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M o s o n m a g y a r ó v á r o n 
a városközpontban 2 db 
újszerű, földszinti, 2 szo-
bás lakás terasszal, kerttel 
eladó. Ára: 29,5 MFt. Érd.: 
06-30-413-9346

5 db belváros közeli liftes 
lakóépületben lakások, kocsi 
beállóval eladók! 41, 47 és 55 
m2-en! Érd.: 06-70-511-3399

INGATLAN
Mosonban 64 m2es lakó-
terű, garázsos ikerház, két 
darab lakása év végi átadás-
sal, szerkezet-készen, 
CSOK- támogatási lehető-
séggel eladó! Hitel közvetítés 
alap! Ár: 32.900.000 Ft. Érd.: 
06-70-511-3399
Telek….. építési telek 1370 
m2-en 29 MFt-ért eladó! Két 
ház építésére alkalmas! Érd.: 
06-70-511-3399
Szépen kivitelezett, földszin-
tes, kertes házat keresek 
kezelhető kertkapcsolattal, 
140 m2 lakótérrel! 60-80 mil-
liós ár legyen megalapozott. 
Unikornis Ingatlan Ügynökség. 
Tel.: 06-70-511-3399
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: 36 MFt. Érd.: 
+36-30-9459-113

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

1440 nm-es ipari terület 
eladó a MoWinParkban. Tel-
ken elérhető gáz , víz , csa-
torna, villany. Szilárd útbur-
kolatú úttesten közvetlenül 
megközelíthető. Érdeklődni: 
+36204269920
2 szintes, sorházi, CSOK-
ra alkalmas 94 m2-es laká-
sok Jánossomorján, év végi 
átadással, kertkapcsolat-
tal eladók! Ár: 29.600.000 Ft 
Érd.: 06-70-511-3399

Mosonmagyaróvár lakó-
parkjában két önálló házból 
álló lakóingatlan költözhető-
en eladó! 280 m2 + 911 m2 
telek. Ár: 79.500.000 Ft. Érd.: 
06-70-511-3399

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

Téglaépítésű belváro-
si 1. emeleti lakások szer-
kezet-készen eladók! 47m2, 
ár: 21.680.000 Ft, 59m2, 
ár: 25.780.000 Ft, 63m2, 
ár: 27.880.000 Ft. Érd.: 
06-70-511-3399

Hegyeshalom kertes utcái 
egyikében két szintre terve-
zett sorházi lakások kertkap-
csolattal, 2 kocsi beállóval év 
végi átadással vásárolhatók! 
CSOK támogatás igényelhe-
tő! Hitel közvetítés alap! Érd.: 
06-70-511-3399

Nagy értékű földszinti családi 
házat keresek megbízóm szá-
mára. Érd.: 06-70-511-3399

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

Mosonmagyaróváron a Móra 
ltp-en 1. emeleti, 1,5 szo-
bás panelgarzon eladó tulaj-
donostól. Ár: 15,3 MFt. Érd.: 
06-70-676-1242
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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
Mosonmagyaróváron, közel 
a Dunához, most épülő 3 
lakásos társasházban eladó 
egy földszinti, kertkapcso-
latos, 63 m2-es, 3 szobás, 
teraszos lakás kulcsraké-
szen zárt udvarban, parkoló-
val. Jelent készültségi fok cca: 
50%-os. Ár: 32,5 MFt. Érd.: 
06-20-329-6564
Eladó Levélen, Szövetkezet 
utcában 74, 50 m2-es külön-
álló ház, közös telken. Iá: 8,9 
MFt. Érd.: 06-30-5855-199
Hétvégi ház a Bakonyban, 
Csesznek környékén eladó. 
Érd.: 06-30-348-2166, 
06-30-735-5761
9,99 MFt-ért 39 m2-es felújí-
tott, cserépkályhás téglalakás 
eladó a Cseresznyés utcában. 
Érd.: 06-30-947-2555

Mosonmagyaróváron a Rad-
nóti utcában 76 m2-es, 3 szo-
bás, 3. emeleti téglalakás 
eladó. Gázfűtéssel, két klímá-
val, saját tárolóval. Igény ese-
tén garázzsal is megvásárol-
ható! Iá: 25.990.000 Ft. Érd.: 
06-70-7753-174

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

Mosonmagyaróváron 756 
m2-es saroktelken társas-
ház építésére alkalmas, fel-
újításra szoruló összkomfor-
tos családi ház garázs mellé-
képülettel eladó. Iá: 24 MFt. 
Tel.: 06-30-7366-908

Mofém-telepen téglaépítésű 
41 m2-es lakás tulajdonos-
tól eladó. Ár: 14,9 MFt. Érd.: 
06-20-22-999-22

Halásziban, a Révai utcá-
ban új kialakítású, 3 db épí-
tési telek eladó. Ár: 3,8 MFt-
tól/db. Érd.: 06-30-856-1505

Belvárosi, téglaépítésű 64 
m2-es lakás tulajdonos-
tól eladó. Ár: 25,4 MFt. Érd.: 
06-20-22-999-22

