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Eladó Mosonmagyaróváron, a Par-
kcenter közelében egy újszerű, 4 
hálószobás földszinti lakás, terasz-
szal, kocsi beállóval, kertkapcso-
lattal. Egyedi gázfűtéssel. Érd.: 
06-30-267-9530

Mofém-telepen téglaépítésű 41 
m2-es lakás tulajdonostól eladó. Ár: 
13,6 MFt. Érd.: 06-20-22-999-22

Dunakilitin közművesített, igénye-
sen kialakított 2000 m2-es építési 
telek eladó. Érd.: 06-30-267-9530

INGATLAN
Mosonmagyaróvár közkedvelt 
részen a Lajta lakókertben értéke-
sítésre kínálok egy 300 m2-es luxus 
családi házat dupla garázzsal. A z 
ingatlan sarok telken található, két-
generációs ház. A telek 1065 m2. 
Van a kertben egy nagy medence. 
Ingatlant értékegyeztetéssel beszá-
mítok! Érd.: 06-20-261-6442

Mosonmagyaróváron frekven-
tált helyen befektetőnek értéke-
sítésre kínálok egy 300 m2-es 
ingatlant, mely apartmannak van 
kialakítva. Az ingatlan 11 szo-
bás, berendezett! Jelenleg is bér-
be van adva apartmannak, hosz-
szútávra. A bérlő maradna tovább! 
Érd.: 06-20-261-6442

Mosonmagyaróvár közkedvelt 
lakóparkjában tulajdonostól eladó 
2017-es építésű kertkapcsola-
tos lakás, 36 m2 lakás + 33 m2-es 
kert. Parkolás zárt udvarban! Ár: 
22,9 MFt. Érd.: 06-30-630-7328

Halásziban, a Révai utcában 
kívül-belül teljesen felújított, 2 szo-
bás, amerikai nappalis, új konyhás, 
új fürdős családi ház melléképület-
tel, 340 m2-es telken eladó. Ára: 
25,9 MFt. Érd.: 06-30-856-1505

Mosonmagyaróváron a Lajta 
lakóparkban tulajdonostól eladó 
2007-es építésű, 2. emeleti, 48 
m2-es teraszos lakás (1 szoba + 
nappali). A lakáshoz saját tároló és 
saját parkoló tartozik! Ár: 22,9 MFt. 
Érd.: 06-30-630-7328

A Kiserdő lakóparkban 2018-
ban átadott, téglaépítésű, liftes 
házban eladó egy új, III. eme-
leti, kulcsra-kész, 57 m2-es, 3 
szobás, erkélyes lakás, gépe-
sített konyhával, elektromos 
redőnnyel, azonnal költözhető-
en! Parkolás zárt udvarban. Ár: 
33,9 MFt. Érd.: 06-20-329-6564
Belvárosi, téglaépítésű 64 m2-es 
lakás tulajdonostól eladó. Ár: 25,4 
MFt. Érd.: 06-20-22-999-22

Magyar, szlovák és osztrák ügy-
feleink részére eladó családi háza-
kat, lakásokat, telkeket keresünk 
Mosonmagyaróváron és környé-
kén! HELLO HOME Kft. Kolonics 
Anita: 06-30-413-9346 és Mazán 
Márió: 06-30-856-1505

Malomdűlőben, Harangvirág utcá-
ban 780 m2-es építési telek eladó. 
Közmű a telekhatáron. Iá: 10,7 MFt. 
Ingatlanosok ne hívjanak! Érd.: 
06-30-825-7274

Mosonmagyaróvár – belváro-
si, 2 szoba + nappalis, esztétikus 
lakás eladó. Iá: 19.900.000 Ft. Érd.: 
06-30-210-87-42

Utolsó lakás! Városközpontban 
most épülő 4 emeletes, liftes ház-
ban I. emeleti, 39 m2-es, 2 szobás, 
erkélyes lakás leköthető, saját par-
kolóval. Átadás: fűtés-készen. Ár: 
17.48 MFt. Érd.: 06-20-329-6564
Eladó családi házat/tégla, ill. 
panellakást keresek kizáró-
lag Mosonmagyaróváron! Tel.: 
06-30-210-87-42

Belső szintes, kertkapcsolatos 
sorházi lakás eladó Mosonmagya-
róváron! Ár: 23.900.000 Ft. Érd.: 
06-30-210-87-42

Nap utcában fiatalosan berende-
zett 38 m2-es nagyteraszos lakás 
eladó. Iá: 19.500.000 Ft. Érd.: 
06-30-210-87-42

Második emeleti 2 szoba + nap-
palis, erkélyes, fiatalos lakás 
eladó. Iá: 22.600.000 Ft. Érd.: 
06-30-210-87-42

