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Mosonban 2 db egyenként 
75 m2-esikerház, lakásonként 
452 m2-es telken, kulcsraké-
szen ez évi átadással eladó. 
Érd.: 06 70 511 3399 

2 generációs családi ház, 
Pozsonyi úthoz közel, rövid 
idõn belüli költözéssel eladó. 
Két lakótér! Érd.: 06 70 511 
3399 

INGATLAN
Mosonmagyaróváron, majo-
roki zöldövezeti kertes csalá-
di ház 120 m2-es, lelakott, 801 
m2-es telken, csendes környe-
zetben eladó. Ikerház építésé-
re alkalmas. Iá: 32 MFt. Érd.: 
+36-30-9459-113
Kertes családi ház eladó 
Mosonmagyaróváron a Gálo-
si Soma utcában. Érd.: 
06-30-913-1313
Mosoni városrészen eladó 
egy 3 szobás sorházi kert-
kapcsolatos lakás. Érd.: 
06-20-552-8312
Mosonmagyaróváron új első 
emeleti 47 m2-es, 2 szoba-nap-
palis téglalakás üvegterasszal 
eladó. Érd.: 06-20-553-7213
Magyar, szlovák és osztrák 
ügyfeleink részére eladó csa-
ládi házakat, lakásokat, telke-
ket keresünk Mosonmagya-
róváron és környékén! HEL-
LO HOME Kft. Kolonics Anita: 
06-30-413-9346 és Mazán 
Márió: 06-30-856-1505

Új építésű földszinti 2 szo-
ba-nappalis, kertkapcsolatos 
téglalakás eladó Mosonma-
gyaróváron, központi helyen. 
Érd.: 06-20-552-8312
Mosonmagyaróváron közel a 
Dunához, 495 m2-es sarok-
telken 75 m2-es, egyszin-
tes, 3 szoba + nappalis, 
fedett teraszos új családi 
ház leköthető. Átadás kulcs-
ra-készen, idén december-
ben. Jelen készültség cca: 
40%-os. Ár: 36,0 MFt. Tel.: 
06-20-329-6564
Mosonmagyaróvár – belváro-
si 2 szoba + nappalis esztéti-
kus lakás eladó. Iá: 19.900.000 
Ft. Érd.: 06-30-210-87-42
Mosoni piac közelében, rende-
zett udvarban 48 m2-es, 2 szo-
ba + galériás, felújított lakás 
eladó. Iá: 14.900.000 Ft. Tel.: 
06-30-210-87-42
Nap utcában fiatalosan beren-
dezett, 38 m2-es teraszos lakás 
eladó. Iá: 19.500.000 Ft. Érd.: 
06-30-210-87-42

Halásziban, a Révai utcában 
kívül-belül felújított, 2 szobás, 
amerikai nappalis, új konyhás, 
új fürdős családi ház mellék-
épülettel, 340 m2-es telken 
eladó. Ára: 26,8 MFt. Érd.: 
06-30-856-1505

Tulajdonostól 2 szobás 
3.emeleti panellakás eladó 
Mosonmagyaróváron. Érd.: 
06 70 606 1773
Eladó 2 db 1084 m2-es épí-
tési telek (összközműves) 
Mosonmagyaróváron. Érd.: 
06-20-553-7213

Két ház építésére alkalmas 
telek 29. 000.000 Ft-ért eladó. 
Tel.: 06 70 511 3399 

Kertkapcsolatos ,földszin-
ti 51 m2-es kulcsrakész lakás 
25 M Ft-ért karácsonyi költö-
zéssel eladó. Kocsibeálló grá-
tisz! Tel.: 06 70 511 3399 

Mosonmagyaróvár lakópar-
kjában két önálló házból álló 
lakóingatlan költözhetõen 
eladó. Érd.: 06 70 511 3399 

Panellakás 51 m2-es, rész-
ben felújított, szigetelt, új nyí-
lászárókkal novemberi költö-
zéssel eladó. Ár: 17.200.000 
Ft 3.emeleten. Érd.: 06 70 
511 3399 

Geotermikus fûtéssel szerelt, 
új építésû családi ház, kulcs-
rakészen õszi átadással eladó! 
Érd.: 06 70 511 3399 
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Mosonmagyaróváron a Laj-
ta lakóparkban egy 2007-es 
építésű, II. emeleten lévő 48 
m2-es teraszos lakás (egy szo-
ba + nappali) a lakáshoz tarto-
zik: egy saját zárt tároló helyi-
ség. Befektetésnek is kivá-
lóan alkalmas, jelenleg egy 
kedves, megbízható bérlő lak-
ja, aki szívesen maradna hosz-
szú távon. Iá: 26,9 MFt. Tel.: 
06-30-630-7328
Mosonmagyaróvár közked-
velt lakóparkjában, tulajdo-
nostól eladó 2017-es építé-
sű, kertkapcsolatos lakás. 36 
m2-es lakás + 24 m2-es gondo-
zott kert. Parkolás zárt udvar-
ban. Befektetésnek is kiválóan 
alkalmas, jelenleg egy kedves, 
megbízható bérlő lakja. Iá: 22,9 
MFt. Érd.: 06-30-630-7328
Hegyeshalomban, frekventált 
helyen 7280 m2-es, több tár-
sasház építésére alkalmas épí-
tési telek eladó! CSOK, falusi 
CSOK igényelhető rá! Különbö-
ző tervdokumentáció is készült, 
akár 60 lakás is elfér a terüle-
ten! Érd.: 06-20-261-6442
Máriakálnokon 900 m2-es 
közművesített építési telek 
eladó. Tel.: 06-30-366-1116

3 szobás, 86 m2-es I. eme-
leti belvárosi téglalakás 
eladó. Iá: 26.990.000 Ft. Tel.: 
06-70-611-9903

Zárt kert, 30 m2-es bővíthe-
tő házzal készpénzes vevő-
nek eladó. Ár: 8,9 MFt. Érd.: 
0043-699-11277535

Családi házat vásárolnék 
Mosonmagyaróvár és kör-
nyékén tulajdonostól, ár 
megegyezés szerint. Tel.: 
06-20-446-7303

Mosonmagyaróváron Medi-
terrán lakóparkban tulajdonos-
tól eladó egy 60 m2-es 2. eme-
leti társasházi lakás + terasz. 
Érd.: 06-20-4826-487 (hétköz-
nap, esti órákban!)

