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Mosonmagyaróvár közked-
velt részen a Lajta Lakókertben 
értékesítésre kínálok egy 300 
m2 luxus családi házat dup-
la garázzsal. Az ingatlan sarok 
telken található két generáci-
ós ház.. A telek 1065 m2. Van 
a kertben egy nagy medence. 
Ingatlant értékegyeztetéssel 
beszámítok. Érd: 06202616442

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

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

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

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

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

INGATLAN
Mosonmagyaróvár közked-
velt lakóparkjában tulajdonos-
tól eladó 2017-es építésű kert-
kapcsolatos lakás, 36 m2 lakás 
+ 33 m2-es kert. Parkolás zárt 
udvarban! Ár: 22,9 MFt. Érd.: 
06-30-630-7328

Mosonmagyaróváron a Laj-
ta lakóparkban tulajdonostól 
eladó 2007-es építésű, 2. eme-
leti, 48 m2-es teraszos lakás 
(1 szoba + nappali). A lakás-
hoz saját tároló és saját parko-
ló tartozik! Ár: 22,9 MFt. Érd.: 
06-30-630-7328

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

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

Közel a Dunához, most épülő 3 
lakásos társasházban eladó egy 
földszinti, közvetlen kertkap-
csolatos, 63 m2-es, 2 szoba+-
nappalis, egyedi gázfűtéses, 
teraszos lakás. Zárt udvarban 
saját parkolóval. Átadás kulcs-
rakészen történik! Ár: 31,0 MFt. 
Tel.: 06-20-329-6564

Mosonmagyaróváron frek-
ventált helyen befektetőnek 
értékesítésre kínálok egy 300 
m2 ingatlant, mely apartman-
nak van kialakítva. Az ingat-
lan 11 szobás, berendezett. 
Jelenleg is bérbe van adva 
apartmannak, hosszú távra. 
A bérlő maradna tovább. Érd: 
06202616442

A Kiserdő lakóparkban 2018-
ban átadott liftes társasház-
ban eladó egy III. emeleti, új, 
kulcsra-kész, 57 m2-es, ame-
rikai konyhás nappalis + 2 szo-
bás, erkélyes lakás, gépesített 
konyhával, alacsony rezsivel. 
Azonnal költözhetően! Ár: 33,9 
MFt. Érd.: 06-20-329-6564

Magyar, szlovák és osztrák 
ügyfeleink részére eladó csalá-
di házakat, lakásokat, telkeket 
keresünk Mosonmagyaróváron 
és környékén! HELLO HOME Kft 
Kolonics Anita 30/413-9346 és 
Mazán Márió 06/30/856-150 

Dunaszigeten 50 m-re a viz-
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 Euro 
Érd: 06/30/413-93 

Halásziban, a Révai utcá-
ban kívül belül teljesen felújí-
tott, 2 szobás, amerikai nappa-
lis, új konyhás, új fürdős, csa-
ládi ház, melléképülettel, 340 
m2-es telken eladó, ára 25,9 
MFt. Érd 30/856-1505 

Mosonmagyaróváron zöl-
dövezetben, 746 m2-es tel-
ken, alpesi stílusú, alápincé-
zett, tetőteres, 5 szobás csalá-
di ház eladó, szép kerttel, ára 
43 MFt. Érd 30/413-9346 

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

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

Mosonmagyaróváron por-
mentesített utcában, 450 
m2-es telken 75 m2-es, 3 szo-
ba+nappalis családi ház, 14 
m2-es fedett terasszal leköthe-
tő. Átadás kulcsrakészen idén 
decemberben. Jelen készült-
ség: cca: 45%-os. Ár: 36,0 MFt. 
Érd.: 06-20-329-6564