Mosonmagyaróvár csendes utcá-
jában új építésű 2 hálószobás iker-
házrész terasszal, kertkapcsolattal 
eladó. Érd.: 06-30-267-9530
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Jánossomorján, Rákóczi u. 52. sz. 
alatt, 86-os Fő út mellett 3 szin-
tes családi ház eladó. Alsó szin-
ten vendéglátó egység működik 
+ mögötte 60 m2-es épület van. 
Az ingatlan alkalmas lakóháznak, 
vagy bármilyen vállalkozásnak, 
illetve munkásszállónak is. Tel.: 
06-70-9455-413

Ügyfeleink részére keresünk 
eladó tégla- és panellakásokat, 
családi házakat Mosonmagyaró-
váron és környékén. Hiteles Ingat-
lan Iroda. Érd.: 06-30-267-9530, 
06-30-183-5652

Feketeerdőn, Dunakilitin, Mária-
kálnokon közművesített építési tel-
kek eladók. Tel.: 06-30-267-9530

Mosonmagyaróváron 54 m2-es, 
2 szobás téglalakás előkert-
tel, melléképületekkel, központi 
helyen eladó. Iá: 17,4 MFt. Érd.: 
06-30-459-8560

Mosonmagyaróváron 756 m2-es 
saroktelken, a vasútállomáshoz 
közel, felújításra szoruló összkom-
fortos családi ház eladó. Iá: 24 MFt. 
Érd.: 06-30-736-6908

Tulajdonostól Dunaszigeten 
1200 m2-es telken 150 m2-es, 1 
éve épült családi ház eladó. Ár: 45 
MFt. Érd.: 06-30-376-3400

Hegyeshalomban 110 m2-es csa-
ládi ház rendezett 1100 m2-es tel-
ken nagyon szépen felújított, eladó. 
Iá: 36,5 MFt. Érd.: 06-30-268-6464

Magyaróvár belvárosában üzlet-
helyiség kiadó! 2 szinten össze-
sen 90 m2, irodának, rendelő-
nek, szépségszalonna alkalmas, 
parkolót biztosítunk! Ár: 120.000 
Ft/hó + rezsi + 2 hó kaució. Tel.: 
06-30-850-0720

Magyaróvár belvárosában 65 
m2-es, részben bútorozott 2 szo-
ba-nappalis lakás kiadó. 2 db autó-
hoz parkoló biztosított! Ár: 120.000 
Ft/hó + rezsi + 2 hó kaució. Tel.: 
06-30-850-0720

Mosonmagyaróvár központjában 
felújított, nagy családi ház cégek 
részére kiadó. 1-2 ágyas szobák, 
TV, W-fi, főzési- és mosási lehető-
ség. Tel.: 06-30-345-3962

Mosonmagyaróváron a Károly 
utcában földszinti 2 szobás, 
részben bútorozott panella-
kás kiadó. Kisállat kizárva! Érd.: 
06-30-834-3355

50 m2-es tetőtéri, klímás, erké-
lyes, bútorozott lakás kocsi beál-
lóval kiadó. Ár: 110.000 Ft/hó + 
rezsi + 2 hó kaució szükséges. 
Tel.: 06-30-306-4047

Halásziban galériás lakás kiadó 2 
fő részére. Ár: 85.000 Ft rezsivel 
együtt. Kisállat kizárva! Tel.: 06-30-
3872-417, 06-30-571-6104

Zuglóban belső kétszintes, 52 
m2-es lakás teremgarázzsal kiadó 
hosszútávra. Egyetemistáknak is! 
Érd.: 06-70-513-6636

Dunaszigeten 50 m-re a vízpart-
tól eladó egy teljesen berendezett 
és felszerelt 2 szoba + nappalis 
faház teljesen alápincézve, kandal-
lóval, szaunával, kerti kiülővel, 227 
m2-es telken. Ára: 67.000 EUR. Érd.: 
06-30-413-9346

Panellakás tulajdonostól eladó szi-
getelt házban a Károly úton, 3. eme-
leten. Érd.: 06 70 606 1773

Mosonmagyaróváron zöldövezet-
ben, 746 m2-es telken alpesi stílu-
sú, alápincézett, tetőteres, 5 szobás 
családi ház eladó. Ára: 43 MFt. Érd.: 
06-30-856-1505

Belvárosi, felújított 70 m2-es, 3 szo-
bás lakás eladó. Iá: 25,8 MFt. Érd.: 
+36-30-475-9281

Hegyeshalomban 2000 m2-es, 
illetve 4000 m2-es belterületi ingat-
lan családi ház nagy telephelynek is 
alkalmas eladó. Iá: 16,9 MFt. Érd.: 
06-30-268-6464

Dunaszigeten vízparti telek 3000 
m2, 20 méter széles vízparttal 22 
MFt-ért eladó. Gáz, víz, villany a tel-
ken. Érd.: 06-30-268-6464