Dunaszigeten felúji-
tott nyaraló eladó. Érd.: 
06-70-380-5241

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

600 m2-es zárt kert hétvégi 
pihenőnek és befektetésnek is 
eladó. Érd.: 06-20-322-9878

Panellakás atomi belsővel 
eladó! Ár: 24.600.00 0 Ft. 
Érd.: 06-70-511-3399

Máriakálnokon eladó emelt 
szintű, szerkezet-kész csa-
ládi ház, akár több generáció 
részére, 150 m2-es üzlethe-
lyiséggel, valamint 200 m2-es 
melléképülettel. Iá: 68 MFt. 
Érd.: 06-30-444-7007

Halásziban családi ház a falu 
központjában, tulajdonostól 
eladó. Tel.: 06-20-346-2080

Mosonban a Futurával szem-
ben 47 m2-es felújított, szi-
getelt lakás (utcára néző) 
tulajdonostól eladó. Érd.: 
06-30-374-7357

Mosonmagyaróváron a 
városközpontban eladó egy 48 
m2-es erkélyes lakás. Ingat-
lanközvetítők ne hívjanak! 
Érd.: 06-30-468-7252

Mosonmagyaróváron, Károly 
úton 3. emeleti, 2 szobás, jó 
állapotú panellakás tárolóval 
tulajdonostól eladó. Iá: 19,7 
MFt. Érd.: 06-70-606-1773

Magyar utcai, II. emele-
ti, 100 m2-es 4 szoba+nap-
palis, egyedi fűtésű lakás 
eladó. Iá: 32,5 MFt. Érd.: 
+36-30-2244-197

Mosonmagyaróvári zárt-
kerten igényes, téliesített 
faház azonnal költözhető-
en eladó 8.990.000,-Ft-ért. 
Érd:70/627-5011

Azonnal költözhető! Újon-
nan kialakított 2 lakásos 
társasházban 57 m2-es, 
illetve 52 m2-es, 3 szobás, 
teraszos lakások kulcs-
ra-készen eladók! Mindkét 
lakáshoz 250 m2-es telekhá-
nyad tartozik. Ár: 30,5 MFt. 
Érd.: 06-20-329-6564
Panel, 3 szobás eladó. Érd.: 
06-30-520-7081

Mosonszentmiklóson 651 
m2-es saroktelken 100 m2-es 
vegyes falazatú, felújításra 
szoruló családi ház eladó. Ár: 
10 MFt. Érd.: 06-20-237-6768

Feketeerdőn 2004-ben épült 
könnyűszerkezetes családi 
ház, melléképülettel eladó. 
Tel.: 06-70-229-8134

2 egymás mellett lévő gázfű-
téses lakás/iroda, kis-kerttel 
eladó a Halászi ltp-en. Tel.: 
06-20-223-5815

Megvételre keres cégünk 
kisebb alapterületű üzlet 
vagy irodahelyiséget 
Mosonmagyaróváron. Érd.: 
06-20-296-8979

KIADÓ
M o s o n m a g y a r ó v á r o n 
48 m2-es lakás kiadó az 
Ady Endre utcában. Érd.: 
06-30-2123-143

Mosonmagyaróváron új 
építésű társasházban (ALDI 
mögött), 62 m2-es erkélyes, 
2 szoba+nappalis lakás kiadó 
saját kocsi beállóval és táro-
lóval. Iá: 130.000 Ft + rezsi/
hó + 2 havi kaució. Érd.: 
06-30-685-2479
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Mosonmagyaróváron belvá-
rosi családi házban 50 m2-es 
lakás, önálló gáz- és vil-
lanyórával, kertkapcsolattal, 
leinformálható 1-2 fő részére 
kiadó. Érd.: +36-30-9459-113

Családi háznál különálló 
1 szobás, bútorozott lakás 
kiadó. Érd.: 06-20-933-8823

Mosonmagyaróváron, köz-
ponti helyen I. emeleti, beépí-
tett, tetőteres, összkomfortos 
kis lakás hosszútávra kiadó. 
Ár: 90.000 Ft/hó. Érd.: 06-30-
9733-615, 06-20-3388-442

Nagyméretű lakás Moson-
magyaróváron hosszabb távra 
kiadó. Érd.: 06-30-426-0017

Mosonmagyaróvár belvá-
rosában garzonlakás, beren-
dezve, vagy berendezés nélkül 
kiadó. Érd.: 06-30-562-4753

Mosonmagyaróváron apart-
man 1 fő részére kiadó. Tel.: 
06-30-758-5251

1 szoba erkéllyel kiadó 
Mosonmagyaróváron a 
városközpontban. Érd.: 
06-70-211-8345

Családi háznál nagymé-
retű szoba kiadó. Tel.: 
06-70-703-2763

50 m2-es, 2 szobás erkélyes 
I. emeleti lakás a Széchenyi 
ltp-en hosszútávra kiadó! Érd.: 
06-30-9715-942