Városközpontban most épü-
lő 4 emeletes, liftes házban I. 
emeleti, 53 m2-es, 3 szobás, 
teraszos lakás leköthető saját 
parkolóval. Átadás fűtés-ké-
szen. Ár: 22,13 MFt. Érd.: 
06-20-329-6564

Panel, 3 szobás eladó. Érd.: 
06-30-520-7081

Mosonmagyaróváron, majo-
roki városrészen 5 szo-
bás családi ház eladó. Érd.: 
06-30-275-4023

Mosonmagyaróváron 680 
m2-es parkosított sarok-tel-
ken eladó egy 2013-ban épült, 
mediterrán stílusú, 2 szin-
ten 130m2 + 18 m2 garázs, 
5 szobás, gyönyörű csalá-
di ház, fedett gépkocsi beál-
lóval, 30 m2-es kertre néző 
terasszal. Iá: 59,5 MFt. Érd.: 
06-20-329-6564
Mosonmagyaróvár köz-
pontjában, Origó lakópark-
ban földszinti, kulcsrakész, új, 
azonnal költözhető 66 m2-es 
lakás, teremgarázs – tároló-
val eladó. Iá: 32,5 MFt. Érd.: 
06-70-250-7192
Mosonmagyaróvár közked-
velt részén a Lajta lakókert-
ben értékesítésre kínálok egy 
300 m2-es luxus családi házat 
dupla garázzsal. Az ingat-
lan saroktelken található két 
generációs ház. A telek 1065 
m2. Van a kertben egy nagy 
medence. Ingatlant értéke-
gyeztetéssel beszámítok! Érd.: 
06-20-261-6442
Mosonmagyaróvár frekven-
tált helyén társasház építésé-
re alkalmas 2 db 1084 m2-es 
összközműves építési telek 
eladó. Érd.: 06-20-552-8312

Mosonmagyaróváron zöl-
dövezetben, 746 m2-es tel-
ken alpesi stílusú, alápincé-
zett, tetőteres felújított 5 szo-
bás családi ház eladó szép 
kerttel. Ára: 43 MFt. Érd.: 
06-30-856-1505
Lucsonyban, közel a termál-
hoz gyönyörű helyen eladó egy 
földszinti, 44 m2-es, 2 szobás, 
étkezős, fedett teraszos, kert-
kapcsolatos társasházi lakás, 
teljesen felújítva, zárt par-
kosított udvarban, saját par-
kolóval. Ár: 27,2 MFt. Érd.: 
06-20-329-6564
Mosonmagyaróváron, közel a 
Dunához, most épülő 3 laká-
sos társasházban eladó egy 
földszinti, kertkapcsolatos, 63 
m2-es, 3 szobás, teraszos lakás 
kulcsrakészen zárt udvarban, 
parkolóval. Jelent készültségi 
fok cca: 50%-os. Ár: 32,5 MFt. 
Érd.: 06-20-329-6564
Építészetileg szépen meg-
komponált belsõvel jelentõs 
kertkapcsolattal családi ház 
eladó. Érd.: 06 70 511 3399
Második emeleti, 2 szoba + 
nappalis, erkélyes, fiatalos 
lakás eladó! Iá: 22.600.000 
Ft. Érd.: 06-30-210-87-42

Mosonmagyaróváron frek-
ventált helyen befektetőnek 
értékesítésre kínálok egy 300 
m2-es ingatlant, mely apart-
mannak van kialakítva. Az 
ingatlan 11 szobás, berende-
zett. Jelenleg is bérbe van adva 
apartmannak, hosszútávra. A 
bérlő maradna tovább. Érd.: 
06-20-261-6442
Malomdűlőn 780 m2-es építési 
telek a Kalász utcában eladó. 
Összközművek az utcában! 
Tel.: 06-30-505-0233
Városközpontban most épü-
lő 4 emeletes, liftes házban I. 
emeleti, 39 m2-es, 2 szobás, 
teraszos lakás leköthető, saját 
parkolóval. Átadás fűtés-ké-
szen. Ár: 17,48 MFt. Tel.: 
06-20-329-6564
Dunaszigeten 50 m-re a víz-
parttól eladó egy teljesen 
berendezett és felszerelt 2 
szoba + nappalis faház telje-
sen alápincézve, kandallóval, 
szaunával, kerti kiülővel, 227 
m2-es telken. Ára: 67.000 EUR. 
Érd.: 06-30-413-9346
Halásziban, a Révai utcában új 
kialakítású, 3 db építési telek 
eladó. Ár: 3,8 MFt-tól/db. Érd.: 
06-30-856-1505
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Mosonmagyaróváron, bel-
városhoz közel, Boldogasz-
szony utcában 521 m2-es 
telek eladó kész alappal, 
engedélyezett tervekkel. Érd.: 
06-70-9465-464

