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Mosonmagyaróváron frekven-
tált helyen befektetőnek értéke-
sítésre kínálok egy 300 m2-es 
ingatlant, mely apartmannak van 
kialakítva. Az ingatlan 11 szobás, 
berendezett. Jelenleg is bérbe 
van adva apartmannak, hosszú-
távra. A bérlő maradna tovább. 
Érd.: 06-20-261-6442

Móra ltp-en földszinti, 3 szo-
ba-hallos, erkélyes lakás eladó. 
Iá: 25,9 MFt. Érd.: 06-30-595-
9554, 06-30-757-8597

Mosonmagyaróváron 2004-
ben épült 46 m2-es téglala-
kás eladó. Ár: 19,2 MFt. Tel.: 
06-30-413-9346

INGATLAN
Befektetési lehetőség! Darnó-
zselin 5817 m2-es telkesítés 
előtt álló belterület eladó. Érd.: 
06-30-495-2365

Tulajdonostól! Mosonmagyaró-
vár, Kálnoki úton 2 szobás lakás 
és tároló eladó. Érd.: 06-70-418-
3336, 06-30-560-0014

Magyar, szlovák és osztrák 
ügyfeleink részére eladó csa-
ládi házakat, lakásokat, telke-
ket keresünk Mosonmagya-
róváron és környékén! HEL-
LO HOME Kft. Kolonics Ani-
ta 06-30-413-9346 és Mazán 
Márió 06-30-856-1505

Lucsonyban 62 m2-es ingatlan, 
jelenleg 2 apartman + 1 szoba 
eladó. Rendelőnek, irodának is 
alkalmas! Érd.: 06-70-245-1439

Városközpontban most épülő 
4 emeletes, liftes, társasházban 
eladó egy IV. emeleti, 39 m2-es, 
2 szobás, erkélyes lakás, saját 
parkolóval, igény esetén garázs 
is vásárolható. Átadás fűtés-ké-
szen. Még 5% ÁFÁ-val. Ár: 18,35 
MFt. Érd.: 06-20-329-6564

A Lucsonyi városrészen, közel 
a termálhoz, szép környezetben 
eladó egy földszinti, 44 m2-es, 
2 szoba+étkezős, fedett tera-
szos (15m2), kertkapcsolatos 
(20m2), teljesen felújított tár-
sasházi lakás, saját parkolóval, 
zárt parkosított udvarban. Ár: 
26,5 MFt. Érd.: 06-20-329-6564

Két egymás mellett lévő gázfű-
téses kis lakás – iroda 25 m2-es 
és 35 m2-es eladó, kedvezmé-
nyes áron! Elsősorban befekte-
tőknek! Érd.: 06-20-223-5815

Újépítésű 5 szobás családi ház, 
395 m2-es telekkel Levélen 
eladó. Még 5% ÁFA, CSOK. Tel.: 
0036-70-611-9903

86 m2-es nagy téglalakás, 
termálhoz közel eladó. Tel.: 
06-70-611-9903

Mosonmagyaróváron a Károly 
u. 34. sz. alatt 63 m2-es lakás 
eladó. Tel.: 06-70-430-2110

Magyar utcán 2 szoba össz-
komfortos lakás eladó vagy 
bérelhető, azonnali elfoglalás-
sal! Iá: megegyezés szerint. Tel.: 
06-20-321-3694

Mosonmagyaróváron eladó 
egy magas földszinti, 54 m2-es, 
2 szobás, kiváló állapotú lakás, 
beépített bútorokkal, gépesített 
konyhával, 2015-ben teljes fel-
újítás történt. A lakáshoz tartozik 
egy saját tároló is, az udvarban 
pedig parkoló. Ár: 19,95 MFt. 
Érd.: 06-20-329-6564

Városközpontban eladó egy 
2. emeleti, 2 szoba-hallos, 
részben felújított panellakás, 
nagyon csendes lépcsőház-
ban. Ár: 19,5 MFt. Érd.: +36-
20-433-7710 (Ingatlanközve-
títők kíméljenek!)
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

Dunaszigeten Nagy - Zátony-
nál, a Nefelejcs utcában vízparti 
nyaraló eladó. Ár: 29 MFt. Érd.: 
06-30-856-1505

Mosonmagyaróvár közked-
velt lakóparkjában tulajdonostól 
eladó újépítésű, kertkapcsolatos 
lakás, 36 m2 lakás + 33 m2-es 
kert. Parkolás zárt udvarban! Ár: 
21,9 MFt. Érd.: 06-30-630-7328