Mosonmagyaróváron, a 
Magyar utcán 35 m2-es 
üzlethelyiség + kiszolgá-
ló helyiségekkel kiadó. Tel.: 
06-30-500-7115

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

Garázs kiadó a Hubertusz 
utcában a Family lakópark-
ban. Érd.: 06-30-309-3088

Kiadó Mosonmagyaróváron 
a SUN-ban modern 38 m2-es 
lakás (nappali + 1 szoba), 
max. 2 fő részére. Ár: 110.000 
Ft/hó + rezsi + 2 hó kaució. 
Érd.: 06-70-247-6660

Mosoni városrészen teljesen 
berendezett lakás hosszútávra 
kiadó, max. 2 fő részére. Tel.: 
06-30-9-947-262

22 m2-es garázs Mosonma-
gyaróváron a Fuvaros utcá-
ban, zárt udvarban kiadó. Tel.: 
06-70-229-8134

Egyetem közelében diákok-
nak apartman kiadó. Tel.: 
06-70-779-6726

Másfél szobás lakás  
kiadó a Kiserdő házban 
max. 2 nemdohányzó, rend-
szerető személynek. Érd.: 
06-20-223-5815

Mosonban 2 szoba-nappa-
lis, teljesen bútorozott, kli-
matizált lakás, zárt udvar-
ban, hosszútávra kiadó. Tel.: 
06-30-479-8346
2 fő részére szoba kiadó 
a Tesco mellett. Érd.: 
06-30-4466-323
Mosonmagyaróváron csalá-
di házban bútorozott szoba 1 
fő részére kiadó. Ár: 60.000 Ft 
rezsivel együtt + 1 hó kaució. 
Tel.: 06-70-261-5741
Igényes pár kiadó kertes csa-
ládi házat (legalább 2 szobá-
val) keres bútorozatlanul, 
hosszútávra, ahol egy kutya 
jelenléte nem okoz problé-
mát. Max. 170.000 Ft-ig + 
rezsi. Kaució nem akadály! 
Tel.: 06-30-510-5796
Fő utcai földszinti, 2 szobás 
lakás hosszútávra kiadó. Ár: 
120.000 Ft/hó + 2 havi kau-
ció. Érd.: +36-70-315-0520
Mosonmagyaróváron, Medi-
terrán lakóparkban II. eme-
leti, 55 m2-es, 2 teraszos 
lakás augusztus 1-től kiadó. 
Számlaképes! Iá: 110.000 
Ft + rezsi + kaució. Érd.: 
06-30-500-8236
Családi háznál különál-
ló kis lakás 1-2 fő részé-
re kiadó augusztus 1-től 
Mosonmagyaróváron. Érd.: 
06-20-352-7641

Üzlethelyiség bérbeadó! 
Mosonmagyaróvár, Palánk 
utcában, 50 m2-es. Tel.: 
06-30-558-6095
M o s o n m a g y a r ó v á r o n 
dohánymentes garzon klímá-
val igényes bérlőnek kiadó. Ár: 
90.000 Ft/hó + rezsi + 2 hó 
kaució. Érd.: 06-30-362-9597
Szoba kiadó gázfűtéses lakás-
ban 1 nemdohányzó, megbíz-
ható személynek kisállat nél-
kül. Tel.: 06-20-223-5815
Mosonmagyaróváron 1,5 
szobás bútorozott, gázfűté-
ses lakás max. 2 fő részére 
hosszútávra kiadó. Ár: 90.000 
Ft/hó + rezsi + 2 hó kaució. 
Érd.: 06-30-991-4452
Mosonmagyaróváron 2-3-4 
fős felszerelt szobák kiadók, 
28 főig. Tel.: 06-70-249-3626
Egy- és kétszemélyes igénye-
sen felújított és berendezett 
szobák hosszútávra kiadók. 
Csendes, nyugodt környezet, 
a várostól 1,5 km-re. Zárt 
parkoló, a kapuban buszme-
gálló, bicikliút a városig, illet-
ve Rajkáig. Mosási- és főzé-
si lehetőség! A szobában: 
zuhany, wc, tv, internet! Érd.: 
06-70-935-60-40
Kiadó: 2 ágyas, teljesen 
berendezett szobák különál-
ló épületben, zárt udvari par-
kolás! Tel.: 06-30-9018-457

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

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
Halászi úti ltp-en 160 m2-es 
családi ház, dupla garázs, 
rendezett kerttel hossz táv-
ra kiadó. Ár: 940.- Euró/
hó + rezsi + 2 hó kau-
ció. Kisállat hozható! Érd.: 
06-70-9469-069

Mosonmagyaróváron a 
Lomb utcában 53 m2-es, első 
emeleti lakás egyedülállónak, 
hosszútávra kiadó. Elérhető-
ség: 06-20-246-9119 (16 óra 
után)