Mosonmagyaróváron, a Laj-
ta lakóparkban 2007-es építé-
sű II. emeleti 48 m2-es teraszos 
lakás eladó. (1 szoba+ nappa-
li), a lakáshoz tartozik egy saját 
zárt tároló helyiség, befekte-
tésnek is kiválóan alkalmas, 
jelenleg egy kedves, megbíz-
ható bérlő lakja, aki szívesen 
maradna hosszútávon. Iá: 22,9 
MFt. Érd.: 06-30-630-7328

Tulajdonostól eladó 3 szo-
bás, 67 m2-es két teraszos 
téglaépítésű társasházi lakás 
kertkapcsolattal, újszerű álla-
potban, beépített konyhabútor-
ral, gépekkel. Ár: megegyezés 
szerint. Érd.: 06-30-7586-990

Mosonban, Fő út mellett 1696 
m2-es közművesített ipari terü-
let családi házzal eladó. Tel.: 
06-20-259-5255

Két egymás mellett lévő 
gázfűtéses kis lakás/iroda 
eladó a Halászi ltp-en. Tel.: 
06-20-223-5815

SUN lakóparkban 1,5 szobás 
modern lakás kocsi beálló-
val kiadó. Ár: 95.000 Ft/hó + 
rezsi + 2 havi kaució. Érd.: 
06-70-247-6660

Kiadó teljes felszereltség-
gel 1 szobás lakás 1 fő részé-
re Mosonmagyaróváron. Tel.: 
+36-70-211-8345

Óvár belvárosában téglaépíté-
sű, egyéni gázfűtéses 2 szo-
bás, 65 m2-es lakás kiadó. 
Ár: 110.000 Ft/hó + rezsi + 
2 hó kaució szükséges. Érd.: 
0036-30-2379-335

Mosonmagyaróváron ala-
csony rezsivel, klímás gar-
zonlakás kiadó. Dohány-
zás kizárva! Ár: 90.000 Ft/hó 
+ rezsi + 2 hó kaució. Érd.: 
06-30-362-9597

Családi háznál földszintes, 
külön-bejáratú, 1 szobás, 
összkomfortos lakás csendes 
környezetben 1-2 fő részé-
re kisállat nélkül kiadó. Kábel 
TV, klíma, W-fi van! Érd.: 
06-20-599-77-50

Munkások részére kiadó 
számlaképes albérletek! 
30.000.- Ft/fő + rezsi. Tel.: 
06-30-210-87-42

Mosonmagyaróváron lif-
tes házban bútorozott szoba 
egy hölgy részére kiadó. TV, 
Internet van. Ár: 50.000 Ft/hó, 
amely a rezsit is tartalmazza. 
Érd.: 06-30-850-1071

Ipari csarnok (500 m2-es, 
3000 m2-es bekerített terüle-
ten) hosszútávra kiadó Moson-
magyaróváron a Fő út mellet, 
a Gabonarakparton. Rész-
ben, vagy egészben is! Tel.: 
06-30-9161-130

Augusztus 10-től kiadó Óvá-
ron összkomfortos mini-garzon 
családi háznál leinformálható 
egyén részére. Ár: 80.000 Ft 
rezsivel. Érd.: 06-30-432-7832

Mosonmagyaróváron tégla-
építésű 90 m2-es, 2 nagyszo-
bás, amerikai konyhás, erké-
lyes lakás bútorozatlanul, hosz-
szútávra kiadó, nemdohányzó 
részére. Kisállat kizárva! Ár: 
110.000 Ft/hó + rezsi + 2 havi 
kaució. Érd.: 06-20-310-4038

Magyar utcai, 70 m2-es, 3 szo-
bás, 2 fürdős lakás kiadó. Érd.: 
06-70-241-6999

Családi háznál különál-
ló 1 szobás lakás kiadó. Tel.: 
06-20-933-8823

Mosonmagyaróváron 45 
m2-es iroda (üzlethelyiség) 
frekventált helyen a Kossuth 
Lajos út 14. szám alatt, Szu-
perinfó mellett kiadó október 
1-jétől. Kiváló parkolási lehe-
tőség! Tel.: 06-20-9-568-414
Mosonmagyaróváron az Ele-
gánt lakóházban ( Kórház u.) 
sorompós zárt gépkocsibeál-
lóval, teraszos, kertkapcso-
latos, másfél szobás, beren-
dezett lakás 1-2 fő részére 
szeptember 01-től hosszú 
távra kiadó. Kaució szüksé-
ges. Érdeklődni: 06 70 3344 
572 
Mosonmagyaróváron a Károly 
utcában földszinti 2 szobás, 
részben bútorozott panellakás 
kiadó 2 fő részére. Igényes, 
kulturált tisztaság és rendsze-
rető leinformálható személyek 
jelentkezését várom! Kisállat 
kizárva! Érd.: 06-30-834-3355
Mosonmagyaróváron a Móra 
ltp-en garázs kiadó. Ár: 30.000 
Ft/hó. Számlaképes! Érd.: 
06-20-475-7259
Mosonmagyaróváron kiadó 
családi házat keresek. Meg-
bízható, fizetőképes! Tel.:  
06-30-747-5976

Mosonmagyaróváron 100 
m2-es családi ház 984 m2-es 
rendezett telken garázzsal 
eladó. Iá: 38 MFt. Érd.: 06-30-
217-5317, 06-30-994-8895
Levélen építési telek eladó. 
Érd.: 06-30-400-6441