Mosonmagyaróváron a Laj-
ta lakóparkban tulajdonostól 
eladó 2007-es építésű 2. eme-
leti 41 m2-es teraszos lakás (1 
szoba + nappali). A lakáshoz 
saját tároló és saját parkoló is 
tartozik! Jelenleg bérlő lakja, 
aki maradna is szívesen! Érd.: 
06-30-630-7328

Mosonmagyaróváron a Major 
Pál utca 37-ben teljesen felújított 
családi ház kulcsrakész állapot-
ban, 500 m2-es telken eladó. Iá: 
39,9 MFt. Tel.: 06-30-9-366-930

Mosonmagyaróváron 160 
m2-en kialakított 3 db garzon-
lakás + 1 üzlethelyiség befek-
tetési célra eladó. Iá: 51,4 
MFt. Érd.: 06-30-9574-673, 
06-20-221-9574

Városközpontban I. emeleti 49 
m2-es felújított lakás tulajdonos-
tól eladó. Érd.: 06-30-543-4459
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Mosonmagyaróváron új építésű 
70 m2-es családi ház, kis kert-
tel kulcsrakész állapotban eladó 
a park mellett. Iá: 35,9 MFt. Érd.: 
06-30-9-366-930

Mosonmagyaróváron a volt 
ARAL kúttal szemben zárt kert, 
100 m2-es, félkész családi házzal 
eladó. Érd.: 06-20-552-83-12

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

Halásziban, a Révai utcában 
860 m2-es bekerített építési 
telek eladó. Ár: 7,6 MFt. Érd.: 
06-30-856-1505

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

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

Mosonmagyaróváron üzlet-
helyiség a Termál főbejáratával 
szemben kiadó. Kolbai Károly út 
13. Ár: megegyezés szerint. Érd.: 
06-30-9-366-930

Kiserdő lakóparkban 44 m2-es, 
bútorozott lakás kiadó (gépesí-
tett amerikai konyha, TV, Inter-
net). 55 m2-es füvesített kert-
je öntözőberendezéssel ellátott, 
kertész által gondozott. Érd.: 
+36-30-385-6943

Hosszútávra kiadó garázst kere-
sek a MOFÉM-telepen. Villany 
kell. Érd.: +36-30-347-7398

Mosonmagyaróváron a Károly 
utcában új építésű, első emeleti 
lakás hosszútávra, egyedülálló-
nak kiadó. Tel.: 06-20-246-9119 
(16.00 óra után hívható!)

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

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

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

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

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

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

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

ÁRCSÖKKENÉS! Mosonmagya-
róváron 54 m2-es, 2 szobás tég-
laépítésű lakás, telekhányaddal, 
melléképületekkel eladó. Iá: 16,6 
MFt. Érd.: 06-30-459-7399

Irodák kiadók Mosonma-
gyaróváron, több méretben, 
zárt udvari parkolókkal. Érd.: 
06-30-4747-116

Mosonmagyaróváron a Moso-
nyi Mihály utcában, az Origó 
lakópark mélygarázsában 
autóbeállók és tárolók kiadók! 
Érd.: 06-70-942-2942
Mosonmagyaróváron a Beach 
lakóparkban vízparti, panorámás 
70 m2-es, 2 szobás lakás kiadó. 
Érd.: 06-30-345-1497

Mosonmagyaróváron a Witt-
mann Antal parkban, a Pla-
tán lakópark mélygarázsá-
ban autó beállók kiadók! Érd.: 
06-70-942-2942
1 szoba összkomfortos, gázfűté-
ses kislakás kiadó 1 max. 2 nem-
dohányzó, rendszerető személy-
nek. Tel.: 06-20-223-5815

Mosonmagyaróváron, a Magyar 
utcán, egészségügyi, sport-fit-
nesz, vendéglátó ipari, vagy 
egyéb tevékenységre alkalmas 
400 m2-es üzlethelyiség kiadó! 
Érd.: 06-30-9791-506
30 m2-es külön-bejáratú garzon, 
teljesen felszerelt kiadó Moson-
magyaróváron 1-2 fő részére. Ár: 
90.000 Ft/hó fűtéssel, + villany 
+ víz. Érd.: 06-30-9574-673, 
06-20-221-9574