A városközpontban most épü-
lő 4 emeletes, liftes társas-
házban eladó egy I. emeleti, 
39 m2-es, 2 szobás, teraszos 
lakás, saját parkolóval. Átadás 
fűtés-készen. Ár: 17,48 MFt. 
Tel.: 06-20-329-6564
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Hegyeshalomban 110 m2-es 
családi ház rendezett 1100 
m2-es telken nagyon szépen 
felújított, eladó. Iá: 36,5 MFt. 
Érd.: 06-30-268-6464
Mosonmagyaróváron 756 
m2-es saroktelken, a vasú-
tállomáshoz közel, felújításra 
szoruló összkomfortos csalá-
di 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 2000 
m2-es, illetve 4000 m2-es bel-
területi ingatlan családi ház 
nagy telephelynek is alkal-
mas eladó. Iá: 16,9 MFt. Érd.: 
06-30-268-6464
Jó fogás! Termálhoz közel 
3 szobás, 86 m2-es téglala-
kás eladó 26,5 MFt-ért. Tel.: 
06-70-611-9903
Belvárosi, földszinti 70 m2-es, 
3 szobás, gázfűtéses téglala-
kás eladó. Ár: 26,5 MFt. Tel.: 
06-70-611-9903
Felújított, klímás 67 m2-es, 3 
szobás lakás, 120 m2-es telek-
kel Mosonmagyaróváron eladó. 
Érd.: 06-70-611-9903

Zuglóban belső kétszin-
tes, 52 m2-es lakás terem-
garázzsal kiadó hosszútáv-
ra. Egyetemistáknak is! Érd.: 
06-70-513-6636
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
Széchenyi ltp-en, 3. emeleten 
egy 55 m2-es extrém beren-
dezett 2 szoba+hallos albér-
let hosszútávra kiadó. Ár: 
110.000 Ft/hó + rezsi+ 2 hó 
kaució. Tel.: 06-70-321-8259, 
06-70-500-3360
Mosonmagyaróváron a BEA-
CH lakóparkban garzonlakás 
kiadó. 2 havi kaució szüksé-
ges! Érd.: 06-30-712-7407
Magyaróvár belvárosában 65 
m2-es, részben bútorozott 2 
szoba-nappalis lakás kiadó. 2 
db autóhoz parkoló biztosított! 
Ár: 120.000 Ft/hó + rezsi + 2 hó 
kaució. Tel.: 06-30-850-0720
Mosonmagyaróváron a Károly 
utcában földszinti 2 szobás, 
részben bútorozott panellakás 
kiadó. Kisállat kizárva! Érd.: 
06-30-834-3355

Lucsonyi városrészen, a ter-
mál mellett, gyönyörű helyen, 
eladó egy földszinti 44 m2-es, 
2 szoba+étkezős, fedett tera-
szos, kertkapcsolatos, helyes 
lakás, teljes körűen felújítva. 
Zárt parkosított udvarban, saját 
parkolóval. Ár: 26,8 MFt. Tel.: 
06-20-329-6564

Mosonmagyaróváron közel a 
Dunához, 495 m2-es saroktel-
ken 75 m2-es, egyszintes, 3 
szoba + nappalis, fedett tera-
szos új családi ház leköthető. 
Átadás kulcsra-készen, idén 
decemberben. Jelen készült-
ség cca: 40%-os. Ár: 36,0 
MFt. Tel.: 06-20-329-6564
Mosonmagyaróváron a város-
központban 88 m2-es tégla-
lakás eladó. Iá: 32,5 MFt. A 
lakáshoz garázs is vásárolha-
tó! Érd.: 06-20-778-9479

Újépítésű 4 szobás tégla csa-
ládi ház 385 m2-es telekkel 
Levélen kivitelezőtől eladó. Tel.: 
06-70-611-9903

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

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

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
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

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

Mosonmagyaróváron új 
építésű lakás kiadó. Tel.: 
06-20-572-0618

Enge János utcában 45 m2-es 
téglaépítésű társasházi I. eme-
leti lakás eladó. Iá: 22 MFt. Érd.: 
06-20-322-1522
Mosonmagyaróváron, a Gyá-
ri úton 94 m2-es családi ház, 
901 m2-es telken eladó. Érd.: 
06-20-5941-532