KIADÓ
Igényesen berendezett gar-
zon 1 főnek kiadó. Dohány-
zás, háziállat kizárva! Érd.: 
06-30-6572-222
Budapesten albérlet 2+1 fő 
továbbtanuló lány részére 
kiadó. Jó közlekedési lehe-
tőség! Tel.: 06-30-504-3591
Budapesten a XIII. kerületben 
41 m2-es berendezett lakás 
(nappali+háló) kiadó. Garázs is 
bérelhető! Tel.: +36-594-7620
Mosonmagyaróváron, a 
Magyar utcán, egészség-
ügyi, sport-fitnesz, vendég-
látó ipari, vagy egyéb tevé-
kenységre alkalmas 400 
m2-es üzlethelyiség kiadó! 
Érd.: 06-30-9791-506
Mosonmagyaróváron, tár-
sasházban 2 szoba + ameri-
kai konyhás lakás 1. emele-
ten hosszútávra kiadó. Érd.: 
06-70-249-3626
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Kétágyas apartmanok cégek-
nek, főzés-mosás biztosí-
tott, TV, hűtő, mikró szobán-
ként, külön konyha, bizton-
ságos parkolással kiadó. Tel.: 
06-30-9-018-457

Kormos ltp-i üzletsoron, 
bölcsőde mellett 2 db 17,5 
m2-es üzlethelyiség kiadó. Érd.: 
06-30-206-2872

Ausztriában dolgozóknak, 
csoportoknak 2 ágyas apart-
manok, mosási, főzési lehető-
séggel, TV, hűtő, mikró, bizton-
ságos parkolással kiadó. Tel.: 
06-30-9-018-457

M o s o n m a g y a r ó v á r o n , 
Károly út 86. fsz., 40 m2-es 
lakás 2 fő részére kiadó. Tel.: 
06-70-430-2196

Másfél szobás, gázfűtéses, 
szép lakás kiadó max. 2 nemdo-
hányzó, rendszerető személy-
nek. Tel.: 06-20-223-5815

Erkel Ferenc út 10. szám alat-
ti irodaházban 19 m2-es és 38 
m2-es irodák kiadók, valamint 
termékrendezvények lebonyo-
lítására igénybe vehetők! Tel.: 
06-30-936-7746

Mosonmagyaróváron a város-
központban 4. emeleti, 2 szo-
bás, műanyag ablakos, szép 
állapotú, klimatizált, beren-
dezett panellakás kiadó, mini-
mum 1 évre, 2 havi kaució 
szükséges! Díja: 90.000 Ft/hó 
+ rezsi. Érd.: 06-30-856-1505

Mosonmagyaróváron apart-
man 1-2 főrészére kiadó. Érd.: 
06-20-946-2194

Különlegesen szép 95 m2-es 
lakás 60 m2-es terasszal, egye-
di tárolóval, garázzsal, udvari 
kocsi beállóval hosszútávra 
kiadó a Sárvíz utcában. Kau-
ció! Tel.: 06-30-403-0068, 
06-30-378-8380

Szépségszalonban kozme-
tikusnak teljesen berendezett 
hely kiadó, babavárás miatt. 
Ár: 45.000 Ft/hó (marketing, 
takarítási költség benne van), 
alacsony rezsivel. Frekven-
tált helyen, ingyen parkolóval! 
Ugyanitt fodrász-szék kiadó. 
Érd.: 06-70-231-3500

Halásziban galériás lakás 
kiadó 2 fő részére. Ár: 85.000 
Ft rezsivel együtt. Kisállat 
kizárt! Tel.: 06-30-387-2417, 
06-30-571-6104

Mosonmagyaróváron újépí-
tésű társasházban bútoro-
zott, egyedi fűtésű lakás igé-
nyes párnak hosszútávra kiadó. 
Kisállat kizárva! Kaució szük-
séges! Érd.: 06-30-398-7341

Mosonmagyaróváron apart-
manok, (2-3-4 szobás) kiadók 
munkásoknak 28 főig. Hosszú-
távra! Érd.: 06-70-249-3626

Széchenyi ltp-en, 3. eme-
leten egy 55 m2-es extrém 
berendezett 2 szoba+hallos 
albérlet hosszútávra kiadó. Ár: 
120.000 Ft/hó + rezsi+ 2 hó 
kaució. Tel.: 06-70-321-8259, 
06-70-500-3360

Szoba kiadó gázfűtéses lakás-
ban, 1 nemdohányzó, meg-
bízható személynek. Tel.: 
06-20-223-5815

1 szobás, összkomfortos lakás 
1-2 fő részére kiadó. Tel.: 
06-30-733-5051

Egy- és kétszemélyes, igénye-
sen felújított és berendezett 
szobák hosszútávra kiadók! 
Csendes, nyugodt környezet, 
a várostól 1,5 km-re. Zárt par-
koló, a kapuban buszmegál-
ló, bicikliút a városig, illet-
ve Rajkáig. Mosási- és főzési 
lehetőség! A szobában zuha-
nyzó, WC, tv, internet. Érd.: 
06-70-935-60-40

Mosonmagyaróváron a BEA-
CH lakóparkban garzonlakás 
kiadó. 2 havi kaució szüksé-
ges! Érd.: 06-30-712-7407

22 m2-es garázs a Fuvaros 
utcában hosszútávra kiadó! 
Érd.: 06-70-229-8134
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Apró Szőnyegtisztítás felsőfokon, 
garanciával! Ipari vegytisztí-
tás, portalanítás, atkátlaní-
tás, ingyenes szállítás! Tel.: 
06-20-447-2726

Készpénzfizetés azon-
nal! Napi legmagasabb áron! 
Arany-ékszerre, ezüst tár-
gyakra, régiségekre, festmé-
nyekre, egyes műszaki cik-
kekre. Arany-ékszerek árusí-
tása kedvező áron. Régi kép-
csarnoki képeket, hagyatékot 
vásárolok. Ingyenes értékbecs-
lés. Zálogház (Kisalföld Áruház 
mellett). Tel.: 06-96/215-808