Jó fogás! Termálhoz közel 3 szobás, 
86 m2-es téglalakás eladó 26,5 MFt-
ért. Tel.: 06-70-611-9903

Belvárosi, földszinti 70 m2-es, 3 szo-
bás, gázfűtéses téglalakás eladó. Ár: 
26,5 MFt. Tel.: 06-70-611-9903

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

Felújított, klímás 67 m2-es, 3 szo-
bás lakás, 120 m2-es telekkel 
Mosonmagyaróváron eladó. Érd.: 
06-70-611-9903

Halásziban, a Révai utcában új 
kialakítású, 3 db építési telek 
eladó. Ár: 3,8 MFt-tól/db. Érd.: 
06-30-856-1505

Újépítésű 4 szobás tégla családi ház 
385 m2-es telekkel Levélen kivitele-
zőtől eladó. Tel.: 06-70-611-9903

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

Levélen építési telek eladó. Érd.: 
06-30-400-6441

Máriakálnokon 900 m2-es köz-
művesített építési telek eladó. Tel.: 
06-30-366-1116

Mosonmagyaróváron, majoroki 
városrészen 5 szobás családi ház 
eladó. Érd.: 06-30-275-4023

Családi házat vásárolnék Moson-
magyaróvár és környékén tulajdo-
nostól, ár megegyezés szerint. Tel.: 
06-20-446-7303

Mosonmagyaróváron Mediterrán 
lakóparkban tulajdonostól eladó egy 
60 m2-es 2. emeleti társasházi lakás 
+ terasz. Érd.: 06-20-4826-487 (hét-
köznap, esti órákban!)

Mosonmagyaróvár központjában, 
Origó lakóparkban földszinti, kulcsra-
kész, új, azonnal költözhető 66 m2-es 
lakás, teremgarázs – tárolóval eladó. 
Iá: 32,5 MFt. Érd.: 06-70-250-7192

Enge János utcában 45 m2-es téglaépí-
tésű társasházi I. emeleti lakás eladó. 
Iá: 22 MFt. Érd.: 06-20-322-1522

Mosonmagyaróváron 100 m2-es 
családi ház 984 m2-es rendezett tel-
ken garázzsal eladó. Iá: 38 MFt. Érd.: 
06-30-217-5317, 06-30-994-8895

KIADÓ
Mosonmagyaróváron kiadó a 
Flesch Károly utcában 2 és félszo-
bás lakás. Érd.: 06-30-845-2828

Mosonmagyaróváron kiadó 47 
m2-es 2 szobás panellakás, csen-
des környezetben, berendezve. 
Tel.: 06-30-979-2791

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

Albérlet kiadó maximum 2 főre. 
Plusz 7 főre. 1 havi kaució szük-
séges. Érd.: 06-70-252-8161

Mosonmagyaróvár belvárosá-
ban bútorozatlan garzon konyhá-
val kiadó. Érd.: 06-30-562-4753

Mosonmagyaróváron 43 m2-es 
téglalakás erkéllyel, zárt udvarban 
parkolóval, külön tárolóval hosszú-
távra kiadó. Ár: 120.000 Ft/hó + 
rezsi + kaució. Tel.: 06-70-611-
4219, 06-70-594-3323

Máriakálnokon családi ház hosz-
szútávra kiadó. Érd.: 06-70-362-
3950 (17-19 óra között!)
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Igényesen berendezett garzon 1 
főnek kiadó. Dohányzás, háziál-
lat kizárva! Érd.: 06-30-6572-222

Kétágyas apartmanok cégeknek, 
főzés-mosás biztosított, TV, hűtő, 
mikró szobánként, külön konyha, 
biztonságos parkolással kiadó. Tel.: 
06-30-9-018-457

Szépségszalonban kozmeti-
kusnak teljesen berendezett hely 
kiadó, babavárás miatt. Ár: 45.000 
Ft/hó (marketing, takarítási költ-
ség benne van), alacsony rezsivel. 
Frekventált helyen, ingyen parko-
lóval! Ugyanitt fodrász-szék kiadó. 
Érd.: 06-70-231-3500

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

Ausztriában dolgozóknak, cso-
portoknak 2 ágyas apartmanok, 
mosási, főzési lehetőséggel, TV, 
hűtő, mikró, biztonságos parkolás-
sal kiadó. Tel.: 06-30-9-018-457

Mosonmagyaróváron újépí-
tésű társasházban bútorozott, 
egyedi fűtésű lakás igényes pár-
nak hosszútávra kiadó. Kisállat 
kizárva! Kaució szükséges! Érd.: 
06-30-398-7341

Kiadó masszázshelyiséget, szo-
bát keresek Mosonmagyaróváron, 
elsősorban szépségszalon érde-
kel, vendégkörrel rendelkezem. 
Tel.: 06-70-632-9040