Várbalogon, a nyugati határ 
mellett 2 szobás családi ház 
eladó, 800 négyszögöl telken. 
Érd.: +36-20-261-8510
Mosonmagyaróváron, a 
Károly utcán nagyrészt felújított 
első emeleti 53 m2-es panella-
kás újszerű háztartási gépek-
kel, tulajdonostól eladó. Iá: 19,7 
MFt. Érd.: 06-70-672-1025, 
06-70-675-0322
Mosonmagyaróváron 55 m2-es 
erkélyes, 2 szoba-hallos felújí-
tott, azonnal költözhető panel-
lakás eladó. Iá: 20,9 MFt. Érd.: 
06-70-619-7337 Ingatlanosok 
ne keressenek!
Mosonmagyaróváron 63 m2-es, 
3 szobás, erkélyes 2. emeleti 
panellakás tulajdonostól eladó. 
Tel.: 06-70-455-5541
Tulajdonostól eladó Dunaszige-
ten 1 éve épült 150 m2-es csa-
ládi ház, 1200 m2-es füvesített 
telken. Esetleg majoroki csalá-
di házra cserélhető! Ár: 45 MFt. 
Érd.: 06-30-376-3400
Gyári úton családi ház, telek-
kel eladó. Érd.: 06-20-5941-532

KIADÓ
Szoba kiadó gázfűtéses lakás-
ban 1 nemdohányzó, meg-
bízható személynek. Tel.: 
06-20-223-5815
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Mosonmagyaróváron társas-
házban 2 szoba + amerikai kony-
hás bútorozott lakás, 1. emele-
ten 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, Móra ltp-
en 50 m2-es, 2 szoba,erkélyes, 
3.emeleti panellakás hosszú táv-
ra kiadó bútorozottan. Lehetõleg-
nem dohányzó, de mindenkép-
pen állatmentes. Ár: 90.000 Ft/
hó+rezsi+2 hó kaució. Érd.: 06 
30 212 2797

Mosonmagyaróváron 2 szobás 
panellakás kiadó. Ár: 100.000 Ft/
hó + rezsi + 2 hó kaució. Érd.: 
06-30-9933-424
Mosonmagyaróváron új építésű 
társasházban 33 m2-es garzon-
lakás kiadó. Ár: 105.000 Ft/hó + 
rezsi. Tel.: 06-20-478-5874
Erkel Ferenc út 10. szám alatti 
irodaházban 19 m2-es és 38 m2-es 
irodák kiadók, valamint termékren-
dezvények lebonyolítására igény-
be vehetők! Érd.: 06-30-936-7746
2 szobás panellakás kiadó 2. eme-
leten. Dohányzás, kisállat nem meg-
engedett! Ár: 100.000 Ft/hó + rezsi+ 
2 hó kaució. Tel.: 06-30-9401-397

Mosonmagyaróváron csalá-
di háznál bútorozott szoba 1 főre 
kiadó. Ár: rezsivel együtt 60.000 
Ft. Érd.: 06-70-261-5741
Mosonmagyaróváron, Fő utcán 2 
szobás udvari lakás kiadó. Ár: 300 
EUR/hó + rezsi + 2 hó kaució. Kisál-
lat kizárt! Érd.: 06-30-2244-197
Mosonmagyaróváron 2 szobás 
lakás kiadó nemdohányzó pár-
nak, kisállat kizárva! Ár: 100.000 
Ft/hó + rezsi + 2 hó kaució. Érd.: 
06-30-217-4983
Mosonmagyaróváron 35 m2-es 
bútorozott garzon hosszútávra 
kiadó. Ár: 80.000 Ft/hó + rezsi + 1 
hó kaució. Érd.: 06-30-835-1960

Mosonmagyaróvár belvárosá-
ban kisméretű lakás hosszútáv-
ra kiadó. 2 havi kaució szüksé-
ges! Érd.: 06-30-400-1465

36 m2-es garzonlakás 1-2 fő 
részére kiadó. Ár: 300 EUR/
hó + rezsi + 2 hó kaució. Érd.: 
06-70-940-8769

Mosonmagyaróváron a Halászi 
úti ltp-en 2 szintes, vállalkozás-
ra is alkalmas családi ház kiadó. 
Tel.: 06-70-593-6411

Széchenyi ltp-en 2 szoba-hallos 
félig bútorozott panellakás kizá-
rólag hosszútávra kiadó. Érd.: 
06-30-495-2365

Mosonmagyaróváron búto-
rozott 2 szobás lakásba fiatal 
lány albérlőtársat keres. Érd.: 
+36-30-169-2238