Szobafestést, mázolást, 
kőműves munkát, burkolást, 
kéményrakást, kúpcserép 
kenését, beázások megszün-
tetését, hungarocelles hőszi-
getelést vállalunk. Tökéletes 
takarással, korrekt csapat! Tel.: 
06-70-311-6783

Régi kapuk, kerítések felújítá-
sa, újak készítése, lakatos mun-
kák, költségkímélő megoldá-
sok. Érd.: +36-20-97-58-521

Teherfuvarozás, költöztetés, 
lomtalanítás. www.emmate-
hertaxi.ev

ingyenes árajánlatot! Vidéken 
is! Tel.: +36-30-2350-927, 
Horváth Attila, www.redonyo-
sattila.hu
MINDIG TV EXTRA: egyszeri 
kiépítési díj + havidíj –további 
előfizetős csatornák. Részlete-
kért hívjon! Szlovák tv csator-
nák vétele is megoldható ana-
lóg (magyar, szlovák, osztrák) 
és digitális –DAB+(szlovák, 
osztrák) rádióvétel kiépítése. 
Tel.: 06-30-526-1558
Lassú a számítógépe/laptop-
ja? Nem indul? Lefagy? Papí-
ron gyors az internet, WI-FI-n 
mégis lassú? Nem megy a 
WIFI az egész lakásban? Víru-
sos a gép? Megoldom! Hív-
jon akár hétvégén is! Tel.: 
06-30-526-1558
Mosonmagyaróváron és von-
záskörzetében vállalok gépi 
földmunkát, ásást, betontö-
rést, minden, ami földmunka, 
tereprendezés, térkövezést! 
Érd.: 06-20-261-6442

JÁRMŰ
Nagyméretű utánfutó folyama-
tosan bérelhető. Mosonmagya-
róvár, Károly u. 34/b. (víztorony-
nál). Tel.: +36-30-9390-169
Opel Vectra CDX kombi 97-es 
évjárat, dízel, fekete szín-
ben, sok extrával jó állapotban 
eladó. Iá: 399.000 Ft. Érd.: 
06-70-9465-464
Személy- és teherautó km 
megkötés nélkül bérelhető. 
Érd.: 06-30-682-4084
Opel Astra G kombi 1998-as, 
2000-es CDX, benzines, auto-
mata, full-extrás, garázsban 
tartott, tulajdonosától eladó. 
Tel.: 06-30-400-6577
Bérelhető utánfutók Moson-
magyaróváron a hét minden 
napján!Tel.: 06-70-589-2787

Utánfutó bérelhető Moson-
magyaróváron! 3500 Ft/nap, 
szombat, vasárnap is! Tel.: 
06-70-394-8852, 96/821-173

9 személyes kisbusz rendsze-
resen karbantartott, megbízha-
tó állapotban, jéghideg klímá-
val, vonóhoroggal Mosonma-
gyaróváron bérelhető. Érd.: 
+36-30-317-3677

TÁRSKERESÉS
Ősztől nyugdíjas, 167 cm 
magas, kék szemű férfi meg-
ismerkedne 49-54 év közöt-
ti hölggyel hosszútávra. Tel.: 
06-70-584-3445

Lányokkal ismerkednék.+36 
30 829 4640 

SZOLGÁLTATÁS
Redőnyök, reluxák, szalag-
függönyök, napellenzők, szú-
nyoghálók, harmonikaajtók, 
stb. kedvezménnyel, garanci-
ával, rövid határidővel moson-
magyaróvári szakembertől. 
Párkányok, zsaluziák! Kérjen 

Fakivágás! Fakuglizás! Haso-
gatás, Bozótirtás, fű és sövény-
nyírás, elhanyagolt kertek, 
udvarok rendbetétele, zöldhul-
ladék elszállítása. Hétvégén is! 
Érd.: 06-20-328-4057

Cserépkályhák átrakása, tisz-
títása, javítása. Kellei Kornél, 
Tel.: 06-20-3406-640
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Ács! Tetőfedés, csere-
pes lemezelés, csatorná-
zás, karbantartás, bármilyen 
anyagból! Garanciával! Érd.: 
06-70-632-8401

Expressz dugulás-elhárí-
tás.! Bontás nélküli dugu-
lás-elhárítás Mosonmagya-
róvár és vonzáskörzetében. 
Garanciával! Hétvégén is! Tel.: 
06-30-7496-098

Mosonmagyaróváron nyelv-
tanból, irodalomból, történe-
lemből általános és középisko-
lásoknak korrepetálást, egye-
temi előkészítést vállalok. Érd.: 
06-30-3777-775

Bádogos munkák, tetőfe-
dés, palatetők bontás nélkü-
li átfedése cserepes lemezzel, 
lapos-tető szigetelés, tetőmo-
sás, kúpcserepek malterozá-
sa, kémények átrakása, beá-
zások elhárítása. Tel.: 06-70-
663-7327, www.tetobau.hu

Tóth Kárpittisztítás! Autó-
kárpit, bútorkárpit, ülőgarni-
túrák, fotelek, székek, pad-
lószőnyegek tisztítása! Tel.: 
06-70-630-8245

Hidegburkolást vállalok! Érd.: 
06-20-2846-441

Rossz mosógépét,  
villany- és gáztűzhelyét  
ingyen elszállítom Moson-
magyaróváron belül. Köl-
töztetést is vállalok! Tel.: 
06-30-9-478-414

Száraz nyárfa és száraz akác-
fa konyhakészen rendelhe-
tő. EUTR: AA0351717. Tel.: 
06-30-400-9597

Bontásból származó  
jó minőségű natúr forgács-
lap, MDF-lemez, faláda több-
féle méretben eladó. Érd.: 
6-20-9596-202