Széchenyi ltp-en, 3. emeleten 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

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

Mosonmagyaróváron a BEACH 
lakóparkban garzonlakás kiadó. 
2 havi kaució szükséges! Érd.: 
06-30-712-7407

Egy- és kétszemélyes, igénye-
sen felújított és berendezett szo-
bák hosszútávra kiadók! Csen-
des, nyugodt környezet, a város-
tól 1,5 km-re. Zárt parkoló, a 
kapuban buszmegálló, bicikliút a 
városig, illetve Rajkáig. Mosási- 
és főzési lehetőség! A szobában 
zuhanyzó, WC, tv, internet. Érd.: 
06-70-935-60-40

Családi háznál földszintes, 
külön-bejáratú, 1 szobás, össz-
komfortos lakás csendes környe-
zetben 1-2 fő részére kisállat nélkül 
kiadó. Kábel TV, klíma, W-fi van! 
Érd.: 06-20-599-77-50

Mosonmagyaróváron társasház-
ban 2 szoba + amerikai konyhás 
lakás 1. emeleten hosszútávra 
kiadó. Érd.: 06-70-249-3626

Mosonmagyaróváron apartma-
nok, (2-3-4 szobás) kiadók mun-
kásoknak 28 főig. Hosszútávra! 
Érd.: 06-70-249-3626

Mosonmagyaróváron a város-
központban 4. emeleti, 2 szobás, 
műanyag ablakos, szép állapotú, 
klimatizált, berendezett panellakás 
kiadó, minimum 1 évre, 2 havi kau-
ció szükséges! Díja: 90.000 Ft/hó + 
rezsi. Érd.: 06-30-856-1505

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

Másfél szobás, gázfűtéses, szép 
lakás kiadó max. 2 nemdohány-
zó, rendszerető személynek. Tel.: 
06-20-223-5815

Mosonmagyaróváron téglaépíté-
sű 90 m2-es, 2 nagyszobás, ameri-
kai konyhás, erkélyes lakás bútoro-
zatlanul, hosszútávra kiadó, nem-
dohányzó 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

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

Budapesten albérlet 2+1 fő 
továbbtanuló lány részére kiadó. 
Jó közlekedési lehetőség! Tel.: 
06-30-504-3591
Óvár belvárosában téglaépítésű, 
egyéni gázfűtéses 2 szobás, 65 
m2-es lakás kiadó. Ár: 110.000 
Ft/hó + rezsi + 2 hó kaució szük-
séges. Érd.: 0036-30-2379-335

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 alacsony 
rezsivel, klímás garzonlakás kiadó. 
Dohányzás kizárva! Ár: 90.000 Ft/
hó + rezsi + 2 hó kaució. Érd.: 
06-30-362-9597
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Apró Cseréptetők, kémények javítását, 
tetőszigetelést, bádogos munkákat, 
tetőfedést, ereszcsatornázást, tető-
tisztítást, építőipari munkákat, beá-
zások megszüntetését vállaljuk. 
Tel.: 06-30-3799-313

Redőnyök, napellenzők, árnyéko-
lók, szúnyoghálók engedménnyel. 
Redőnyök, szúnyoghálók javítása: 
06-96/245-064

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

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

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

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

Tuskómarást és gyökérma-
rást vállalunk Mosonmagyaró-
vár és 40 km-es körzetében. Hív-
jon bizalommal, akár hétvégén is! 
Tel.: 06-20-3254-252

Veszélyes helyen lévő fák kivágá-
sát és visszavágását vállalom. Hív-
jon bizalommal, akár hétvégén is! 
Tel.: 06-20-3254-252

Teherfuvarozás, költöztetés, lom-
talanítás. www.emmatehertaxi.ev

Bádogos munkák, tetőfedés, pala-
tetők bontás nélküli átfedése cse-
repes lemezzel, lapos-tető szigete-
lés, tetőmosás, kúpcserepek mal-
terozása, kémények átrakása, beá-
zások elhárítása. Tel.: 06-70-663-
7327, www.tetobau.hu

Szőnyegtisztítás felsőfokon, 
garanciával! Ipari vegytisztítás, 
portalanítás, atkátlanítás, 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 nélkül! 
Minőségi munka garanciával! Tel.: 
06-20-426-0222 Hétvégén 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

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

JÁRMŰ
Nagyméretű utánfutó folyamato-
san bérelhető. Mosonmagyaróvár, 
Károly u. 34/b. (víztoronynál). Tel.: 
+36-30-9390-169

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

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

9 személyes kisbusz rendszeresen 
karbantartott, megbízható állapot-
ban, jéghideg klímával, vonóhorog-
gal Mosonmagyaróváron bérelhető. 
Érd.: +36-30-317-3677

Bérelhető utánfutók Mosonmagya-
róváron a hét minden napján! Tel.: 
06-70-589-2787

Személyautó bérelhető kaució nél-
kül, magyar autópálya matricával! 
Tel.: 06-30-206-5858

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

TÁRSKERESÉS
Ősztől nyugdíjas, 167 cm magas, 
kék szemű férfi megismerkedne 
49-64 év közötti hölggyel, hosz-
szútávra. Tel.: 06-70-584-3445

Elmúlt mar 30 50 70? Ismerked-
ne de nincs hol s kivel? Nem 
adom fel társkeresés 06-20/411-
4325.Kiemelten várjuk a 40 es 
hölgyek jelentkezését!

