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Beach lakóparkban eladó egy 
I. emeleti, 48 m2-es, ameri-
kai konyhás nappalis, + 1 szo-
bás lakás, 16 m2-es terasszal, 
tárolóval, alacsony rezsivel, fel-
újítva, teljes berendezéssel, 
bútorzattal. Ár: 26,98 MFt. Érd.: 
06-20-329-6564

Irodának vagy üzlethelyiség-
nek keresünk kisebb mére-
tű ingatlant megvételre! Érd.: 
06-20-296-8979

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

INGATLAN
Ügyfeleink részére keresünk 
eladó tégla- és panellakáso-
kat, családi házakat Mosonma-
gyaróváron és környékén. Hite-
les Ingatlan Iroda. Érd.: 06-30-
267-9530, 06-30-183-5652

Feketeerdőn, Dunakilitin, 
Máriakálnokon közművesí-
tett építési telkek eladók. Érd.: 
06-30-267-9530

Dunakilitin eladó egy 90 m2-es, 
teljesen felújított, modern csalá-
di ház, 1500 m2-es telekkel. Érd.: 
06-30-267-9530

Eladó Mosonmagyaróváron új 
építésű, azonnal költözhető 58 
m2-es, 2 hálószobás családi 
ház, saját gázfűtéssel, terasz-
szal, bekerített udvarral. Érd.: 
06-30-267-9530

Óvár belvárosában berende-
zett vendéglátó egység családi 
okok miatt sürgősen eladó. Érd.: 
06-30-267-9530

Móra úton 2 szobás, felújí-
tott, klímás, erkélyes panella-
kás eladó. Ár: 18,9 MFt. Érd.: 
06-30-203-3830

Hegyeshalom központjában, 
csendes utcában felújítandó 3 
szobás családi ház, 950 m2-es 
telekkel eladó. Ár: 26.000.000 
Ft. Érd.: 06-30-270-4130

Eladásra kínálok 53 m2 hasz-
nos alapterületű, teljesen felújí-
tott, földszinti társasházi tégla-
lakást. Mosonmagyaróvár, ipar-
telepi városrészen. Ár: 19,9 MFt. 
Érd.: 06-30-847-8883

801 m2-en 120 m2-es paraszt-
ház eladó, ugyanitt női-férfi 
golf-készlet kocsival eladó. Tel.: 
06-30-607-3065

Mosonmagyaróváron az Erkel 
Ferenc úton, 10 emeletes, szi-
getelt, fűtéskorszerűsített, lif-
tes panel társasházban eladó 
egy X. emeleti, 54 m2-es, 2 szo-
bás, erkélyes, klímás, felújított 
lakás, saját tárolóval. Azonnal 
költözhetően! Ár: 20,6 MFt. Érd.: 
06-20-329-6564

Lajta lakóparkban eladó föld-
szinti 34 m2-es praktikus elren-
dezésű lakás zárt udvarban 
kocsi beállóval. Iá: 22 MFt. Érd.: 
06-30-997-7575

Origó lakóparkban, 2018-ban 
épült társasházban eladó egy 
földszinti, 59 m2-es, 2 szoba+-
nappalis szép lakás, beépí-
tett, gépesített konyhával, 13 
m2-es fedett terasszal, saját 
parkolóval. Ár: 31,9 MFt. Érd.: 
06-20-329-6564

Malomdűlő legelején, aszfal-
tos út mellett 839 m2-es telek 
eladó. Víz, villany, csatorna a tel-
ken van. Tel.: 06-30-291-2109

Földszigeten családi ház 
eladó. Érd.: 06-30-635-6907
Mosonmagyaróváron frekventált 
helyen befektetőnek értékesítés-
re kínálok egy 300 m2-es ingatlant, 
mely apartmannak van kialakítva. 
Az ingatlan 11 szobás, berendezett. 
Jelenleg is bérbe van adva apartman-
nak, hosszú távra. A bérlő maradna 
tovább.  Érd.: 06-20-261-6442

Mosonmagyaróváron, a város-
központi részen első emele-
ti, felújított panellakás tulaj-
donostól eladó. Készpénzfize-
tés esetén jelentős árkedvez-
ményt adunk! Iá: 21 MFt. Érd.: 
06-70-675-0322

A városközpontban most épülő 
4 emeletes, liftes társasházban 
eladó egy I. emeleti, 53 m2-es, 
3 szobás, erkélyes lakás, saját 
parkolóval, igény esetén garázs 
vásárolható. Átadás fűtés-ké-
szen történik. Ár: 23,25 MFt. 
Érd.: 06-20-329-6564

Csendes utcában eladó egy 
újonnan kialakított, 2 laká-
sos társasházban földszinti, 52 
m2-es, 3 szobás lakás, terasszal, 
pincével, 250 m2-es saját telek-
résszel, kulcsrakészen, azonnal 
költözhetően! Ár: 32,5 MFt. Érd.: 
06-20-329-6564

Mosonmagyaróváron frekven-
tált helyen, a belvárosban eladó 
I. emeleti, 3 szobás lakás, üveg 
terasszal. Átadása most kará-
csony! Készpénzfizetés ese-
tén jelentős árengedmény! Érd.: 
06-20-552-8312