Hulladék vasát, rosz-
sz kerékpárját, mosógé-
pét ingyen elszállítom! Tel.: 
06-30-5181-151

Vörös TOJÓTYÚK ház-
hoz szállítva 700 Ft/db. Tel.: 
06-20-204-2382

Hajdúszoboszlói 4 napos 
 üdülés főszezonban, svédasz-
talos reggelivel, menü-
választásos vacsorával  
18.000 Ft/fő. Tel.: 06-70-313-
5501, www.hajduszoboszlo-
szallasok.hu

Négylevelű fogas széthaj-
tós eladó, ugyanitt elektro-
mos samottos kályha. Tel.: 
06-20-470-1614

Legó, Kinder 5 kg  
ömlesztve, régi imakönyvek 
(1900), régi újságok 1934-
1942, porcelánok, kerék-
párok olcsón eladók. Tel.: 
06-30-607-3065

30 db faragott műkő kor-
lát elemek eladók. Tel.: 
06-30-607-8231

Matematikából korrepetálást 
vállalok. Érd.: 06-30-376-5430

Mini markolóval földmun-
kát vállalok. Alapásás, 
tükörkiszedés, csatorná-
zás, fakidöntés….stb. Érd.: 
06-30-4466-323

Tuskómarást és gyökérmarást 
vállalunk Mosonmagyaróvár és 
40 km-es körzetében. Hívjon 
bizalommal, akár hétvégén is! 
Tel.: 06-20-3254-252

Veszélyes helyen lévő fák 
kivágását és visszavágá-
sát vállalom. Hívjon bizalom-
mal, akár hétvégén is! Tel.: 
06-20-3254-252

EGYÉB
RAKLAPFELVÁSÁRLÁS! Tel.: 
06-30-594-6226

BOLHAPIAC – Használt-
cikk kereskedés a Pártok 
Háza alatt. Bútorok, műsza-
ki cikkek, kerékpárok, régi-
ségek adás-vétele. Nyit-
va: CS,P,Sz: 9-17 óráig. Tel.: 
06-20-5200-216

Dunnákat, párnákat vásárolok, 
régi bútorokat, festményeket, 
hangszereket, faliórákat, szar-
vasagancsot, porcelánokat és 
mindenféle öreg hagyatékot! 
Tel.: 06-70-675-5104 

Költözés miatt jó áron eladók 
konyha, szobabútorok és bel-
téri fenyő ajtók…stb. Tel.: 
06-20-488-5570

Dugulás elhárítás, bontás nél-
kül! Minőségi munka garanciá-
val! Tel.: 06-20-426-0222 Hét-
végén is!

Kádfényezés beépített álla-
potban, garanciával! Érd.: 
06-20-92-62-060

Vízvezeték – központi 
fűtésszerelést, javítást válla-
lok Mosonmagyaróvár és kör-
nyékén. Tel.: 06-20-4879-377

Villanyszerelés! Csengő javí-
tástól villamos felújításig szá-
míthat rám! Szabó János, Tel.: 
06-30-99-300-48

GYORSVARRODA! A volt 
MARY varrodás csajok új 
helyen a Károly út 1-ben. 
Tel.: 06-30-789-7710

GAZDABOLT – mosoni piac-
nál. Moson-Kert Kft. – Moson-
magyaróvár, Ostermayer u. 
08. Tel.: +36-20-3258-606
Bolti eladó, Boltvezető, Sza-
kács, Cukrász, Pincér, Ven-
déglátás szervező, Vendég-
látó üzletvezető, Vendéglá-
tó eladó, Aranykalászos Gaz-
da OKJ tanfolyam. Tel.: 06-70-
593-2232, www.minervakft.hu 
(E-000909/2014/A001-A011)

REDŐNYJÁRAT indul hétvé-
genként Mosonmagyaróvárra 
és környékére! Redőnyök, szú-
nyoghálók 10 – 20 % enged-
ménnyel! Hőszigetelt alumíni-
um redőnyök, reluxák, pliszék, 
szalagfüggönyök, napellen-
zők, sávrolók. Kérjen ingyenes 
helyszíni árajánlatot! Minősé-
gi árnyékolót 49 éves megbíz-
ható cégtől. HÉRICS LÁSZLÓ, 
Kapuvár, Pozsonyi u. 90. Tel.: 
06-96-242-655, 06-30-204-
0-205, www.hericsredony.hu

Önbizalom növelés, válto-
zások megélése, meglépé-
se. Munkahelyi és párkap-
csolati problémák, motivá-
cióvesztés. Világítsunk rá a 
lehetőségeidre! Konzultáció: 
+36-30-463-2543
KŐMŰVES BRIGÁD MUNKÁT 
VÁLLAL: BETONOZÁS, BITU-
MENES SZIGETELÉS, TÉRKÖ-
VEZÉS, BELSŐ ÁTALAKÍTÁSOK 
ÖRÖK GARANCIÁVAL. HÉTVÉ-
GÉN IS HÍVHATÓ! +36-70-360-
1417, +36-30-524-2694

Lakások, pincék ürítését, 
takarítását, lomtalanítást vál-
lalnék, megegyezés szerint! 
Érd.: 06-70-675-0654
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Gyere és dolgozz Velünk! 
Bejelentett munkaviszonyt, 
kiemelt bérezést, bérelőleget, 
ingyenes szállást, munkába 
járást biztosítunk. Betanított 
dolgozó és targoncás ajánla-
tainkból válogathatsz Győr és 
Kecskemét környékén. Mun-
kavégzési helyek: Autoliv, 
BOS, SMR, SMP, Rába. Jelent-
kezz most! Tel.: 06-70-639-
9920 (JOBmotive Kft.)
D’Corner Kebap és Pizza kol-
légát/kolleginát keres. Érd.: 
06-30-217-5317
Csatlakozz a csapatunkhoz! 
Fémipari munkakörökbe 
keresünk hegesztő, lakatos, 
gépi forgácsoló- CNC-gép-
kezelő, szerszámkészítő, 
autószerelő, villanyszerelő, 
KOVÁCS dolgozókat Győr és 
Kecskemét környéki munká-
ra. Versenyképes fizetést, jut-
tatásokat, szállást, munkába 
járást, hazautazási támoga-
tást, bérelőleget biztosítunk. 
Jelentkezz most! Tel.: 06-70-
415-9021 (JOBmotive Kft.)