Mosonmagyaróváron a 
városközpontban, 4. emele-
ti, 2 szobás, műanyag abla-
kos, szép állapotú, klimatizált, 
berendezett panellakás kiadó, 
minimum 1 évre, 2 havi kaució 
szükséges. Díja: 90.000 Ft/hó 
+ rezsi. Érd.: 06-30-856-1505
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Apró Villanyszerelés! Csengő javí-
tástól villamos felújításig szá-
míthat rám! Szabó János, Tel.: 
06-30-99-300-48

Fakivágás! Fakuglizás! 
Hasogatás, Bozótirtás, fű 
és sövénynyírás, elhanya-
golt kertek, udvarok rendbe-
tétele, zöldhulladék elszál-
lítása. Hétvégén is! Érd.: 
06-20-328-4057

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

Lakatosipari munkák: biz-
tonsági rácsok, kovácsoltvas 
kerítések, saválló és alumí-
niumhegesztés. Kis László: 
06-30-225-4353

Ingyen lomtalanítást vállal-
nék, lakások, pincék ürítését, 
takarítását, megegyezés sze-
rint. Érd.: 06-70-426-5043

Kertrendezést, fűnyírást, 
fűkaszálást, egyéb ker-
ti munkát, kutyasétáltatást, 
léggömbfújást vállalok. Érd.: 
06-20-351-1292

Gyógymasszázs Moson-
magyaróváron! Már az első 
alkalom segíthet izomfáj-
dalmain! Henn Orsolya, Tel.: 
+36-30-347-2362

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

Készpénzfizetés azonnal! 
Napi legmagasabb áron! 
Arany-ékszerre, ezüst tár-
gyakra, régiségekre, festmé-
nyekre, egyes műszaki cik-
kekre. Arany-ékszerek áru-
sítása kedvező áron. Régi 
képcsarnoki képeket, hagya-
tékot vásárolok. Ingyenes 
értékbecslés. Zálogház (Kis-
alföld Áruház mellett). Tel.: 
06-96/215-808

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? 
Vírusos a gép? Megoldom! 
Hívjon akár hétvégén is! Tel.: 
06-30-526-1558

REDŐNYJÁRAT indul Moson-
magyaróvárra és környékére! 
Redőnyök, szúnyoghálók 10 – 
20 % engedménnyel! Hőszi-
getelt alumínium redőnyök, 
reluxák, pliszék, szalagfüg-
gönyök, napellenzők, sávro-
lók. Kérjen ingyenes helyszíni 
árajánlatot! Minőségi árnyéko-
lót 49 éves megbízható cég-
től. HÉRICS LÁSZLÓ, Kapuvár, 
Pozsonyi u. 90. Tel.: 96/242-
655, 06-30-204-0-205, www.
hericsredony.hu

Cseréptetők, kémények javí-
tását, tetőszigetelést, bádogos 
munkákat, tetőfedést, eresz-
csatornázást, tetőtisztítást, 
építőipari munkákat, beázá-
sok megszűntetését vállal-
juk. Tel.: 06-30-3799-313

Dugulás elhárítás, bontás nél-
kül! Minőségi munka garan-
ciával! Tel.: 06-20-426-0222 
Hétvégén is!

Cserépkályhák átrakása, 
tisztítása, javítása. Kellei Kor-
nél, Tel.: 06-20-3406-640

JÁRMŰ
Nagyméretű utánfutó folya-
matosan bérelhető. Moson-
magyaróvár, Károly u. 
34/b. (víztoronynál). Tel.: 
+36-30-9390-169

Opel Astra G kombi 1998-as, 
2000-es CDX, benzines, auto-
mata, full-extrás, garázsban 
tartott, tulajdonosától eladó. 
Tel.: 06-30-400-6577

9 személyes kisbusz rend-
szeresen karbantartott, meg-
bízható állapotban, jéghi-
deg klímával, vonóhoroggal 
Mosonmagyaróváron bérel-
hető. Érd.: +36-30-317-3677

Bérelhető utánfutók Moson-
magyaróváron a hét minden 
napján! Tel.: 06-70-589-2787

250 mł, nagytestű YAMAHA X 
CYTI robogó eladó jó állapot-
ban. Tel.: 06-20-9-547-816

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

Skoda Fabia 1.4 16V Clas-
sic, 2008/1 évjáratú, 74.660 
km-rel, frissen szervizel-
ve, nemdohányzó hölgy 
tulajdonostól, rendszere-
sen karbantartott eladó. Tel.: 
06-20-553-9245

Bérelhető utánfutók! Tel.: 
06-30-589-2681

Toyota Corolla Verso, friss 
műszakival, 2003. novembe-
ri, hölgy tulajdonostól eladó. 
Érd.: 06-30-286-8352

Személy- és teherautó km 
megkötés nélkül bérelhető. 
Érd.: 06-30-682-4084

TÁRSKERESÉS
43 éves férfi hozzáillő höl-
gyet keres, komoly kapcso-
latra! Érd.: 06-20-380-5472

48 éves (óvári) fiatalember 
megismerkedne csinos höl-
ggyel tartós kapcsolat céljá-
ból. Tel.: 06-20-4433-042