KIADÓ
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
Szoba kiadó gázfűtéses lakás-
ban, 1 nemdohányzó, meg-
bízható személynek. Tel.: 
06-20-223-5815
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 2 szo-
bás bútorozott klímás új lakás 
hosszú távra bérbe adó. Ár: 
100.000 Ft/ hó+rezsi+2 hó 
kaució. Érd.: 06 30 600 8007
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Mosonmagyaróvár központ-
jában felújított, nagy családi 
ház cégek részére kiadó. 1-2 
ágyas szobák, TV, W-fi, főzé-
si- és mosási lehetőség. Tel.: 
06-30-345-3962
Hegyeshalomban új építé-
sű 45 m2-es lakás igényes 1, 
max. 2 fő részére kiadó. Ár: 
100.000 Ft/hó + 2 hó kau-
ció. Tel.: 70/6234-607 , 06 20 
3717 680
Belvároshoz közeli 65 
m2-es, 2 szobás, bútorozott 
lakás albérletbe kiadó. Érd.: 
06-30-9474-740

Halásziban galériás 
lakás kiadó 2 fő részére.  
Ár: 85.000 Ft rezsivel 
együtt. Kisállat kizárva! Tel.: 
0 6 - 3 0 - 3 8 7 2 - 4 1 7 , 
06-30-571-6104

Mosonmagyaróváron 35 
m2-es bútorozott garzon hosz-
szútávra kiadó. Ár: 100.000 Ft 
rezsivel együtt + 2 hó kaució. 
Érd.: 06-30-835-1960

Hegyeshalomban szo-
ba kiadó kulturált környe-
zet, igényes embernek. Érd.: 
06-20-358-6326

Mosonmagyaróváron a Nap 
utcában új építésű 2 háló-
szobás, nappali – konyhás, 
erkélyes, egyedi fűtésű lakás 
kiadó. Ár: 110.000 Ft/hó + 
rezsi + 2 havi kaució. Érd.: 
06-30-370-9289
Mosonmagyaróváron zöldö-
vezeti, 2 szobás lakás kert-
résszel kiadó. Kisállat kizárva! 
Ár: 100.000 Ft/hó + rezsi + 2 hó 
kaució. Érd.: 06-30-217-4983
Mosonmagyaróváron, Főút 
vonalon gázfűtéses, 2 szobás 
lakás saját zárt udvarral kiadó. 
Tel.: 06-70-206-1444

50 m2-es tetőtéri, klímás, erké-
lyes, bútorozott lakás kocsi 
beállóval kiadó. Ár: 110.000 Ft/
hó + rezsi + 2 hó kaució szük-
séges. Tel.: 06-30-306-4047
Máriakálnokon családi ház 
hosszútávra kiadó. Érd.: 06-70-
362-3950 (17-19 óra között!)
Magyaróvár belvárosában 
üzlethelyiség kiadó! 2 szin-
ten összesen 90 m2, irodá-
nak, rendelőnek, szépségsza-
lonna alkalmas, parkolót biz-
tosítunk! Ár: 120.000 Ft/hó 
+ rezsi + 2 hó kaució. Tel.: 
06-30-850-0720

Mosonmagyaróváron a Város-
központban, 4. emeleti, 2 szo-
bás, műanyag ablakos, szép 
állapotú, klimatizált, berende-
zett panellakás kiadó, minimum 
1 évre, 2 havi kaució szüksé-
ges.Díja 90.000 Ft/hó+rezsi 
30/413-93
Mosonmagyaróváron ala-
csony rezsivel, klímás, felújí-
tott garzonlakás kiadó. Dohány-
zás kizárva! Ár: 80.000 Ft/hó 
+ rezsi + 2 hó kaució. Érd.: 
06-30-362-9597
Garázs kiadó a Liget-borozó 
mögött. Érd.: 06-30-859-2390
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Apró Szőnyegtisztítás felsőfo-
kon, garanciával! Ipari vegy-
tisztítás, portalanítás, atkátla-
nítás, ingyenes szállítás! Tel.: 
06-20-447-2726