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

Önbizalom növelés, változások 
megélése, meglépése. Munka-
helyi és párkapcsolati problé-
mák, motivációvesztés. Világít-
sunk rá a lehetőségeidre! Kon-
zultáció: +36-30-463-2543

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

Mini markolóval földmunkát válla-
lok. Alapásás, tükörkiszedés, csa-
tornázás, fakidöntés….stb. Érd.: 
06-30-4466-323

Cserépkályhák átrakása, tisztí-
tása, javítása. Kellei Kornél, Tel.: 
06-20-3406-640
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Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, 
Cukrász, Pincér, Vendéglátás szer-
vező, Vendéglátó üzletvezető, Ven-
déglátó eladó, Aranykalászos Gaz-
da OKJ tanfolyam. Tel.: 06-70-
593-2232, www.minervakft.hu 
(E-000909/2014/A001-A011)

Lassú a számítógépe/laptopja? 
Nem indul? Lefagy? Papíron gyors 
az internet, WI-FI-n mégis las-
sú? Nem megy a WIFI az egész 
lakásban? Vírusos a gép? Megol-
dom! Hívjon akár hétvégén is! Tel.: 
06-30-526-1558

Palatetők bontás nélküli átfedése, 
cserepes lemezek, bádogos mun-
kák, stablondeszkák lemezelése, 
tetőfedés, tetőjavítás. Lapos-tetők 
szigetelése, kúpcserepek kenése, 
tetőmosás, javítások vállalása. Tel.: 
06-20-293-1175

Készpénzfizetés azonnal! Napi leg-
magasabb áron! Arany-ékszerre, 
ezüst tárgyakra, régiségekre, fest-
ményekre, egyes műszaki cikkek-
re. Arany-ékszerek árusítása ked-
vező áron. Régi képcsarnoki képe-
ket, hagyatékot vásárolok. Ingyenes 
értékbecslés. Zálogház (Kisalföld 
Áruház mellett). Tel.: 06-96/215-808

Rossz mosógépét, villany- és gáz-
tűzhelyét ingyen elszállítom Moson-
magyaróváron belül. Költöztetést is 
vállalok! Tel.: 06-30-9-478-414

Száraz nyárfa és száraz akácfa 
konyhakészen rendelhető. EUTR: 
AA0351717. Tel.: 06-30-400-9597

Bontásból származó jó minőségű 
natúr forgácslap, MDF-lemez, falá-
da többféle méretben eladó. Érd.: 
6-20-9596-202

OSZTÁLYTALÁLKOZÓ! Keresem az 
osztálytársaimat, akik 1976-ban bal-
lagtak a 2.sz. Általános iskolában, Bor-
dák János osztályában. A 218-240-es 
telefonszámon este 8-9 óra között tud-
tok velem beszélni. A találkozó terve-
zett időpontja szeptember eleje. Kér-
lek, minél hamarabb jelentkezzetek!

Eladó: 3 részes magas sátor 
35.000 Ft, ipari összevarró gép 
60.000 Ft, mágneses ágy 25.000 
Ft. Érd.: 06-96/827-304

Ceragen jáde köves masszáz-
ságy eladó szolid áron. Érd.: 
06-30-658-4701

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

MINDIG TV EXTRA: egyszeri kiépí-
tési díj + havidíj –további előfize-
tős csatornák. Részletekért hívjon! 
Szlovák tv csatornák vétele is meg-
oldható analóg (magyar, szlovák, 
osztrák) és digitális –DAB+(szlo-
vák, osztrák) 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

Festést, mázolást, tapétázást vál-
lalok kedvező áron, Mosonma-
gyaróváron és környékén. Tel.: 
06-30-521-8297

GAZDABOLT – mosoni piacnál. 
Moson-Kert Kft. – Mosonma-
gyaróvár, Ostermayer u. 08. Tel.: 
+36-20-3258-606
Tetőfedő, bádogos munka, tetőát-
hajtás, verébdeszkázás, lécát-
pakolás, lindab lemeztető készí-
tés, ereszcsatornázás (alumíni-
um), cserépjavítás, cserépmosás, 
takarítás, hungarocell, falfestés, 
mázolás, teraszépítés, ereszdo-
bozolás anyagbeszerzéssel. Tel.: 
06-20-925-3478