Szántóföld eladó Halásziban, 
ugyanitt Leanderek is eladók. 
Tel.: 06-20-346-2080

Levéli úton zárt kert eladó. Fúrt 
kút, villany, hétvégi ház. Ár: 6 
MFt. Érd.: 06-30-829-4105
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Mosonmagyaróvár közked-
velt részén a Lajta lakókertben 
értékesítésre kínálok egy 300 
m2-es luxus családi házat dup-
la garázzsal. Az ingatlan sarok 
telken található, két generációs 
ház. A telek 1065 m2. Van a kert-
ben egy nagy medence. Ingatlant 
értékegyeztetéssel beszámítok! 
Érd.: 06-20-261-6442

Liget lakóparkban új építésű 
családi ház eladó. 2 szoba, 72 
m2, telek 320 m2. Ár: 37,5 MFt. 
Érd.: 06-70-594-0670

Mosonmagyaróváron 3. 
emeleti, 50 m2-es panellakás 
eladó, részben felújított. Iá: 20 
MFt. Érd.: 06-30-3666-242 
(hétvégén!)

Közel a Dunához, most épülő 3 
lakásos társasházban eladó egy 
földszinti, közvetlen kertkapcso-
latos, 63 m2-es, 2 szoba+nap-
palis, egyedi gázfűtéses, tera-
szos lakás. Zárt udvarban saját 
parkolóval. Átadás kulcsraké-
szen történik! Ár: 31,0 MFt. Tel.: 
06-20-329-6564

Vízparti építési telek 640 
m2-es Feketeerdőn eladó. Érd.: 
06-20-3406-640

Móra úton III. emeleti panella-
kás eladó. Iá: 18,5 MFt. Érd.: 
06-30-153-3098

Várbalogon a Hunyadi utcában 
2 szobás családi ház eladó. Tar-
tozik hozzá 800 négyszögöl kert. 
Érd.: 06-20-261-8510

SUN lakóparkban az Orosvári 
utcában 188 m2-es családi nagy 
terasszal, garázzsal, melléképü-
lettel 638 m2-es telken családi 
okok miatt eladó. Iá: 86,9 MFt. 
Érd.: 06-30-2931-389

Gyömörén 80 m2-es családi 
ház, kivitelezéssel vagy tervvel 
megegyezés szerint eladó. Érd.: 
06-20-261-6442

Szekeres Richárd utcában 
I. emeleti téglalakás cserép-
kályhás, 36 m2-es, kis erké-
lyes, pincével, tárolóval 
eladó. Iá: 14.700.000 Ft. Érd.: 
06-30-2931-389

Magyar utcai 100 m2-es lakás 
a II. emeleten eladó. Udvari 
saját parkoló! Iá: 32,5 MFt. Érd.: 
+36-30-2244-197

Eladó Mosonmagyaróvár, Szé-
chenyi úti lakótelepen kétszobás, 
erkélyes, klímás IV. emeleti lakás 
20 MFt-ért. Érd.: 06-20-381-
0774 (délután vagy esti órákban)

Mosonmagyaróváron 63 m2-es 
társasházi téglaépítésű, 3 szo-
bás, gázfűtéses, egyedi mérő-
vel, 3. emeleti lakás eladó. Iá: 
21 MFt. Érd.: 06-20-330-0869

Óvár belvárosában téglaépíté-
sű, egyéni gázfűtéses 2 szobás, 
65 m2-es lakás kiadó. Bútorozás 
megegyezés szerint. Ár: 100.000 
Ft/hó + rezsi + 2 hó kaució. Érd.: 
+36-30-2379-335

Mosonmagyaróváron bútoro-
zott 2 szobás lakás 2 főre, és 1 
szobás lakás 1 főre kiadó. Érd.: 
+36-70-211-8345

Fogorvosi rendelő Mosonma-
gyaróvár belvárosában kiadó. 
Érd.: 06-30-426-0017

Mosonmagyaróváron alacsony 
rezsivel, klímás, felújított garzon-
lakás kiadó. Dohányzás kizárva! 
Ár: 80.000 Ft/hó + rezsi + 2 hó 
kaució. Érd.: 06-30-362-9597

Halásziban külön-bejáratú össz-
komfortos, 2 szobás lakás kiadó. 
Ajánlanám külföldön munkát vál-
lalóknak! Tel.: 06-20-252-9790, 
06-96-210-352

Garázs kiadó! 9200. Mosonma-
gyaróvár, Szent István király út 
59. Tel.: 06-30-607-2737

Magyar utcán 150 m2-es üzlet-
helyiség egyben vagy külön-kü-
lön hosszútávra kiadó. Tel.: 
06-30-9843-888

Mosonmagyaróváron a Király-
domb utcában 5 szobás csalá-
di ház hosszútávra kiadó. Tel.: 
06-30-9843-888

2 szoba-hallos panellakás búto-
rozottan kiadó október 1-től. Ár: 
120.000 Ft/hó + rezsi + 2 hó 
kaució. Érd.: 06-70-298-4643