SZOLGÁLTATÁS
Redőnyök, reluxák, sza-
lagfüggönyök, napellenzők, 
szúnyoghálók, harmonika-
ajtók, stb. kedvezménnyel, 
garanciával, rövid határidő-
vel mosonmagyaróvári szak-
embertől. Párkányok, zsaluzi-
ák! Kérjen ingyenes árajánla-
tot! Vidéken is! Tel.: +36-30-
2350-927, Horváth Attila, 
www.redonyosattila.hu

GAZDABOLT – moso-
ni piacnál. Moson-Kert 
Kft. – Mosonmagyaró-
vár, Ostermayer u. 08. Tel.: 
+36-20-3258-606
MINDIG TV EXTRA: egyszeri 
kiépítési díj + havidíj –továb-
bi előfizetős csatornák. Rész-
letekért hívjon! Szlovák tv csa-
tornák vétele is megoldható 
analóg (magyar, szlovák, oszt-
rák) és digitális –DAB+(szlo-
vák, osztrák) rádióvétel kiépí-
tése. Tel.: 06-30-526-1558

Szőnyegtisztítás felsőfokon, 
garanciával! Ipari vegytisztí-
tás, portalanítás, atkátlaní-
tás, ingyenes szállítás! Tel.: 
06-20-447-2726

Régi kapuk, kerítések fel-
újítása, újak készítése, 
lakatos munkák, költség-
kímélő megoldások. Érd.: 
+36-20-97-58-521

Expressz dugulás elhárítás, 
bontás nélküli dugulás elhá-
rítás Mosonmagyaróvár és 
vonzáskörzetében. Garan-
ciával, hétvégén is! Tel.: 
06-30-7496-098

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

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

Költöztetést, fuvarozást, épü-
letanyagok szállítását válla-
lom! Tel.: 06-20-360-6197
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Tuskómarást és gyökér-
marást vállalunk Mosonma-
gyaróvár és 40 km-es kör-
zetében. Hívjon bizalom-
mal, akár hétvégén is! Tel.: 
06-20-3254-252

Ócskavasat, számítógé-
pet, könyveket és egyéb 
holmiját ingyen elszállí-
tom. Érd.: 06-20-916-9800, 
06-20-437-4081

Általános iskolások felké-
szítését vállalom pótvizsgá-
ra, illetve szinten tartásra. 
Alsó tagozatosok, illetve fel-
ső tagozatosok matematiká-
ból vagy megbeszélés szerint. 
Érd.: 06-20-8080-899

Vízvezeték – központi 
fűtésszerelést, javítást vállalok 
Mosonmagyaróvár és környé-
kén. Tel.: 06-20-4879-377

Bádogos munkák, tetőfe-
dés, palatetők bontás nélkü-
li átfedése, lapos-tető szige-
telés, tetőmosás, kúpcsere-
pek malterozása, kémények 
átrakása, beázások elhárí-
tása. Tel.: 06-70-663-7327, 
www.tetobau.hu

Pala és cseréptetők tisztítá-
sa, javítása, festése, teljes 
körű tetőfelújítás! Díjtalan 
kiszállás, helyszíni áraján-
lat! Hívjanak bizalommal! 
Tel.: 06-30-232-5135
Házi gondozást és beteg-
ápolást vállalok Mosonma-
gyaróvár és környékén. Érd.: 
06-20-488-5570

Feleslegessé vált hulladék 
vasát, régi kerékpárját, rossz 
mosógépét elszállítom. Tel.: 
06-30-5181-151

Szobafestést-mázolást, 
kőműves munkákat, burko-
lást, kéményrakást, kúpcse-
rép kenését, beázások meg-
szüntetését, hungarocelles 
szigetelést vállalunk. Tökéle-
tes takarítással, korrekt csa-
pat! Tel.: 06-70-311-6783

Jóslás, szerelmi kötés, 
rontás-levétel, kéz- tenyé-
relemzés, számmisztika, 
energia felmérés, feltöl-
tés. Tel.: 06-20-314-8803, 
96/207-007
Palatetők bontás nélküli átfe-
dése cserepes lemezzel. Bádo-
gos munkák, Stoblusdeszkák 
lemezelése, tetőfedés, tetőja-
vítás, lapos-tetők szigetelése, 
kúpcserepek kenése, tetőmo-
sás, javítások vállalása. Tel.: 
06-20-293-1175

Paplan, tollpárna, puffok, 
irodaszék, fotelok, heverő 
90x200-as ágyneműtartós, 
hálószobabútorok, LG moni-
tor eladók. Érd.: 06-96-214-
062 (esti órákban)

Akciós, műanyag, hőszige-
telt bejárati ajtók, 98x208-
as méretűek, felül üvegbe-
téttel, 5 pontos biztonsági 
zárral, kilinccsel, kulcsok-
kal, fehér színben, jobbos és 
balos kivitelben eladók Ár: 
59.900 Ft/db. Munkaidőben: 
06-30-610-3850. www.rbf-
nyilaszarokft.hu, Bősár-
kány, Ady Endre u. 13.
Mosonmagyaróvári autó-
pálya kihajtóhoz közeli óri-
ás hirdetőtábla eladó. Érd.: 
06-20-458-0857