Fakivágás! Fakuglizás! Hasoga-
tás, Bozótirtás, fű és sövénynyírás, 
elhanyagolt kertek, udvarok rend-
betétele, zöldhulladék elszállítása. 
Hétvégén is! Érd.: 06-20-328-4057

Mosonmagyaróváron és vonzás-
körzetében vállalok gép földmun-
kát, ásást, betontörést, minden, 
ami földmunka, tereprendezést, 
térkövezést. Érd.: 06-20-261-6442

EGYÉB
Hagyatékból olcsón eladók: 
zománcozott bödön 3500 Ft-os 
1900 Ft, férfiöltönyök, téli férfi 
dzseki, vadonatúj fekete női félci-
pő 38-as 1200 Ft, 2 db kottakönyv, 
400 oldalas, zeneszerzőkről képek-
kel, befőttes üvegek 25 Ft/db stb. 
Érd.: 06-30-6359-655

Dunnákat, párnákat 27.500 Ft/
kg-ig vásárolok, régi bútorokat, 
festményeket, hangszereket, fali-
órákat, szarvasagancsot, porcelá-
nokat és mindenféle öreg hagyaté-
kot! Tel.: 06-70-675-5104

BOLHAPIAC – Használtcikk keres-
kedés a Pártok Háza alatt. Bútorok, 
műszaki cikkek, kerékpárok, régi-
ségek adás-vétele. Nyitva: CS,P,Sz: 
9-17 óráig. Tel.: 06-20-5200-216
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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 cukrászat-
ba munkatársat és hétvégi takarí-
tót keresek. Tel.: 06-30-3767-283

Csatlakozz a csapatunkhoz! 
Fémipari munkakörökbe kere-
sünk hegesztő, lakatos, gépi for-
gácsoló- CNC-gépkezelő, szer-
számkészítő, autószerelő, vil-
lanyszerelő, KOVÁCS dolgozó-
kat Győr és Kecskemét környéki 
munkára. Versenyképes fizetést, 
juttatásokat, szállást, munkába 
járást, hazautazási támogatást, 
bérelőleget biztosítunk. Jelent-
kezz most! Tel.: 06-70-415-9021 
(JOBmotive Kft.)
Családias fuvarozó vállalkozás C, 
E kat. jogosítvánnyal, nemzetközi 
munkában jártas sofőr munkatár-
sat keres. Tel.: 06-20-334-7563

Iskola takarítására állandó délutá-
nos beosztással munkatársakat 
keresünk. Nyugdíjasok jelentkezé-
sét is várjuk! Érd.: 06-20-528-5510

Azonnali kezdéssel keresünk 
Veszprém és Győr-Moson-Sop-
ron megyei lakosú tapasztalt 
C-s jogosítvánnyal, GKI kártyá-
val és digitális sofőr kártyával 
rendelkező gépkocsivezetőt, új 
4 tengelyes tehergépkocsira, 
földmunkára, kiemelt bérezés-
sel! Jelentkezni lehet telefonon 
a. 06-30-227-1841-es számon 
vagy önéletrajzzal az archeog-
ep2010@gmail.com címen (Arc-
heoGép Kft.)
Vagyonőröket és portásokat kere-
sünk Mosonmagyaróvár és környé-
kéről. Nyugdíjasok jelentkezését is 
várjuk! Tel.: 06-20-528-5618

Alkalmi munkaerőt keresünk 
szőlőmunkára Ausztriába, 
Andauba. Tel: 004369912757575
Magyar nyelvtanárt keresek 
német állampolgár részére. Érd.: 
06-30-983-8454

Raktárgazdálkodási feladatokra 
keres munkatársat Épületgépésze-
ti Áruház.  Érd.: 06-30/593-5676

A Noltech Hungária Kft. részmun-
kaidőben irodai munkára asszisz-
tenst keres. Számítógépes szöveg-
szerkesztő és táblázatkezelő isme-
ret, valamint jogosítvány szüksé-
ges! Német nyelvtudással rendel-
kező jelentkezők előnyben! Várjuk 
fényképesé önéletrajzát az iroda@
noltech.hu e-mail címre. További 
információkért hívja a: +36-70-
572-8777-es telefonszámot. 

Asztalost, ügyes kezű minde-
nest keresünk! Mosonmagyaróvá-
ri munkavégzéshez önállóan dol-
gozni tudó, precíz, munkájára igé-
nyes, gyakorlattal és „B” kategó-
riás jogosítvánnyal rendelkező sze-
mélyt várunk. Fényképes önélet-
rajzokat az eloe@t-online.hu cím-
re kérjük.