Mosonmagyaróváron a Moso-
nyi Mihály utcában az Ori-
gó lakópark mélygarázsában 
autóbeállók és tárolók kiadók. 
Érd.: 06-70-942-2942
Óváron berendezett szoba 1 
főnek kiadó. Ár: 60.000 Ft rezsi-
vel együtt, októberi költözéssel. 
Érd.: 06-70-261-5741

Mosonmagyaróváron, a Magyar 
utcán, egészségügyi, sport-fit-
nesz, vendéglátó ipari, vagy 
egyéb tevékenységre alkalmas 
400 m2-es üzlethelyiség kiadó! 
Érd.: 06-30-9791-506
Mosonmagyaróváron 1,5 
szobás bútorozott, gázfűtéses 
lakás max. 2 fő részére hosz-
szútávra kiadó. Ár: 90.000 Ft/
hó + rezsi + 2 hó kaució. Érd.: 
06-30-991-4452

ÜZLETHELYISÉG BÉRBE ADÓ – 
Kálnoki út 13. alatt az ORAN-
GE benzinkúttal szemben, a 
HAVANNA CLUB mellett 150 
m2-es parkolós üzlethelyiség 
bérbe adó. Érd.: 06-70-366-3779
Egyetem közelében diákok-
nak apartman kiadó. Érd.: 
06-70-779-6726

Földszinti 59 m2-es, 3 szo-
bás lakás a Manninger ltp-
en eladó 23,5 MFt-ért. Tel.: 
06-30-425-6149

Városközpontban I. emeleti 49 
m2-es felújított lakás tulajdonos-
tól eladó. Érd.: 06-30-543-4459

Hegyeshalomban 4 lakásos 
társasházban 3 szobás lakás, 
2 garázzsal, saját kertrésszel, 
tulajdonostól eladó. Érd.: 
06-30-696-3235

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

KIADÓ
Zöldövezeti 1 szobás 45 m2-es 
házrész kiadó 1-2 fő részére. Ár: 
70.000 Ft/hó + rezsi + 1 hó kau-
ció. Érd.: 06-96/820-486

Garázs hosszútávra kiadó 
Mosonmagyaróváron a 
Mosonyi Mihály úton. Érd.: 
06-30-979-4678
Károly úti garázs-soron garázs 
kiadó. Érd.: 06-20-321-0641

Mosonmagyaróváron a Witt-
mann Antal parkban, a Pla-
tán lakópark mélygarázsá-
ban autóbeállók kiadók. Érd.: 
06-70-942-2942
Nagyméretű lakás hosszútávra 
kiadó Mosonmagyaróváron. Érd.: 
06-30-426-0017
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Mosonmagyaróváron 2 szobás, 
bútorozott, klímás, új lakás hosz-
szútávra bérbe adó. Ár: 100.000 
Ft + rezsi/hó + 2 hó kaució. Tel.: 
06-30-600-8007

Mosonmagyaróvár belvárosá-
ban kisméretű lakás hosszútávra 
kiadó. 2 havi kaució szükséges! 
Érd.: 06-30-400-1465

Hegyeshalomban szoba kiadó 
kulturált környezet, igényes 
embernek. Érd.: 06-20-358-6326

1 szoba összkomfortos, gázfű-
téses kis lakás kiadó 1 max. 2 
nemdohányzó, rendszerető sze-
mélynek. Tel.: 06-20-223-5815

Mosonmagyaróváron társas-
házban 2 szoba + amerikai kony-
hás bútorozott lakás, 1. eme-
leten hosszútávra kiadó. Érd.: 
06-70-249-3626
Mosonmagyaróváron apartma-
nok (2-3-4 szobás) kiadók munká-
soknak 28 főig. Hosszútávra! Érd.: 
06-70-249-3626
Mosonmagyaróváron a sétáló 
utcában üzlethelyiség kiadó. Érd.: 
06-30-9-590-138

Erkel Ferenc út 10. szám alatti 
irodaházban 19 m2-es és 38 m2-es 
irodák kiadók, valamint termékren-
dezvények lebonyolítására igény-
be vehetők! Tel.: 06-30-936-7746

Mosonmagyaróvár, Károly út 
86. földszint, 40 m2-es lakás fel-
újított, 2 fő részére kiadó. Érd.: 
06-70-430-2196
Hegyeshalomban szál-
lás 3 fő részére kiadó. Tel.: 
06-30-3500-652
3 szobás panellakás család 
részére hosszútávra kiadó. Tel.: 
06-20-599-7747
Mosonmagyaróváron a Beach 
lakóparkban vízparti, panorámás 
70 m2-es, 2 szobás lakás kiadó. 
Érd.: 06-30-345-1497
Irodák kiadók Mosonmagyaróvá-
ron, több méretben, zárt udvari par-
kolókkal. Érd.: 06-30-4747-116

Mosonmagyaróváron új épí-
tésű társasházban bútorozott, 
egyedi fűtésű lakás igényes pár-
nak hosszútávra kiadó. Kisállat 
kizárva! Kaució szükséges! Érd.: 
06-30-398-7341
Munkásszállás! 1500 Ft/nap, 
bútorozott, W-fi, TV, parkolóval, 
kerthelységgel, a közelben busz-
megálló és élelmiszerbolt van. 
Érd.: 06-70-55935-77
Mosonmagyaróvár belvárosá-
ban egyterû garzon berendezés 
nélkül konyhával kiadó. Érd.: 06 
30 562 4753
Zárt 22 m2-es garázs kiadó a 
Kökény utca 9-ben, havi 25.000 
Ft-ért. Érd.: 06-70-566-7906