Új, építkezésből megmaradt 
és bontott nyílászárók nagy 
választékban, 600 db-os 
raktárkészletről, azonnal 
vihetők! www.hasznaltab-
lak.hu
Kukoricadarázott rántaniva-
ló csirke 07.19-től kapható és 
konyhakészen megrendelhe-
tő! 9211. Feketeerdő, Ady E. 
u. 13. Tel.: 06-96/960-003, 
06-20-9120-102

Rossz mosógépét, villany- és 
gáztűzhelyét ingyen elszál-
lítom Mosonmagyaróváron 
belül. Költöztetést is vállalok! 
Tel.: 06-30-9-478-414

Vörös TOJÓTYÚK házhoz 
szállítva, 700 Ft/db. Tel.: 
06-20-204-2382

Kaukázusi kiskutyák eladók, 
oltva, féregtelenítve! Érd.: 
06-20-468-7424

Elektromos rokkant kocsi 
újszerű állapotban 99.000 Ft, 
valamint kerekes szék dobo-
zában, Halásziban eladó. Érd.: 
06-20-346-2080

ELADÓ! 1 db kézi húsdaráló 
(retró): 2.000 Ft, 1 db PB gázs-
zsámoly: 5.000 Ft, 1 db 26-os 
férfi kerékpár, váltós: 5.000 Ft, 
1 db 3 KW-os villanymotor (új) 
ékszíjtárcsás: 30.000 Ft, 2 db 
Alu szódásballon+fej: 2.500 
Ft/db, 1 db oszlopos fúrógép: 
3.000 Ft, 1 db kétszárnyú kapu 
horg. zsz.: 2200x1200x40 és 
1100x1200x40: 22.000 Ft, 
1 db kétszárnyú kapu horg. 
zsz.: 1450x1200x40 és 
1450x1200x40: 22.000 Ft. 
Érd.: 06-30-298-1383

Költöztetés! Bútorszállí-
tás! Lomtalanítást vállalunk! 
www.emmatehertaxi.eu, Tel.: 
06-70-540-3628

Lakások, pincék ürítését, 
takarítását, lomtalanítást 
vállalnék, megegyezés sze-
rint. Tel.: 06-70-675-0654
Vízvezeték szerelést vál-
lalok Mosonmagyaróvár és 
40 km-es körzetében! Érd.: 
06-30-402-3116

Lomtalanítást vállal-
nék, lakások, pincék ürí-
tését, takarítását, meg-
egyezés szerint. Tel.: 
06-70-265-7643
Expressz dugulás-elhárítás! 
Bontás nélküli dugulás-el-
hárítás Mosonmagyaróvár 
és vonzáskörzetében. Garan-
ciával, hétvégén is! Érd.: 
06-30-7496-098

EGYÉB
RAKLAPFELVÁSÁRLÁS! Tel.: 
06-30-594-6226
Garázskapu, bukó rendsze-
rű, NOVUM márkájú, fehér 
színben, vadonatújan, 1 év 
garanciával, 240x200-as, 
240x210-es és 250x200-as 
méretben 84.900 Ft/db. Mun-
kaidőben: 06-30-610-3850. 
www.rbfnyilaszarokft.hu, 
Bősárkány, Ady Endre u. 13.
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
Akciós üveges, fa bejára-
ti ajtók hőszigetelt üveg-
gel, záró gumitömítés-
sel, kilinccsel, kulcsokkal, 
98x200-as méret (egyszár-
nyas kivitel) 69.900 Ft/db, 
valamint 138x208-as (két-
szárnyas kivitel) 99.900 Ft/
db. Munkaidőben: 06-30-
610-3850. www.rbfnyila-
szarokft.hu, Bősárkány, Ady 
Endre u. 13.
Dunnákat, párnákat vásáro-
lok, régi bútorokat, festmé-
nyeket, hangszereket, fali-
órákat, szarvasagancsot, 
porcelánokat és minden-
féle öreg hagyatékot! Tel.: 
06-70-392-2725
Leanderek különböző szín-
ben és méretben eladók. Tel.: 
06-20-346-2080
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Galéria étterembe pizza-fu-
tárt felveszünk. Mosonma-
gyaróvár, Erkel F. u. 2. Érd.: 
06-70-363-0052
Vértes-Ker Kft. Clark tar-
goncák hivatalos disztri-
butora szerelő és karban-
tartó munkatársakat (nyug-
díjast is) keres mosonma-
gyaróvári telephelyére. Érd.: 
06-20-311-7257
Háztartásom karbantartá-
sára csinos, fiatal nőt kere-
sek, heti 1-2 alkalomra. Érd.: 
06-70-511-3399
Kertgondozót családi ház-
hoz felveszek hosszú táv-
ra, heti 1-2 alkalomra, 3-4 
órás délelőtti elfoglaltság-
ra. Jelentkezés 18.00 óráig: 
06-30-9298-421
Csőszerelőt, vagy csőszere-
lésben jártas segédmunkást 
keresek. Lehet pályakez-
dő is, vagy friss nyugdíjas 
is! Kiemelt bérezéssel! Tel.: 
06-70-418-9799

EGY MŰSZAK, KIEMELT BÉRE-
ZÉS! Formázó, olvasztár, öntő 
szakmunkásokat keres a KÜH-
NE Vasöntőde Kft. Jelentke-
zés: 96/213-055, munkana-
pokon 6-14 óráig.