Készpénzfizetés azonnal! Napi 
legmagasabb áron! Arany-ék-
szerre, ezüst tárgyakra, régi-
ségekre, festményekre, egyes 
műszaki cikkekre. Arany-ék-
szerek árusítása kedvező 
áron. Régi képcsarnoki képe-
ket, hagyatékot vásárolok. 
Ingyenes értékbecslés. Zálog-
ház (Kisalföld Áruház mellett). 
Tel.: 06-96/215-808

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 

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

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 hétvé-
gén is! Tel.: 06-30-526-1558

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

Szobafestést vállalok Moson-
magyaróvár és környé-
kén, rövid határidővel! Tel.: 
06-20-281-2776
Lakások, pincék ürítését, 
takarítását, lomtalanítást vál-
lalnék, megegyezés szerint. 
0670/675-0654.

Konyhai kisegítõt felveszünk 
azonnali kezdéssel hosz-
szú távra a mosonmagyaróvá-
ri Házigazda vendéglõbe 6-8 
órás délelõtti mûszakba csak 
hétköznapokra. Nyugdíjasok 
jelentkezését is várjuk. Érdek-
lõdni: 06/304394418 Varga 
Bálint e.v.

Alpin technikával történõ 
ledarabolást, döntést, vissza-
vágást vállalunk veszélyes, 
nagyra nõtt, rossz helyen lévõ 
fák/cserjék esetében. Ne vár-
jon míg kárt okoz! Hívjon biza-
lommal. Tel.: +36309970834

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

JÁRMŰ
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

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

Nagyméretű utánfutó folyama-
tosan bérelhető. Mosonmagya-
róvár, Károly u. 34/b. (víztorony-
nál). Tel.: +36-30-9390-169

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

SZOLGÁLTATÁS
Redőnyök, reluxák, szalag-
függönyök, napellenzők, szú-
nyoghálók, harmonikaajtók, 
stb. kedvezménnyel, garanci-
ával, rövid határidővel moson-
magyaróvári szakembertől. 
Párkányok, zsaluziák! Kérjen 
ingyenes árajánlatot! Vidéken 
is! Tel.: +36-30-2350-927, 
Horváth Attila, www.redonyo-
sattila.hu

REDŐNYJÁRAT indul hétvé-
genként Mosonmagyaróvárra 
és környékére!Redőnyök, szú-
nyoghálók 10 - 20 % enged-
ménnyel!Hőszigetelt alumí-
nium redőnyök, reluxák, pli-
szék,szalagfüggönyök, napel-
lenzők, sávrolók, Kérjen ingye-
nes helyszíni árajánlatot!Minő-
ségi árnyékolót 49 éves meg-
bízható cégtől.HÉRICS LÁSZ-
LÓ, Kapuvár, Pozsonyi u. 90. 
Tel.: 96/242-655, 06-30/ 204-
0-205 www.hericsredony.hu

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

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

Split klímatelepítést vállalunk 
rövid határidővel! Moson Klíma, 
Tel.: 06-30-667-1261

Redőny – reluxa – zsaluzia 
gyári áron eladó, régi redőnyök 
javítását is vállaljuk. Garanci-
ával 16 éve a szolgáltatás-
ban! Felmérés ingyenes! Tel.: 
06-70-380-5241

Cserépkályhák átrakása, tisz-
títása, javítása. Kellei Kornél, 
Tel.: 06-20-3406-640
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Fakivágás! Fakuglizás! Haso-
gatás, Bozótirtás, fű és sövény-
nyírás, elhanyagolt kertek, 
udvarok rendbetétele, zöldhul-
ladék elszállítása. Hétvégén is! 
Érd.: 06-20-328-4057

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

Mini markolóval földmunkát 
vállalok. Alapásás, tükörkisze-
dés, csatornázás, fakidöntés….
stb. Érd.: 06-30-4466-323