Szoba kiadó gázfűtéses lakásban 
1 nemdohányzó, megbízható sze-
mélynek. Tel.: 06-20-223-5815

90 m2-es lakás, 60 m2-es tető-
terasszal, garázzsal és táro-
lóval hosszútávra a Prestige 
lakóparkban kiadó. Érd.: 06-30-
403-0068, 06-30-378-8380
Mosonmagyaróváron 35 m2-es 
bútorozott garzon hosszútáv-
ra kiadó. Ár: 80.000 Ft rezsi-
vel együtt + 1 hó kaució. Érd.: 
06-30-835-1960

Mofém telepen 55 m2-es rész-
ben bútorozott lakás kiadó. Érd.: 
06 30 400 9597
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Apró Lassú a számítógépe/laptop-
ja? Nem indul? Lefagy? Papíron 
gyors az internet, WI-FI-n még-
is lassú? Nem megy a WIFI az 
egész lakásban? Vírusos a gép? 
Megoldom! Hívjon akár hétvégén 
is! Tel.: 06-30-526-1558

Bádogos munkák, tetőfedés, 
palatetők bontás nélküli átfedé-
se cserepes lemezzel, lapos-te-
tő szigetelés, tetőmosás, kúp-
cserepek malterozása, kémé-
nyek átrakása, beázások elhá-
rítása. Tel.: 06-70-663-7327, 
www.tetobau.hu

Őszi bőrmegújító, ultrahangos 
kozmetikai arckezelés az ottho-
nában! Már az első alkalommal 
látható, érezhető hatással! Kocsis 
Eszter, Tel.: 06-30-829-2883

Veszélyes helyen lévő fák kivá-
gását vállaljuk! Épületek közé 
nőtt, megdőlt fák biztonságos 
kivágását és gallyazását vál-
laljuk. Zöldhulladék elszállí-
tást vállalunk. Hívjon bizalom-
mal, akár hétvégén is! Tel.: 
06-20-3254-252

Festés, kőműves munka, laká-
sok külső-belső felújítása, bur-
kolást, szigetelést, térköve-
zést vállalok rövid határidővel, 
garanciával! Kis munka is mun-
ka!  Tel.: 06-70-615-3039, kis-
munkaismunka@.hu 

Lakások, pincék ürítését, taka-
rítását, lomtalanítást vállal-
nék, megegyezés szerint! Tel.: 
06-70-675-0654

Kisebb kőműves munkákat vál-
lalunk! Tel.: 06-30-274-3864
Rövid határidővel vállalunk 
kőműves munkákat, felújítást, 
festést, gipszkarton szerelést, 
parkettázást. Tel.: 06-20-241-
8353, 06-20-5060-617

Expressz dugulás-elhárítás.! 
Bontás nélküli dugulás-elhárítás 
Mosonmagyaróvár és vonzáskör-
zetében. Garanciával! Hétvégén 
is! Tel.: 06-30-7496-098

GAZDABOLT – mosoni piacnál. 
Moson-Kert Kft. – Mosonma-
gyaróvár, Ostermayer u. 08. 
Tel.: +36-20-3258-606
Villanyszerelés! Csengő javí-
tástól villamos felújításig szá-
míthat rám! Szabó János, Tel.: 
06-30-99-300-48

Készpénzfizetés azonnal! Napi 
legmagasabb áron! Arany-ék-
szerre, ezüst tárgyakra, régi-
ségekre, festményekre, egyes 
műszaki cikkekre. Arany-éksze-
rek árusítása kedvező áron. Régi 
képcsarnoki képeket, hagyatékot 
vásárolok. Ingyenes értékbecs-
lés. Zálogház (Kisalföld Áruház 
mellett). Tel.: 06-96/215-808

MINDIG TV EXTRA: egysze-
ri kiépítési díj + havidíj –továb-
bi előfizetős csatornák. Részle-
tekért hívjon! Szlovák tv csator-
nák vétele is megoldható ana-
lóg (magyar, szlovák, osztrák) 
és digitális –DAB+(szlovák, oszt-
rák) rádióvétel kiépítése. Tel.: 
06-30-526-1558

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

JÁRMŰ
Utánfutó bérelhető Mosonma-
gyaróváron! 3500 Ft/nap, szom-
bat, vasárnap is! Tel.: 06-70-394-
8852, 96/821-173

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

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

BMW 116-i automata sebváltós, 
tempómat, fehér, 8 éves, 44.000 
km-rel, 5 ajtós autó eladó. Garázs-
ban tartott, télen nem használt, 
nyári-téli felnis gumikkal, ere-
deti slusszkulcs, vezetett szer-
vizkönyves. Friss műszaki vizs-
gával 2021-ig. Iá: 3,5 MFt. Érd.: 
06-30-384-1346