Takarítónőt keresünk a 
Magyaros vendéglőbe. Mun-
kájára igényes hölgy szemé-
lyében. Tel.: 06-30-861-2310
Azonnali kezdéssel kere-
sünk Veszprém és Győr-Mo-
son-Sopron megyei lakosú 
tapasztalt C-s jogosítvány-
nyal, GKI kártyával és digitá-
lis sofőr kártyával rendelke-
ző gépkocsivezetőt, új 4 ten-
gelyes tehergépkocsira, föld-
munkára, kiemelt bérezés-
sel! Jelentkezni lehet tele-
fonon a. 06-30-227-1841-es 
számon vagy önéletrajzzal az 
archeogep2010@gmail.com 
címen (ArcheoGép Kft.)
Fiatalos, megbízható raktá-
rost keresünk „B” kat. jogo-
sítvánnyal mosonmagyaróvári 
zöldség-gyümölcs nagykerbe. 
Rugalmas munkaidő, jő fizetés! 
Érd.: 06-20-3557-445
Érvényes papírokkal rendelke-
ző taxisofőrt, kedvező feltéte-
lekkel, azonnali kezdéssel fel-
veszek. Érd.: 06-20-381-0794

Műkörmöst, fodrászt, pedikű-
röst, kozmetikust alkalmazott-
ként felveszünk. Magas, fix 
bér! Tel.: 06-30-907-9441
Büfébe főállású vagy kisegítő 
pultost keresünk, azonnali kez-
déssel! Érd.: 06-30-628-9623
Ausztriába, Burgenland tarto-
mányba ablakbeépítésben jár-
tas vagy munkájára igényes, új 
dolgok megtanulására hajlan-
dó kisegítő munkatársat kere-
sünk. Német nyelvtudás nem 
feltétel. Bérezés: szaktudástól 
függő. Tel.: +36-30-910-9148 
Stublla Montage Kg. 
50 éves, tapasztalattal ren-
delkező szakács és kézilány 
együtt keres munkát napi 
hazajárással Ausztriában. Érd.: 
06-20-286-5949 (esti órákban, 
20.00 óra után!)
Mosonmagyaróvári nagymé-
retű kertem folyamatos gon-
dozására szorgalmas, mun-
kabíró, növényeket ismerő 
férfi munkaerőt keresek. Érd.: 
06-20-368-8078

Konyhai kisegítőt felveszek 
Zátonyi Csárdába, Dunaszi-
get. Tel.: 06-30-9360-520

Mosonmagyaróváron apart-
manok takarítására, 4-5 órá-
ra hölgyet keresek. (nyug-
díjasok előnyben). Tel.: 
06-30-398-1763

Fiatal, csinos partnernõt kere-
sek háztartásom karbantartá-
sára, középkorú férfi vagyok. 
06 70 511 3399

Magyaros vendéglő szakkép-
zett, dolgozni tudó és szerető 
szakács kollégát keres. Tel.: 
06-30-300-5626

Kerti kisgépszerelő szakmun-
kást keresünk, munkájára igé-
nyes, megbízható férfi szemé-
lyében Mosonmagyaróváron. 
Tel.: 06-20-330-8490

Ácsot, tetőfedőt, illetve segéd-
munkást felveszünk. (Zsag 
Kft.). Tel.: 06-70-308-2062

Alumínium hegesztőt kere-
sek, kiemelt bérezéssel! Tel.: 
06-30-468-3046

Galéria étterem gyakorlat-
tal rendelkező szakácsot, piz-
za-futárt, takarítónőt 4 órában 
felveszünk. Erkel Ferenc u. 2. 
Tel.: 06-70-363-0052
Mosonmagyaróvári pizzéria 
megújuló csapatába szaká-
csot, pizza-szakácsot, kony-
hai kisegítőt, diszpécsert és 
pizza-futárt felvesz. Tel.: 
06-70-770-1319
Kőműveseket keresünk beje-
lentett munkavégzés, kiemelt 
bérezés! 13. havi bér! Utazás-
térítés! Pályakezdők, fejlődési 
lehetőség! Felszerelés biztosí-
tott! Egész éves munka! Érd.: 
06-30-432-2419
Jánossomorján új vezetés-
sel működő vendégházba 2 
műszakos munkarendbe szo-
baasszony – recepciós kollé-
ganőt keresünk, kiemelt bére-
zéssel! Érd.: 06-30-398-7341
Minerva hotel recepcióst keres 
fényképes önéletrajzzal, Erkel 
Ferenc u. 2. Érdeklődés a 
helyszínen!
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Mosonmagyaróváron, a 
Mosoni piacon üzemelő büfé-
be állandó szombati kisegítőt 
keresek. Tel.: 06-20-436-6484

Monarchia Kávéház pultos fel-
szolgálót keres teljes munka-
időben. Érd.: személyesen az 
üzletben.