Tuskómarást és gyökérma-
rást vállalunk Mosonmagya-
róvár és 40 km-es körzetében. 
Hívjon bizalommal, akár hétvé-
gén 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

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

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

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

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

ELVESZETT! Kismérető, feke-
te-barna kiskutya, Csöpi név-
re hallgat. Legutoljára a Szent 
István király úton volt. Romá-
niai chip van benne. Aki látja, 
hívjon! Hálásak leszünk! Tel.: 
+40-0727636010

Eladó malacok: 4db választá-
si malac. Ár megállapodás sze-
rint. Érdeklõdni: 06303948045

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

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

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

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

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

Tóth Kárpittisztítás! Autókár-
pit, bútorkárpit, ülőgarnitúrák, 
fotelek, székek, padlószőnye-
gek tisztítása. 06-70/630-8245

GAZDABOLT – mosoni piac-
nál. Moson-Kert Kft. – Moson-
magyaróvár, Ostermayer u. 
08. Tel.: +36-20-3258-606
Mosonmagyaróváron és von-
zás körzetében vállalok gépi 
földmunkát, ásást, betontö-
rést, minden ami földmunka, 
tereprendezést, térkövezést. 
Érd: 06202616442

Palatetők bontás nélküli átfe-
dése, cserepes lemezek, bádo-
gos munkák, stablondeszkák 
lemezelése, tetőfedés, tetőja-
vítás. Lapos-tetők szigetelése, 
kúpcserepek kenése, tetőmo-
sás, javítások vállalása. Tel.: 
06-20-293-1175

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

EGYÉB
BOLHAPIAC – Használtcikk 
kereskedés a Pártok Háza 
alatt. Bútorok, műszaki cikkek, 
kerékpárok, régiségek adás-vé-
tele. Nyitva: CS,P,Sz: 9-17 órá-
ig. Tel.: 06-20-5200-216

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

Dunnákat, párnákat vásárolok, 
régi bútorokat, festményeket, 
hangszereket, faliórákat, szar-
vasagancsot, porcelánokat és 
mindenféle öreg hagyatékot! 
Tel.: 06-70-675-5104
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Jánossomorjai takarítói mun-
kára gyakorlattal rendelkezõ 
Hölgyeket keresünk. Napi 8 
órás munkavégzés, 12 nap/hó, 
8 órás bejelentés, nettó 1.200 
Ft-os órabér. +36-70/375-
7870 (Gála1 Kft)

Csatlakozz csapatunkhoz! 
Fémipari munkakörökbe kere-
sünk hegesztõ, lakatos, gépi 
forgácsoló- CNC-gépkezelõ, 
szerszámkészítõ, gépbeállító, 
darukezelõ, nehézgépkezelõ 
és konténerezõ sofõr dolgozó-
kat Gyõr és Kecskemét környé-
ki munkára. Versenyképes fize-
tést, juttatásokat, szállást, mun-
kába járást, hazautazási támo-
gatást, bérelõleget biztosítunk. 
Jelentkezz most! 06-70/415-
9021 (JOBmotive Kft.) 
Renommierte Weinbar / Wiener 
Innenstadt sucht selbständigen 
Mitarbeiter für Service. Vollze-
it - 3 Tage Arbeit 4 Tage frei 
! Sprachkenntnisse: Deutsch 
und Englisch, PC-Kenntnisse. 
Bewerbung an: info@villon.at 

A Noltech Hungária Kft. rész-
munkaidőben irodai munká-
ra asszisztenst keres. Számí-
tógépes szövegszerkesztő és 
táblázatkezelő ismeret, vala-
mint jogosítvány szükséges! 
Német nyelvtudással rendelke-
ző jelentkezők előnyben! Vár-
juk fényképesé önéletrajzát 
az iroda@noltech.hu e-mail 
címre. További információkért 
hívja a: +36-70-572-8777-es 
telefonszámot. 