9 személyes kisbusz rendszeresen 
karbantartott, megbízható állapot-
ban, jéghideg klímával, vonóho-
roggal Mosonmagyaróváron bérel-
hető. Érd.: +36-30-317-3677

Személyautó bérelhető kaució 
nélkül, magyar autópálya matri-
cával! Tel.: 06-30-206-5858

SZOLGÁLTATÁS
Redőnyök, reluxák, szalagfüggö-
nyök, napellenzők, szúnyoghálók, 
harmonikaajtók, stb. kedvezmény-
nyel, garanciával, rövid határidő-
vel mosonmagyaróvári szakem-
bertől. Párkányok, zsaluziák! Kér-
jen ingyenes árajánlatot! Vidéken 
is! Tel.: +36-30-2350-927, Hor-
váth Attila, www.redonyosattila.hu

Szőnyegtisztítás felsőfo-
kon, garanciával! Ipari vegy-
tisztítás, portalanítás, atkátla-
nítás, ingyenes szállítás! Tel.: 
06-20-447-2726

Régi kapuk, kerítések felújítása, 
újak készítése, lakatos munkák, 
költségkímélő megoldások. Érd.: 
+36-20-97-58-521

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 fűtéssze-
relést, javítást vállalok Moson-
magyaróvár és környékén. Tel.: 
06-20-4879-377

Lomtalanítást vállalok. Akár 
ingyen kitakarítom pincé-
jét, udvarát. Felesleges holmit 
elszállítok! Egész lakás ürítését is 
vállalom! Tel.: 06-70-882-6590

Tóth Kárpittisztítás! Autókárpit, 
bútorkárpit, ülőgarnitúrák, fote-
lek, székek, padlószőnyegek 
tisztítása. Tel.: 06-70-630-8245

Épületek Energetikai Tanúsítása, 
Hő-kamerás vizsgálatok, Napele-
mek telepítése. Tel.: 06-30-9564-
771, www.energiaexpert.hu

Redőnyök, napellenzők, árnyé-
kolók, szúnyoghálók enged-
ménnyel. Redőnyök, szúnyog-
hálók javítása: 06-96/245-064

Bolti eladó, Boltvezető, Sza-
kács, Cukrász, Pincér, Vendéglá-
tás-szervező, Vendéglátó üzlet-
vezető, Vendéglátó eladó, Arany-
kalászos Gazda OKJ tanfolyam. 
Tel.: 06-70-593-2232, www.
minervakft.hu (E-000909/2014/
A001-A011)

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

Veszélyes fák kivágása, fűka-
szálás, sövénynyírás, zöldhulla-
dék elszállítás. Reális áron! Tel.: 
06-20-974-1498



92019. szeptember 13.

JCB-4 CX 9 tonnás géppel 
Mosonmagyaróváron és von-
záskörzetében vállalok gépi föld-
munkát, ásást, betontörést, min-
den, ami földmunka, tereprende-
zést! Érd.: 06-20-261-6442

Villanyszerelést vállalok! 
Lakások, épületek szerelé-
sét, kisebb átalakításokat. Tel.: 
06-30-223-8865

FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 
ÜBERSETZEN, DOLMETSCHEN, 
MAGYAR-NÉMET, DEUTSCH-UN-
GARISCH. Tel.: +36-30-848-26-
72, +43-676/521-95-19

Asztalos ev. konyha és egyéb 
bútorok minőségi kivitelezése! 
Érd.: 06-20-372-4749

Mini markolóval földmunkát vál-
lalok! Alapásás, tükörkiszedés, 
csatornázás, fakidöntés….stb. 
Tel.: 06-30-4466-323

BOLHAPIAC – Használtcikk 
kereskedés a Pártok Háza alatt. 
Bútorok, műszaki cikkek, kerék-
párok, régiségek adás-véte-
le. Nyitva: CS,P,Sz: 9-17 óráig. 
Tel.: 06-20-5200-216
Akciós üveges, fa bejárati ajtók 
hőszigetelt üveggel, záró gumi-
tömítéssel, kilinccsel, kulcsok-
kal, 98x208-as méret (egyszár-
nyas kivitel) 69.900 Ft/db, vala-
mint 138x208-as (kétszárnyas 
kivitel) 99.900 Ft/db. Munkaidő-
ben: 06-30-610-3850, www.rbf-
nyilaszarokft.hu, Bősárkány, Ady 
Endre u. 13.
Legmagasabb áron vásárolok 
bélyeggyűjteményeket, 1945 
előtti képeslapokat, papír- és 
fémpénzeket. Filadiszkont, 
1064. Budapest, Vörösmarty 
u. 65. Tel.: 06-20-936-4757, 
06-1-608-5320

Garázskapu, bukó rendsze-
rű, NOVUM márkájú, fehér szín-
ben, vadonatújan, 1 év garanciá-
val, 240x200-as, 240x210-es és 
250x200-as méretben, 79.900 
Ft/db. Munkaidőben: 06-30-
610-3850, www.rbfnyilasza-
rokft.hu, Bősárkány, Ady End-
re u. 13.