Mosonmagyaróvári gumiszerviz 
gumiszerelő munkatársat keres. 
Autószerelésben való jártasság 
előnyt jelent! Tel.: 06-70-331-2647

Kebap- és pizzaház pultos höl-
gyet keres. Érd.: 06-20-9954-
944, Mosonmagyaróvár, Fő út 17.

Kebap- és pizzaház futárt keres 
heti 2-3 napra. Gépkocsit tudunk 
biztosítani! Érd.: 06-20-9954-944, 
Mosonmagyaróvár Fő út 17.

Mosonmagyaróvári autójavító 
cég keres autófényező, előkészí-
tő és karosszérialakatos munka-
társakat. Jó szakembernek oszt-
rák bérezés garantált! info@svautó.
hu Tel.: 96/579-976, 06-30-9161-
589, 06-30-9375-486

Raktári munkára keresünk férfi 
munkatársakat (targoncavezetői 
jogosítvány előny) egy-, ill. két-
műszakos, 8 órás beosztással (5 
napos munkahét, kivételes ese-
tekben szombati munka), moson-
magyaróvári munkahelyre. Kere-
seti lehetőség: nettó 1100 Ft/
óra. E-mail: iroda.instant@gmail.
com. Tel.: +36-70-430-3244 Sil-
ver Kolt Kft. 

Call Center munkatársat keresünk. 
Tel.: 06-30-850-5560

Csomagolókat keresünk teljes- és 
részmunkaidőben Mosonmagya-
róvárról. Pályakezdők és nyugdí-
jasok jelentkezését is várjuk. Tel.: 
06-20-528-5510

Megbízható, precíz, fiatalos lendü-
letű takarító hölgyet keresünk heti 
min. 1 napra, hosszú távra. Bére-
zés megegyezés szerint. +36 30 
4684773

CNC-gépkezelőket (CNC-gépke-
zelő vagy gépi forgácsoló végzett-
séggel), géplakatos karbantartót 
(forgácsoló gépek karbantartásá-
ra) keresünk sárvári munkahely-
re. Hosszú távú munkalehetőség, 
kiemelten magas bérezés, nettó 
280.000-340.000 Ft/hó. Igényes, 
díjmentes szállás, vagy 100%-os 
utazási költségtérítés 50 km-es 
körzetből. Tel.: 06-70-527-2554, 
femmunka.eu@gmail.com (Cor-
Tex Euro Kft.)

Mosonmagyaróvári pizzéria 
megújuló csapatába szakácsot, 
pizza-szakácsot, konyhai kise-
gítőt, diszpécsert és pizza-futárt 
felvesz. Tel.: 06-70-770-1319
Konyhai kisegítőt felveszünk 
azonnali kezdéssel hosszútávra a 
mosonmagyaróvári Házigazda ven-
déglőbe, 6-8 órás délelőtti műszak-
ba, csak hétköznapokra! Nyugdí-
jasok jelentkezését is várjuk! Érd.: 
06-30-439-4418 Varga Bálint e.v.

Vértes-Ker Kft. a Clark targoncák 
hivatalos disztribútora autósze-
relő, villamossági szerelő, mező-
gazdasági gépszerelő munkatár-
sakat keres Mosonmagyaróvár-
ra. Tel.: 06-20-311-7257
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Mosonmagyaróvárra keresünk 
nővért/ápolónőt, kiemelt bérezés-
sel. Teljes- és részmunkaidőben. 
Érd.: +36-20-236-0778 tel. mun-
kanapokon 9-16:00 óráig 

Kőműveseket keresünk bejelentett 
munkavégzés, kiemelt bérezés! 13. 
havi bér! Utazástérítés! Pályakez-
dők, fejlődési lehetőség! Felszere-
lés biztosított! Egész éves munka! 
Érd.: 06-30-432-2419

Mosonmagyaróvári termálfürdő-
ben lévő Corall étterem szakácsot 
és pizza-szakácsot hosszútávra fel-
vesz. Érd.: 06-30-635-3363

Panoráma hotel Mosonmagya-
róváron nyelvet beszélő éjszakai 
recepcióst keres. Érd.: 06-96/216-
167, 06-70-413-9255

Kőművest, vagy kőműves munká-
hoz értő alkalmazottat felveszünk. 
Tel.: 06-20-2216-701

Önállóan dolgozni tudó csőszerelőt 
kiemelkedő jövedelemmel hosszú-
távra felveszek. Érd.: 06-30-9277-
106, 06-20-467-8784

Mosonmagyaróvári nagyméretű 
kertem folyamatos gondozására 
szorgalmas, munkabíró, növénye-
ket ismerő férfi munkaerőt kere-
sek. Érd.: 06-20-368-8078

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

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

Kőfaragó munkák beépítésé-
ben és szerelésében jártas kollé-
gákat keresünk kiemelt fizetés-
sel Mosonmagyaróváron. Érd.: 
06-70-377-8380