Takarítónõt keresünk moson-
magyaróvári cégünkhöz, hét-
köznap a reggeli idõszakban, 
heti 15 órában. 8-16 óráig 
hívható: +3696236130, INDE-
PEN-DENT Óvár Kkt

Trafikba Mosonmagyaróvá-
ron, hosszútávra megbízható 
kolléganőt keresünk kiemelt 
bérezéssel! Fényképes önélet-
rajzot az alábbi címre kérünk:  
ovartabak@gmail.com

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

Mosonmagyaróvári autó-
javító cég keres autófénye-
ző, előkészítő és karosszéri-
alakatos munkatársakat. Jó 
szakembernek osztrák bére-
zés garantált! info@svauto.hu 
Tel.: 96/579-976, 06-30-9161-
589, 06-30-9375-486

Gyere, dolgozz Velünk! 
Bejelentett munkaviszonyt, 
kiemelt bérezést, bérelõleget, 
ingyenes szállást, munkába 
járást biztosítunk. Betanított 
dolgozó és targoncás aján-
latainkból válogathatsz Gyõr 
és Kecskemét környékén. 
Munkavégzési helyek: Auto-
liv, BOS, SMR, SMP, Rába. 
Jelentkezz most! 06-70/639-
9920 (JOBmotive Kft.)
Bolti eladó, Boltvezetõ, Sza-
kács, Cukrász, Pincér, Ven-
déglátásszervezõ, Vendég-
látó üzletvezetõ, Vendéglátó 
Eladó, Aranykalászos Gazda 
OKJ tanfolyam. 06-70/593-
2232, www.minervakft.hu 
(E-000909/2014/A001-A011)
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Csomagolókat keresünk 
teljes- és részmunkaidő-
ben Mosonmagyaróvárról. 
Pályakezdők és nyugdíjasok 
jelentkezését is várjuk. Tel.: 
06-20-528-5510

Mosonmagyaróvári cukrá-
szatba munkatársat és hét-
végi takarítót keresek. Tel.: 
06-30-3767-283

Családias fuvarozó vállalko-
zás C, E kat. jogosítvánnyal, 
nemzetközi munkában jártas 
sofőr munkatársat keres. Tel.: 
06-20-334-7563

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

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

Kőfaragó munkák beépítésé-
ben és szerelésében jártas kol-
légákat keresünk kiemelt fize-
téssel Mosonmagyaróváron. 
Érd.: 06-70-377-8380

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

Mosonmagyaróvári gumi-
szerviz gumiszerelő munka-
társat keres. Autószerelésben 
való jártasság előnyt jelent! 
Tel.: 06-70-331-2647

Mûkörmöst, fodrászt alkal-
mazotti viszonyba felveszünk. 
Magas fix bér! Érd.: 06 30 907 
9441 

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!

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

Óvár környéki cég keres felvé-
telre ácsot, tetőfedőt, segéd-
munkást. Érd.: 06-70-517-8324

Iskola takarítására állandó dél-
utános beosztással munkatár-
sakat keresünk. Nyugdíjasok 
jelentkezését is várjuk! Érd.: 
06-20-528-5510
Vagyonőröket és portásokat 
keresünk Mosonmagyaróvár 
és környékéről. Nyugdíjasok 
jelentkezését is várjuk! Tel.: 
06-20-528-5618
Levéli büfébe keresünk állan-
dó, vagy beugrós kollégá-
kat konyhai kisegítő és étel-
futár pozícióba. Tapaszta-
lat nem szükséges. A ki- és 
hazajutás megoldható! Érd.: 
06-70-415-8197

Kerti kisgépszerelő szakmun-
kást keresünk, munkájára igé-
nyes, megbízható férfi szemé-
lyében Mosonmagyaróváron. 
Tel.: 06-20-330-8490
Ambrózia étterem SZAKÁCSOT 
kiemelt bérezéssel, rugalmas 
beosztással, valamint konyhai 
segítőt, mosogatónőt felvesz. 
Érd.: 06-30-9791-506
Call Center munkatársat kere-
sünk. Tel.: 06-30-850-5560
Tesco melletti lángossütő-
be női munkatársakat felve-
szünk. Érd.: 06-30-560-3895, 
06-70-330-7023



12 2019. augusztus 23.12 2019. augusztus 23.