Új, építkezésből megmaradt és 
bontott nyílászárók nagy válasz-
tékban 600 db-os raktárkészlet-
ről azonnal vihetők! www.hasz-
naltablak.hu

Korrepetitort keresek 10.-es fiú 
mellé, aki házhoz jönne, elsősor-
ban matematika és fizika tantár-
gyakból. Tel: 06-30-9-590-138

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

Cserépkályhák átrakása, tisztí-
tása, javítása. Kellei Kornél. Tel.: 
06-20-3406-640

Költöztetés, teherfuvarozás, 
lomtalanítás! www.emmateher-
taxi.eu, Tel.: 06-70-540-3628

EGYÉB
RAKLAPFELVÁSÁRLÁS! Tel.: 
06-30-594-6226
Akciós műanyag, hőszigetelt 
bejárati ajtók, 98x208-as mére-
tűek, felül üvegbetéttel, 5 pon-
tos biztonsági zárral, kilinccsel, 
kulcsokkal, fehér színben, job-
bos és balos kivitelben eladók. 
Ár: 59.900 Ft/db. Munkaidőben: 
06-30-610-3850. www.rbfnyila-
szarokft.hu, Bősárkány, Ady End-
re u. 13.
Összecsukható baba-
ágyat (járókát) keresek. Tel.: 
06-30-858-6346

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

Korrepetitort keresek 7. osztá-
lyos gyermekem mellé, aki ház-
hoz jönne. Érd. kissv614@gma-
il.com címen.

Bontásból származó jó minő-
ségű natúr forgácslap, MDF-le-
mez, faláda többféle méretben 
eladó. Érd.: 6-20-9596-202

Aranypénzeket, ezüstpénzeket, 
komplett pénzgyűjteményeket, 
esetleg régi hagyatékot vásá-
rolnék. Tel.: 06-30-351-9237

Esküvőre való ajándékok, vado-
natúj edénykészlet, étkészlet, 
evőeszközkészlet aranyozott, 
jó minőségű fonalak, lakás-kie-
gészítők és paróka eladó. Tel.: 
06-70-2793-031

Hagyatékot, bútorokat, lakás-ki-
egészítőket, tollat 30.000 Ft-ig 
pincétől a padlásig vásárolok! 
Tel.: 06-20-804-2771

Együtt eladó kettő Cardo gyár-
tású használt ágyneműtartós 
heverő, összeszerelve francia 
ágyként is használható! Érd.: 
06-70-536-7815

Négykerekű rokkant kocsi 
elektromos, fűthető, ablak-
törlős, felújított, jó állapotban 
eladó. Ár: 260.000 Ft. Érd.: 
0036-30-9459-113

Eladó négykerekű elektro-
mos Moped teljesen új állapot-
ban. Érd.: 16 óra után, meg-
tekinthető személyesen. Tel.: 
06-96-212-058

50 literes üvegballon és 50 
literes szőlőprés eladó. Érd.: 
06-30-226-2326

Eladó 1 db összecsukható ven-
dégágy, 1 db olajradiátor, 2 db 
új csővázas campingszék. Tel.: 
06-30-787-1223
Kerékpárok eladók! Hasz-
nált, kinőtt, lecserélt gyermek 
– felnőtt biciklik olcsón eladók. 
Mosonmagyaróvár, Vitéz u. 7.

CD gyűjtemény igényesek-
nek eladó. 60-70-8-as évek 
magyar és külföldi slágerei. Tel.: 
06-70-7082-081

Kukoricadarázott rántanivaló 
csirke szeptember 19-től kap-
ható és konyhakészen rendelhe-
tő! 9211. Feketeerdő, Ady End-
re u. 13. Tel.: 06-96-960-003, 
06-20-9-120-102
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Galéria étterembe felszolgálót és 
pizza-futárt felveszünk. Moson-
magyaróvár, Erkel F. u. 2., Tel.: 
06-70-363-0052
Mosonmagyaróváron a 
Halászkert vendéglőbe (Gabo-
narakpart 6.) takarítónőt felve-
szünk. Délelőtti elfoglaltság! 
Érd.: 06-20-458-0857
Minerva Hotel recepcióst keres 
fényképes önéletrajzzal és szo-
baasszonyt. Mosonmagyaróvár, 
Erkel F. u.2.
Intézménytakarításra kere-
sünk 6 órás munkatársat, dél-
utáni munkavégzéssel. Nyugdíja-
sok jelentkezését is várjuk! Tel.: 
06-70-466-1039
Bástya-söröző megbízha-
tó, munkájára igényes beug-
rós vagy állandó pultos hölgyet 
keres. Érd.: 06-30-381-8206
Mosonmagyaróvári fodrászatba 
alkalmazottat keresünk. Tel.: 06 
30 214 4001
WIR SUCHEN EINEN KOCH UND 
PIZZA LIEFERANT FÜR AUSTRIA 
NEBEN BRUCK AN DER LEITHA. 
Tel.: +36-70-594-0670