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

Nyugdíjas hölgyet heti 2 nap 
– 5 órás elfoglaltságra, ven-
déglátásban alkalmaznék 
Halászin. Érd.: 06-96/210-661

Pedikűrös és kézápoló kol-
léganőt keresünk. Érd.: 
06-30-286-8352

A Pozsgai Hidraulika Kft 
megnövekedett feladatainak 
ellátására műszaki érdeklő-
désű kollégát keresünk töm-
lőáru kis- és nagykereske-
delmi részlegünkhöz. Jó 
kommunikációs készség, jó 
problémamegoldó képesség, 
Word, Excel ismeret előny. 
Amit kínálunk: kiváló bére-
zés, munkába járás támo-
gatás, étkezési hozzájáru-
lás.Önéletrajzokat az allas@
pozsgaihidraulika.com ema-
ilcímre várjuk . Érdeklődni 
9-16 óráig 06-20/426-9920 
számon lehet
A Mosonmagyaróvári Futura 
Élményközpontba pénztáros 
munkatársat keresünk. Mini-
mum középfokú végzettség, 
nyelvtudás előnyt jelent! Jelent-
kezés: fényképes önéletrajzzal: 
meszlenyi@futuramoson.hu

NEUSIEDL AM SEE, a Fertő 
tó partján, Ausztriában, éjjeli 
bárba konzumlányok, pultos 
lányok, táncos lányok jelent-
kezését várom, magas kere-
seti lehetőség! Érd.: 00421-
903444441 mobil, visszahí-
vom, vagy az esti órákban: 
0043-21678857 vezetékesen.

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.)
Portásokat keresünk Moson-
magyaróvárra és környékére. 
Nyugdíjasok jelentkezését is 
várjuk. Tel.: 06-20-528-5618

Halászi telephelyű mezőgaz-
dasági vállalkozás keres 1 fő 
munkavállalót szarvasmar-
ha telepre tejelő tehenészet-
be. Gépkezelői végzettség, 
fejésben szerzett tapasztalat 
szükséges! Érdeklődni mun-
kanapokon 6.00-14.00 óráig 
a következő telefonszámon 
lehet: 06-96/573-033

Raktári munkára keresünk 
férfi munkatársakat (targon-
cavezetői jogosítvány előny) 
egy, ill. kétműszakos, 8 órás 
beosztással (5 napos mun-
kahét, kivételes esetekben 
szombati munka), mosonma-
gyaróvári munkahelyre. Kere-
seti lehetőség: nettó 1100 Ft/
óra. E-mail: iroda.instant@
gmail.com. Tel.: +36-70-430-
3244 Silver Kolt Kft.

Minerva hotel szobaasz-
szonyt és mosodai alkalma-
zottat keres. Mosonmagya-
róvár, Erkel F. u. 2. Jelentke-
zés személyesen a helyszínen.
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Mosonudvar – Hanság ven-
déglő pultos, felszolgáló mun-
kakörbe női alkalmazottat 
keres. Tel.: 06-20-3121-792
Mosonmagyaróváron ven-
dégházban apartmanok 
takarítására hölgyet kere-
sünk, nyugdíjasok előny-
ben. Napi 3-4 óra. Érd.: 
06-30-398-1763

Konyhai kisegítő hölgyet 
keresünk mosonmagyaróvári 
étterembe rész-, vagy teljes 
munkaidőben, hétfőtől-pénte-
kig.. Érd.: +36-30-2262-749

Mosonmagyaróvári gumi-
szerviz gumiszerelő mun-
katársat keres. Autószere-
lésben való jártasság előnyt 
jelent! Tel.: 06-70-331-2647

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

Mosonmagyaróvári élelmi-
szer kisboltba eladónőt felve-
szünk. Érd.: 06-70-773-2779

Mosonmagyaróvári nagymé-
retű kertem folyamatos gon-
dozására szorgalmas, munka-
bíró, növényeket ismerő férfi 
munkaerőt keresek. Érd.: 
06-20-368-8078

A Prestige Ablak Kft. négy 
órás munkaviszonyban keres 
udvari gondnokot. Köny-
nyű fizikai munka. Érdeklő-
dés telefonon. Ásványi Milán: 
+36-20-286-0715

Mosonmagyaróvári Futu-
ra Természettudományi 
Élményközpontba szakmai 
munkatársat keresünk. Fel-
sőfokú végzettséggel, termé-
szettudományi érdeklődés-
sel. Jelentkezés önéletrajzzal:  
meszlenyi@futuramoson.hu

Mosonmagyaróvári hotel 
németül és angolul beszé-
lő recepcióst, illetve pin-
cért és szobaasszonyt keres. 
Önéletrajzokat a director@ 
thermal-movar.hu email cím-
re várjuk. 