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 a sétá-
ló utcában üzlethelyiség kiadó. 
Tel.: 06-30-9-590-138

Kiserdõ házban garzonlakás 
mélygarázzsal 1 max 2 fõnek 
bérbe adó. Érd.: 06 30 9973 
395
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Apró Fakivágás! Fakuglizás! Haso-
gatás, Bozótirtás, fű és sövény-
nyírás, elhanyagolt kertek, udva-
rok rendbetétele, zöldhulladék 
elszállítása. Hétvégén is! Érd.: 
06-20-328-4057

EU. SOLAR Napelemes rend-
szerek értékesítése. Ajánlatké-
szítéstől – kivitelezésig. MFB 0% 
hitelügyintézés! Helyszíni fel-
mérés. Tel.: 06-70-433-9991, 
06-70-773-6183

Burkolások, válaszfalazások 
és gipszkartonozások vállalása. 
Rúzsa László: 06-20-994-9421

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

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

Redőnyjavítást vállalok. Tel.: 
06-20-965-6515, 06-70-536-
5530 Zsugonics

Cseréptetők, kémények javí-
tását, tetőszigetelést, bádogos 
munkákat, tetőfedést, eresz-
csatornázást, tetőtisztítást, épí-
tőipari munkákat, beázások 
megszüntetését vállaljuk. Tel.: 
06-30-3799-313

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

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

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

GAZDABOLT – mosoni piacnál. 
Moson-Kert Kft. – Mosonma-
gyaróvár, Ostermayer u. 08. 
Tel.: +36-20-3258-606
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

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

Redőnyjavítást vállalok. Tel.: 
06-20-965-6515, 06-70-536-
5530 Zsugonics

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

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

TÁRSKERESÉS
65/170/80 férfi barátnőt keres, 
50-6 éveset, Mosonmagyaróvá-
rit. Érd.: +36-30-23-10413 (18 
óra után)

59 éves, 175 cm magas, véko-
nyalkatú férfi keresi tartós kap-
csolat céljából mosonmagyaró-
vári vagy környéki hölgy kap-
csolatát. Érd.: 06-70-250-8669

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

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

Hagyományos OVISÚSZÁS a 
Móra Ferenc Általános Iskolá-
ban. Kedd: 17.00-18.00 óráig 
Haladó csoport, Szerda: 17.00-
18.00 óráig Kezdő csoport. 
Középsős és nagycsoportos ovi-
sokat várunk! Tel.: 06-30-479-
1679, 06-30-268-7808

Szobafestést vállalok Moson-
magyaróvár és környékén 
AKCIÓS négyzetméter áron 
október, november hónapok-
ban. Rövid határidővel! Érd.: 
06-20-281-2776
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

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

Mobiltelefon, tablet szervize-
lés akár kiszállással Moson-
magyaróvár vonzáskörzetében. 
Tel.: 06-30-162-1369 Facebook: 
KisGSM

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!

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
Asztalos ev. konyha és egyéb 
bútorok minőségi kivitelezése! 
Érd.: 06-20-372-4749
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
Mini markolóval földmunkát vál-
lalok! Alapásás, tükörkiszedés, 
csatornázás, fakidöntés….stb. 
Tel.: 06-30-4466-323
Költöztetés, teherfuvarozás, 
lomtalanítás! www.emmateher-
taxi.eu, Tel.: 06-70-540-3628
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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.rbfnyilaszarokft.hu, 
Bősárkány, Ady Endre u. 13.

Vasárnap elveszítettem a kulcs-
csomómat a mosonmagyaróvá-
ri vasútállomáson, a Határso-
rig bezárólag. Kérem a becsü-
letes megtalálót, hívjon fel! Tel.: 
06-30-225-5299

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

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

Kukoricadarázott rántanivaló csir-
ke szeptember 19-től kapható és 
konyhakészen rendelhető! 9211. 
Feketeerdő, Ady Endre u. 13. Tel.: 
06-96-960-003, 06-20-9-120-102

Olcsón eladó 10-12 éves kis-
lánynak kabát, ruhanemű, 40-es 
női bokacsizma, babaágyba pár-
na – paplan, női kerékpár. SMS: 
06-70-613-3437

Eladó egy összecsukható ven-
dégágy 9.000 Ft-ért, olajradiá-
tor 6.000 Ft-ért és 2 db új cső-
vázas campingszék 3.000 Ft-ért. 
Rezsiutalványt elfogadunk! Érd.: 
06-30-787-1223

Használt kerékpárok, főleg 
gyermeknek való nagyon olcsón 
eladó. Vitéz utca 7.