Parkcenterben található Non-
Stop Nemzeti Dohányboltba főál-
lású eladót keresünk! Érdeklőd-
ni lehet a: +36-30-915-0912-es 
telefonszámon, jelentkezni pedig 
a: motabakbt@gmail.com e-ma-
il címen fényképes önéletrajzzal!
Csatlakozz csapatunkhoz! 
Fémipari munkakörökbe kere-
sünk hegesztő, lakatos, gépi 
forgácsoló- CNC-gépkezelő, 
szerszámkészítő, gépbeállító, 
darukezelő, nehézgépkezelő 
és konténerező sofőr dolgozó-
kat Győr és Kecskemét környé-
ki munkára. Versenyképes fize-
tést, juttatásokat, szállást, mun-
kába járását, hazautazási támo-
gatás, bérelőleget biztosítunk! 
Jelentkezz most! Tel.: 06-70-
415-9021 (JOBmotive Kft.)
Füvacop Kft. felvételt hirdet 
„B” kategóriás gépkocsiveze-
tő munkakörre, furgonra, nem-
zetközi viszonylatra, mosonma-
gyaróvári telephelyre, heti itthon 
tartózkodással. További részle-
tekért kérem, érdeklődjön: Tel.: 
06-20-543-4443, vagy e-mail: 
vjmondan@gmail.com

Karbantartó – gépkocsiveze-
tőt keresünk határozatlan időre. 
Jelentkezéseket 2019. szep-
tember 20-ig személyesen, 
vagy postai úton a KESZI 9200. 
Mosonmagyaróvár, Soproni u. 
65., illetve az intezmenyvezeto 
@szocmkt.hu e-mail címre 
várjuk. Érd.: 06-96/566-266, 
06-20-403-0038

Cégünk targoncavizsgával ren-
delkező munkatársat keres 
árukiadói munkakörbe, azon-
nali kezdéssel mosonmagya-
róvári telephelyünkre. Érd.: 
06-96-217-687, E-mail: info@ 
addendakft.hu

Segédmunkás kollégát kere-
sünk Rajka és környéki munka-
végzésre, Mosonmagyaróvár és 
Rajka vonzáskörzetéből. Útépí-
tésbe jártasság előnyt jelent! 
E-mail: kovacskftrajka@gmail.
com, Tel.: +36-30-556-7224, 
+36-30-261-7395

Heti egy alkalomra takarító-
nőt keresek Mosonmagyaróvár-
ra. Érdeklődés 16.00 óra után: 
06-96-212-058

Kőműveseket keresünk beje-
lentett munkavégzés, kiemelt 
bérezés! 13. havi bér! Utazás-
térítés! Pályakezdők, fejlődé-
si lehetőség! Felszerelés bizto-
sított! Egész éves munka! Érd.: 
06-30-432-2419
Mosonmagyaróvári D’Corner 
Kebap és Pizza, pizza-készítés-
ben jártas, vagy megtanulásá-
ra hajlandó kollégát/kolleginát 
keres. Érd.: 06-30-217-5317

Mosonmagyaróvári élelmiszer-
boltba szakképzett női eladót fel-
veszünk. Érd. 06-30-226-2326

Vendéglátóhelyre pultos höl-
gyet keresünk. Beugrósnak is! 
Érd.: 06-30-234-1468
Önállóan dolgozni tudó cső-
szerelőt kiemelkedő jövede-
lemmel hosszútávra felve-
szek. Érd.: 06-30-9277-106, 
06-20-467-8784

Grande Pizzéria gyakorlattal 
rendelkező szakács vagy piz-
za-szakács jelentkezését vár-
ja! Érdeklődni az étteremben 
vagy a 06-20-4444-301-es 
telefonszámon!

REGIA Panzió azonnali kezdés-
sel pincér kollégát keres. Érd.: 
06-30-568-9933

Megbízható, igényes közép-
korú hölgy gyermekfelügye-
letet vállal Mosonmagyaróvá-
ron, 16 órától, hétköznap. Érd.: 
06-30-632-6623

Parképítő és fenntartó munká-
ra keresünk munkásokat. Érd.: 
06-30-490-1472
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Renommierte Weinbar / Wiener 
Innenstadt sucht selbständigen 
Mitarbeiter für Service. Vollze-
it – 3 Tage Arbeit 4 Tage frei! 
Sprachkenntnisse: Deutsch und 
Englisch, PC-Kenntnisse. Bewer-
bung an: info@villon.at

Hanság-vendéglő, Mosonudvar 
állást kínál felszolgáló, szakács 
és nyugdíjas hölgy személyében 
konyhai kisegítőt. Tel.: szemé-
lyesen vagy a 06-20-3121-792-
es telefonszámon.

Építőiparban jártas szakem-
bert felveszek, hosszútávra! Érd.: 
06-70-602-3503

A Kis-Duna kávézó munkájá-
ra igényes felszolgáló hölgyet 
keres! Érd. a kávézóban, vagy 
a 06-30-937-2028-as telefo-
non lehet.

Vadkár elhárító kerítések folya-
matos javítására keresek vállal-
kozót, vagy megbízható munka-
erőt. Érd.: 06-20-599-7747

Tesco melletti Kebap-os-
ba férfi munkatársat kere-
sünk. Érd.: 06-30-560-3895, 
06-70-330-7023

Vagyonőri munkát keresek 
Mosonmagyaróvár és környé-
kén. Tel.: 06-70-312-9008

Számítástechnikai szaküz-
let szervizest keres mosonma-
gyaróvári munkahelyre, akár 
pályakezdőt is. „B” kategóriás 
jogosítvány szükséges! Önélet-
rajzot a vmc@vmc-com e-ma-
il címre kérjük!