Aqua Hotel Termál éjsza-
kai portást és szobaasszonyt 
keres. Nyugdíjasok jelentke-
zését is várjuk! Jelentkezés 
módja: személyesen a hotel 
recepcióján (Mosonmagyaró-
vár, Kígyó u. 1.) vagy a 06-30-
395-9678-as telefonszámon.
Mosonmagyaróvári étterem-
be konyhai kisegítőt felve-
szünk. Érd.: 06-30-9458-802

Kőművest, vagy kőműves 
munkához értő munkaválla-
lót azonnali kezdéssel felvve-
szünk. Tel.: 06-20-2216-701
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Asztalosokat és betanított 
munkatársakat keresünk Han-
ság-ligeti faüzembe, magas 
bérezéssel, azonnali kezdés-
sel! Érd.: 06-20-245-6334, 
Palett-ex Kft.

Megbízható csőszerelőt kere-
sek hosszútávra. Tel.: 06-30-
9277-106, 06-20-474-8784

Mosonmagyaróváron , 
a Mosoni piacon üzeme-
lő büfébe állandó szomba-
ti kisegítőt keresek. Tel.: 
06-20-436-6484

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

Szigetelésben jártas férfi 
munkaerőt keresünk. Érd.: 
06-20-622-6200

Pincér alkalmi állás lehető-
ség! Helyszín: Gols, Volks-
fest, augusztus 9-18-ig. 
Tel.: +43-664450-3012,  
ossi.gols@gmx.atl

Donmayer vendéglőbe sza-
kácsot, konyhalányt kere-
sünk. Tel.: 06-30-369-5885

Homlokzatszigetelésben 
jártas szakembereket, illet-
ve szobafestő szakmunká-
sokat hosszú távú munkára, 
Mosonmagyaróvárra felve-
szünk. Tel.: 06-30-227-2289

Üzemi segédmunkára kere-
sünk azonnali belépéssel, 
kiemelt fizetéssel férfi mun-
kaerőt Mosonmagyaróvár-
ra. Utazást térítjük! Tel.: 
06-20-977-4302

Munkájára igényes,  
dolgozni akaró festőt kere-
sek hosszútávra. Tel.: 
06-30-2922-387

Mosonmagyaróvári étterem 
konyhai munkára munkatársat 
keres. Munkaidő: 8.00-15.00-
ig. Tel.: 06-70-329-1115

Fiatal kőművest és segédmun-
kást keresünk kiemelt bérezés-
sel Mosonmagyaróvár és kör-
nyékéről. Tel.: 06-20-417-5757

Ambrózia étterem SZA-
KÁCSOT kiemelt bérezés-
sel, rugalmas beosztással, 
valamint konyhai segítőt, 
mosogatónőt felvesz. Érd.: 
06-30-9791-506
Ács-állványozót, asztalost 
felveszek, nettó 2000 Ft/óra. 
Tel.: 06-30-262-9157

Partnercégeink részére kere-
sünk akár azonnali kezdéssel 
több munkakörbe munkavál-
lalókat 8-12 órás, 2-3 műsza-
kos munkavégzéssel, beje-
lentett munkaviszonyt és ver-
senyképes fizetést biztosí-
tunk (nettó 180.000-250.000 
Ft/hó!) Ingyenes szálláslehe-
tőség, minden héten előleg. 
Jelentkezz a következő elér-
hetőségeken: +36-70-321-
6092 vagy +36-70-416-7167

Jánossomorjai munkahely-
re 2 műszakos munkarend-
be szobaasszony-recep-
ciós kolléganőt keresünk, 
kiemelt bérezéssel! Tel. 
06-30-398-7341
Mosonmagyaróváron az 
EURODENT fogtechnikai 
labor TANULÓT keres! Érd.: 
06-20-2034-035
Mosonmagyaróvári épí-
tőipari cég munkájára igé-
nyes, megbízható festőt, 
hőszigetelésben jártas kőmű-
vest, segédmunkást felvesz. 
Lehet pályakezdő is! Bére-
zés: megegyezés szerint. Érd.: 
06-30-9475-174
Fő utcai fodrászüzletbe alkal-
mazottat keresünk. Érd.: 
06-30-214-4001
Kerti kisgépszerelő szakmun-
kást keresünk, munkájára igé-
nyes, megbízható férfi szemé-
lyében Mosonmagyaróváron. 
Tel.: 06-20-330-8490



132019. július 12. 132019. július 12.



14 2019. július 12.14 2019. július 12.



152019. július 12. 152019. július 12.



16 2019. július 12.