Tesco melletti lángossütő-
be női munkatársakat felve-
szünk. Érd.: 06-30-560-3895, 
06-70-330-7023

Trafikba Mosonmagyaróváron, 
hosszútávra megbízható kolléga-
nőt keresünk kiemelt bérezéssel! 
Fényképes önéletrajzot az alábbi 
címre kérünk: ovartabak@gma-
il.com
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A mosonmagyaróvári Corvina szál-
lodába délelőttös elfoglaltsággal 
konyhai kisegítőt és német nyel-
vismerettel rendelkező szállo-
dai recepcióst felveszünk. Friss 
nyugdíjasok jelentkezését is vár-
juk! Érd.: 06-30-790-6204

Munkatársat keresünk mellékál-
lásban vagy főállásban feketeer-
dei munkahelyre, min. 1000 Ft-os 
órabérért betanulható, de precíz 
munkakörbe. Érd.: +36-30-939-
7627 Grózer Csaba E.V.

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

Óvár környéki cég keres felvétel-
re ácsot, tetőfedőt, segédmunkást. 
Érd.: 06-70-517-8324

Kemencés pizzéria csapatbővítése 
céljából főállású és beugrós sza-
kácsot keres, kiemelt bérezéssel! 
Tel.: 06-30-397-0030

Mosonmagyaróváron apartma-
nok takarítására, 4-5 órára höl-
gyet keresek. (nyugdíjasok előny-
ben). Tel.: 06-30-398-1763

Műkörmöst, fodrászt, pedikű-
röst, kozmetikust alkalmazottként 
felveszünk. Magas, fix bér! Tel.: 
06-30-907-9441

Érvényes papírokkal rendelke-
ző taxisofőrt, kedvező feltételek-
kel, azonnali kezdéssel felveszek. 
Érd.: 06-20-381-0794

Jánossomorjai takarítói munká-
ra gyakorlattal rendelkező Hölgye-
ket keresünk. Napi 8 órás munka-
végzés, 12 nap/hó, 8 órás bejelen-
tés, nettó 1.200 Ft-os órabér. Érd.: 
+36-70-375-7870 (Gála1 Kft.)

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

Napi (maximum) 4-6 órás elfog-
laltsággal nyugdíjas férfit keresünk 
ház körüli munkákra, karbantartói 
munkakörbe a mosonmagyaróvá-
ri Corvina szállodába. Jogosítvány 
szükséges! Érd.: 06-30-790-6204

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

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

Takarítónőt keresünk a Magya-
ros vendéglőbe. Munkájára igé-
nyes hölgy személyében. Tel.: 
06-30-861-2310

Konyhai kisegítőt felveszek Záto-
nyi Csárdába, Dunasziget. Tel.: 
06-30-9360-520

D’Corner Kebap és Pizza kol-
légát/kolleginát keres. Érd.: 
06-30-217-5317

Fiatal kőművest és segédmun-
kást keresünk kiemelt bérezéssel 
Mosonmagyaróvár és környékéről. 
Tel.: 06-20-417-5757

Karbantartásra, házkörüli mun-
kára keresek munkavállalót, 
akár bentlakással is Levélre. Tel.: 
06-70-611-9903

Galéria étterembe gyakorlattal 
rendelkező szakácsot, pizza-fu-
tárt, takarítónőt 4 órában felve-
szünk. Erkel Ferenc u. 2. Tel.: 
06-70-363-0052

Minerva hotel recepcióst keres 
fényképes önéletrajzzal, Erkel 
Ferenc u. 2. Érdeklődés a 
helyszínen!

Pultos kolléganőt keresek. Rugal-
mas munkaidő, jó kereseti lehető-
ség! Érd.: 06-30-939-0579

Marina Pizzéria & Steakhouse pin-
cér kollégát vagy kolléganőt keres. 
Érd.: +36-30-564-8401

Jánossomorján új vezetéssel 
működő vendégházba 2 műsza-
kos munkarendbe szobaasszony 
– recepciós kolléganőt kere-
sünk, kiemelt bérezéssel! Érd.: 
06-30-398-7341

Ambrózia étterem SZAKÁCSOT 
kiemelt bérezéssel, rugalmas 
beosztással, valamint konyhai 
segítőt, mosogatónőt felvesz. 
Érd.: 06-30-9791-506
Ács-állványozót felveszek heti 
bérezéssel, 8 órás bejelentés, nettó 
2000 Ft/óra. Tel.: 06-30-262-9157

Mosonmagyaróváron az EURO-
DENT fogtechnikai labor mun-
kák szállítására futárt keres. 
Tel.: 06-20-2034-035
Megbízható, precíz, fiatalos lendü-
letű takarító hölgyet keresünk heti 
min. 1 napra, hosszú távra. Bére-
zés: megegyezés szerint. Tel.: 
+36-30-4684-773
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