Galéria étterembe szakácsot és 
takarítónőt felveszünk. Moson-
magyaróvár, Erkel F. u. 2. Érd.: 
06-70-363-0052

Mosonmagyaróvári büfé-
be főzni tudó eladót felveszek, 
friss nyugdíjas is lehet! Net-
tó 200-220.000 Ft/hó. Érd.: 
06-30-316-7193

Homlokzatszigetelésben jár-
tas szakembert és segéd-
munkást keresünk hosszútáv-
ra. Azonnali kezdéssel! Érd.: 
06-20-576-5156

Ambrózia étterem SZAKÁCSOT 
kiemelt bérezéssel, rugalmas 
beosztással, valamint kony-
hai kisegítőt, mosogatónőt 
felvesz. Érd.: 06-30-9791-506
Munkaerőt, vagy látszerész 
tanulót mosonmagyaróvá-
ri optikai üzletbe, számítógé-
pes ismeretekkel, német vagy 
angol nyelvtudással felveszünk. 
Tel.: 06-30-9-590-138

Pultos kolléganőt keresünk 
jó kereseti lehetőség, rugal-
mas munkaidő beosztás! Érd.: 
06-30-632-6669

Mosonmagyaróvári pizzé-
ria diszpécser felvesz. Érd.: 
06-70-770-1319
Szakképzett, németül beszélő 
eladót, 8 órás bejelentett mun-
kaidőre keresünk. Érd.: Stefán 
Üzletház 06-96/576-025 (9-17 
óráig)

Tesco melletti Fornetti és lán-
gossütőbe női munkatársat kere-
sünk. Érd.: 06-30-560-3895, 
06-70-330-7023
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Bódi István ev. Bódi-trans nem-
zetközi fuvarozásban gyakorlatot 
szerzett sofőrt keres furgonra, 
8-17 óráig. Érd.: +36-30-398-
1760 vagy info@boditrans.hu 
e-mail címen

Gyakorlott, tapasztalt szakács 
munkát keres, külföldi munka is 
érdekel! Érd.: 06-70-293-4549

Fogászati asszisztenst kere-
sünk. Jelentkezni írásban: info@
hd-dental.net e-mail címen lehet.

Ügyes takarítónőt keresek 
Mosonmagyaróvárra, aki mel-
lette segít eladni holmiijaimat. 
Tel.: 06-70-2793-03

Kerti kisgépszerelő szakmun-
kást keresünk, munkájára igé-
nyes, megbízható férfi személyé-
ben Mosonmagyaróváron. Érd.: 
06-20-330-8490

Kőművest, vagy kőműves mun-
kához értő alkalmazottat felve-
szünk. Tel.: 06-20-2216-701

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

Pultos kolléganőt felveszünk fő- 
vagy mellékállásba a máriakál-
noki Pletykafészek Klub étterem-
be. Érd.: 06-30-939-0579

Gépkocsivezetőt keresünk 
Mosonmagyaróvár – Hegyes-
halom – Mosonszolnok között 
közlekedő 7,5 tonnás autó-
ra. Szükséges kategórián felül 
GKI igazolvány és PAV III. iga-
zolás szükséges! Jelentkezés: 
06-30-3489-713

Kemencés pizzéria csapatbőví-
tés céljából főállású és beugrós 
szakácsot keres, kiemelt bére-
zéssel! Tel.: 06-30-397-0030

Soproni Cornerra-Bau Épí-
tőipari cég keres kőművese-
ket. Szállás biztosított! Érd.: 
+36-30-995-8110

Panoráma hotel Mosonma-
gyaróváron keres nyelve-
ket beszélő recepcióst. Érdek-
lődni lehet: 06-96-216-167, 
06-70-413-9255

Ács-állványozó szakmunkást, 
betanított munkást felveszünk 
nettó 2000 Ft-os/óra, tudástól 
függően. Bejelentett, folya-
matos, hosszú távú munka-
viszony! Érd.: 06-30-997-0087
Németül és angolul beszélő pin-
cért keresünk mosonmagyaró-
vári éttermünkbe. Érdeklődni a 
06-96-206-871-es telefonszá-
mon lehet!

Gyere és dolgozz Velünk! Beje-
lentett munkaviszonyt, kiemelt 
bérezést, bérelőleget, ingyenes 
szállást, munkába járást bizto-
sítunk! Betanított dolgozó és tar-
goncás ajánlatainkból válogat-
hatsz Győr és Kecskemét kör-
nyékén. Munkavégzési helyek: 
Autoliv, BOS, SMR, SMP, Rába. 
Jelentkezz most! Tel.: 06-70-
639-9920 (JOBmotive Kft.)
Mosonmagyaróvári gumi-
szerviz gumiszerelő munkatár-
sat keres. Autószerelésben való 
jártasság előnyt jelent! Tel.: 
06-70-331-2647
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