Műanyag különböző méretű 
raklap újszerű állapotban eladó, 
2500Ft- 3500 Ft-ig darabja. Tel.: 
06-70-3815-499

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.rbfnyi-
laszarokft.hu, Bősárkány, Ady 
Endre u. 13.

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.

Eladó ágyneműtartós, rugós, 
keveset használt francia ágy, 
200x155 cm, 30.000 Ft-ért 
szállítással. Érd.: 06-96/228-
012 (este)

Asztalos munkák, konyha és 
beépített szekrény, ajtó, ablak, 
lépcsők, teraszok készítését vál-
lalom. Tel.: 06-30-329-9269

Ács, tetőfedő, bádogos munkákat 
vállalok Lindab lemezzel, csere-
pes lemezzel és Tondach cserép-
pel. Régi tető felújítása, lapos-te-
tő szigetelés. Számlaképesen: 
Mátyás Európa Hu Kft. Tel.: +36-
30-377-1758, +36-70-219-9107
Fuvart vállalok ponyvás teher-
autóval belföldön 2,5 tonná-
ig. Gyors, pontos, megbízható! 
Érd.: 06-30-911-6573

Kisebb kőműves munkákat vál-
lalunk! Tel.: 06-30-274-3864
Tóth Kárpittisztítás! Autókárpit, 
bútorkárpit, ülőgarnitúrák, fote-
lek, székek, padlószőnyegek 
tisztítása. Tel.: 06-70-630-8245

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

SZ & M Nail-lak Kézápolás, 
műkörömépítés nálam, neked 
megfelelő időpontban. Nyitva 
telefonos egyeztetés szerint, 
kedvezményes áron. Tel.: +36-
30-583-0872 a nap bármely 
szakában, vagy Facebook-on 
Sz & M Nail-lak oldalon.
Épületek Energetikai Tanú-
sítása, Hő-kamerás vizsgála-
tok, Napelemek telepítése. Tel.: 
06-30-9564-77, www.energia-
expert.hu

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

Hajdúszoboszlói 4 napos üdülés 
svédasztalos reggelivel, menüvá-
lasztásos vacsorával 14.100 Ft/
fő. Tel.: 06-70-313-5501, www.
hajduszoboszloszallasok.hu

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

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

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

Rossz mosógépét, villany- és 
gáztűzhelyét ingyen elszállí-
tom Mosonmagyaróváron belül. 
Költöztetést is vállalok! Tel.: 
06-30-9-478-414
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Intézménytakarításra kere-
sünk 6 órás munkatársat dél-
utáni munkavégzéssel. Nyug-
díjasok jelentkezését is várjuk! 
Tel.: 06-70-466-1039

Csatlakozz csapatunkhoz! 
Fémipari munkakörökbe kere-
sünk hegesztő, lakatos, gépi 
forgácsoló- CNC-gépkezelő, 
szerszámkészítő, gépbeállí-
tó, darukezelő, nehézgépkeze-
lő és konténerező sofőr dolgo-
zókat Győr és Kecskemét kör-
nyéki munkára. Versenyképes 
fizetést, juttatásokat, szállást, 
munkába járását, hazautazási 
támogatás, bérelőleget bizto-
sítunk! Jelentkezz most! Tel.: 
06-70-415-9021 (JOBmotive 
Kft.)
Szobaasszonyt keresünk 
mosonmagyaróvári szállodába 
rész- vagy teljes munkaidőben. 
Tel.: +36-30-277-1184

Ács-állványozó szakmunkást, 
betanított munkást felveszünk 
nettó 2000 Ft/óra, tudástól 
függően. Bejelentett, folya-
matos, hosszú távú munka-
viszony. Tel.: 06-30-997-0087

Grande Pizzeria gyakorlat-
tal rendelkező pizza-szaká-
csot, szakácsot felvesz. Érd.: 
06-20-4444-301

Ambrózia étterem SZAKÁCSOT 
kiemelt bérezéssel, rugalmas 
beosztással, valamint konyhai 
segítőt, mosogatónőt felvesz. 
Érd.: 06-30-9791-506
Mosonmagyaróvári étterem 
mosogató munkatársat keres 
heti 2-3 napra, délutáni elfoglalt-
sággal. Érd.: 06-20-247-4323