Főzni tudó konyhai kise-
gítőt vagy szakácsot felve-
szünk gyermekétkeztetés-
re, 1 műszakos munkarend-
be. Érd.: 06-20-274-6099 
(munkanapokon)

Beugrós munkatársat és beug-
rós futárt keresünk moson-
magyaróvári büfébe. Tel.: 
06-30-3767-283

Jánossomorjai takarítói mun-
kára gyakorlattal rendelkező 
Hölgyeket keresünk. Napi 8 
órás munkavégzés, 12 nap/hó, 
8 órás bejelentés, nettó 1.200 
Ft-os órabér. Érd.: +36-70-
375-7870 (Gála1 Kft.)

FREJA Szépségszalon szol-
gáltatás bővítése miatt mun-
kájára és önmagára igényes, 
jó kedélyű, vidám, lendületes, 
vállalkozói igazolvánnyal ren-
delkező fodrászt és műkör-
möst keres bérlői rendszer-
ben. Érd.: 06-30-3615-067 
számon lehet.

Homlokzatszigetelésben jár-
tas szakembert és segédmun-
kást keresünk, hosszútávra. 
Tel.: 06-20-576-5156

Óvár környéki cég keres 
felvételre ácsot, tetőfe-
dőt, segédmunkást. Érd.: 
06-70-517-8324

Pultos kolléganőt kere-
sek. Rugalmas munkaidő, 
jó kereseti lehetőség! Érd.: 
06-30-939-0579

Fiatal kőművest és segéd-
munkást keresünk kiemelt 
bérezéssel Mosonmagya-
róvár és környékéről. Tel.: 
06-20-417-5757
Iskola takarítására állandó dél-
utános beosztással munkatár-
sakat keresünk. Nyugdíjasok 
jelentkezését is várjuk! Érd.: 
06-20-528-5510

Önállóan dolgozni tudó bol-
ti eladót felveszünk 2 műsza-
kos, 12 órás munkarendbe. 
Tel.: 06-30-214-8816

Ambrózia étterem SZA-
KÁCSOT kiemelt bérezés-
sel, rugalmas beosztással, 
valamint konyhai segítőt, 
mosogatónőt felvesz. Érd.: 
06-30-9791-506
Szobaasszonyt keresünk 
mosonmagyaróvári szállo-
dába heti 1-4 munkanapra. 
Szorgalmas, munkájára igé-
nyes jelentkezőket várunk! 
Tel.: +36-30-277-1184

Vagyonőröket és portásokat 
keresünk Mosonmagyaróvár 
és környékéről. Nyugdíjasok 
jelentkezését is várjuk! Tel.: 
06-20-528-5618
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Ács-állványozót felveszek 
heti bérezéssel, 8 órás beje-
lentés, nettó 2000 Ft/óra. Tel.: 
06-30-262-9157

Csomagolókat keresünk teljes 
és részmunkaidőben Moson-
magyaróvárról. Pályakezdők 
és nyugdíjasok jelentkezését is 
várjuk! Tel.: 06-20-528-5510

Vagyonőröket keresünk 
mosonmagyaróvári telephely-
re érvényes vagyonőri vizsgá-
val és különbözeti tanúsítvány. 
1.000 Ft/óra nettó. Érd.: 06-20-
312-6169, 06-20-479-2798

Kerítést, szobák festését és 
kisebb házkörüli munkát vál-
lalok. Tel.: 06-70-235-3163

Szombati napokra 9-21 órá-
ig konyhai kisegítőt kere-
sek, 15.000 Ft/nap. Érd.: 
06-20-247-6950

Konyhai kisegítőt  
keresünk 9-13 órá-
ig a Monarchia Kávéházba.  
1000 Ft/óra. Érd.: 
06-20-247-6950

Kemencés pizzéria csapat-
bővítése céljából főállású és 
beugrós szakácsot keres, 
kiemelt bérezéssel! Tel.: 
06-30-397-0030

SUCHEN PUTZFRAU FÜR 
HOTEL 30 STUNDEN PRO 
WOCHE 5 TAGE ARBE-
ITSTAG/WOCHE BEZAHLUNG 
LAUT KOLLEKTIV ADRES-
SE. GOLS WEINHOTEL KIR-
CHENWIRT, UNTERE HAUPT-
STRASSE 43. TELEFONNU-
MER: +430664/4503012
Mosonmagyaróvári építőipari 
cég, munkájára igényes, meg-
bízható festőt, hőszigetelés-
ben jártas kőművest felvesz. 
Lehet pályakezdő is! Bére-
zés: megegyezés szerint. Érd.: 
06-30-9475-174

Családias fuvarozó vállalko-
zás C,E kat. jogosítvánnyal,-
nemzetközi munkában jár-
tas sofpr munkatársat keres. 
Érd.: 06-20-334-7563

Mosonmagyaróváron az 
EURODENT fogtechnikai labor 
munkák szállítására futárt 
keres. Tel.: 06-20-2034-035
Monarchia Kávéház konyhai 
kisegítőt keres teljes munka-
időben. Érd.: 06-20-247-6950

BIXI-TRANS Kft. felvétel-
re keres nemzetközi gépko-
csivezetőt ponyvás furgonra. 
Minden hétvége itthon. Fel-
tétel: „B kategóriás jogosít-
vány. Gyakorlat előny, de nem 
feltétel. Jelentkezés: szemé-
lyesen Mosonmagyaróvár, 
Szt. István király út 94. fsz.3. 
alatt, ill. telefonon: 06-20-
576-1100, hétfőtől-péntekig, 
8-tól 16.30 óráig.
Építőiparban jártas szak,- és 
segédmunkást felveszek hosz-
szútávra. Érd.: 06-70-602-3503

Mosonmagyaróvári étte-
rembe szakácsot, konyha-
lányt, futárt felveszek. Érd.: 
06-30-2160-594
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