H a n s á g - v e n d é g l ő ,  
Mosonudvar állást kínál fel-
szolgáló, szakács és nyugdí-
jas hölgy személyében kony-
hai kisegítőt. Tel.: személye-
sen vagy a 06-20-3121-792-
es telefonszámon.

Szakképzett, németül beszélő 
eladót, 8 órás bejelentett mun-
kaidőre keresünk. Érd.: Stefán 
Üzletház 06-96/576-025 (9-17 
óráig)

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

Érvényes papírokkal  
rendelkező taxisofőrt, ked-
vező feltételekkel, azonna-
li kezdéssel felveszek. Érd.: 
06-20-381-0794

Mosonmagyaróvári termál-
fürdőben lévő Corall étterem 
szakácsot és pizza-szaká-
csot hosszútávra felvesz. Érd.: 
06-30-635-3363

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

Mosonmagyaróváron a 
Halászkert vendéglő és motel 
(Gabonarakpart 6.) takarítónőt 
felvesz. Érd.: 06-20-458-0857

Mosonmagyaróvári kisboltba 
helyettesítő munkatársat kere-
sek, főként hétvégi elfoglalt-
sággal. Érd.: 06-30-558-7009

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

Csapatunkba keresünk kis 
szlovák nyelvtudással pincért/
nőt, illetve bárpultost (nyelvtu-
dás nem szükséges). Korrekt 
időbeosztás, jó kereseti lehető-
ség, Rajka, Kúria. Érd.: 06-30-
163-6150, +421-9077-41480

Önállóan dolgozni tudó cső-
szerelőt kiemelkedő jövede-
lemmel hosszútávra felve-
szek. Érd.: 06-30-9277-106, 
06-20-467-8784

Mosonmagyaróváron COPÉ 
presszóba pultos hölgyet fel-
veszek. Érd.: 06-30-9792-660

Mosonmagyaróvári borozóba 
pultos kisegítő hölgyet kere-
sünk. Tel.: 06-30-623-1897

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

Halászkert Vendéglõ és Motel 
éjszakai recepcióst felvesz 
azonnali kezdéssel. Moson-
magyaróvár, Gabonarakpart 
6. Érd.: 06 20 458 0857

Gépkocsivezetõt keresünk 
heti 2-3 ausztriai fuvarra b+E 
jogosítvánnyal (furgon+utánfu-
tó) Érd.: 06 20 926 7180

Takarítónõt keresünk a 
Magyaros Vendéglõbe mun-
kájára igényes hölgy szemé-
lyében.Érd.: 06 30 861 2310

Magyaros Vendéglõ szakkép-
zett dolgozni tudó és szeretõ 
szakácskollégát keres. Érd.: 
06 30 300 5626

Ács-állványozót felveszek 
heti bérezéssel, 8 órás beje-
lentés, nettó 2000 Ft/óra. Tel.: 
06-30-262-9157

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

CNC-gépkezelõket (CNC-gép-
kezelõ vagy gépi forgácso-
ló végzettséggel), géplaka-
tos karbantartót (forgácsoló 
gépek karbantartására) kere-
sünk sárvári munkahelyre. 
Hosszú távú munkalehetõség, 
kiemelten magas bérezés, net-
tó 280.000-340.000 Ft/hó. Igé-
nyes, díjmentes szállás vagy 
100%-os utazási költségtérítés 
50 km-es körzetbõl. 06-70/527-
2554, femmunka.eu@gmail.
com (Cor-Tex Euro Kft.)
Panoráma hotel Mosonmagya-
róváron nyelvet beszélő éjsza-
kai recepcióst keres. Érd.: 
06-96/216-167, 06-70-413-9255
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