Gyere és dolgozz Velünk! Beje-
lentett munkaviszonyt, kiemelt 
bérezést, bérelőleget, ingye-
nes szállást, munkába járást 
biztosítunk! Betanított dolgo-
zó és targoncás ajánlatainkból 
válogathatsz Győr és Kecske-
mét környékén. Munkavégzé-
si helyek: Autoliv, BOS, SMR, 
SMP, Rába. Jelentkezz most! 
Tel.: 06-70-639-9920 (JOBmo-
tive Kft.)
Marina Pizzéria & Steakhouse 
fiatal, lendületes csapatába 
pincérnőt, pincért keres. Érd: 
30/564-8401

Monaco Szaniter KFT. munka-
társakat keres lakatos, hegesztő, 
illetve légtechnikai szerelő mun-
kakörökben. Munkavégzés helye 
Ausztriában, Bécs mellett, illetve 
a közeljövőben Ausztria, Német-
ország, Szlovákia területein. Érd.: 
Varga Dávid: +36-70-630-3931
Cable Module Kft. kábel-kö-
teggyártó cég mosonmagyaró-
vári Ipari parkban, férfi és női 
munkatársakat keres összesze-
relő munkakörre egyműszakos 
munkarendbe. Könnyen meg-
tanulható, általában változatos 
ülő munka. Érdeklődni mun-
kanapokon 8.00-16.00 óráig: 
06-70-930-9798
Mosonmagyaróvári Futu-
ra Élményközpontba pénztáros 
munkatársat keresünk. Minimum 
középfokú végzettség szüksé-
ges. Jelentkezni önéletrajzzal 
az alábbi e-mail címen lehet:  
meszlenyi@futuramoson.hu
Mosonmagyaróvári csalá-
di vállalkozás betanított dol-
gozót keres. Magas bére-
zés, rugalmas munkaidő. Tel.: 
06-30-3767-283

Szociális gondozó és ápoló-, 
illetve takarító munkatársakat 
keresünk. Jelentkezés: 2019. 
október 04-ig személyesen, 
vagy postai úton a KESZI 9200. 
Mosonmagyaróvár, Soproni út 
65., vagy az intezmenyvezeto 
@szocmkt.hu e-mail címre 
várjuk. Érd.: 06-96/566-266, 
06-20-403-0038

Kedves Fodrászok és Műkörmö-
sök! Szeretettel várunk Bennete-
ket, ha egy szép, igényes helyen 
szeretnétek dolgozni bérlői rend-
szerben! Mi kinőttük a helyün-
ket, ezért megyünk az új helyre, 
és szeretnénk Veletek egy komp-
lett csapatot alkotva teljes körű 
szolgáltatást nyújtani jelenlegi és 
jövőbeni közös vendégeinknek. 
Egy teljesen új épületben, ahol a 
parkolás ingyenes! Ha felkeltet-
tem érdeklődéseteket ne haboz-
zatok, hívjatok: 06-30-3615-067 
FREJA Szépségszalon.

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

Konyhai kisegítőnőt keresünk 
mosonmagyaróvári étterembe. 
Tel.: +36-30-226-2749

BIXI-TRANS KFT. felvételre 
keres nemzetközi gépkocsive-
zetőt ponyvás furgonra. Min-
den hétvége itthon! Feltétel: 
„B” kategóriás jogosítvány. 
Gyakorlat előny, de nem fel-
tétel. Jelentkezés: személye-
sen Mosonmagyaróvár, Szent 
István király u. 94. fsz. 3. alatt, 
illetve telefonon: 06-20-576-
1100, hétfőtől péntekig 8-tól 
16.30 óráig.
Felszolgálót/felszolgáló-
nőt keresünk mosonma-
gyaróvári étterembe. Tel.: 
+36-30-226-2749

Mosonmagyaróvári pizzéria 
diszpécser és futár kollégát 
azonnali kezdéssel felvesz. 
Tel.: 06-70-770-1319
Szépségszalonban kozmetikus-
nak, masszőrnek, manikűr-mű-
körmösnek, pedikűrösnek helyi-
ség kiadó, ugyanitt fodrászt 
alkalmazottat keresek. Érd.: 
06-30-203-4169
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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!

Alkalmi munkást kere-
sek kertészeti munkára. Tel.: 
06-30-490-1472

Külvárosi Poharazóba pul-
tos hölgyet felveszek. Tel.: 
06-30-204-7616

Fodrász és mûkörmös alkal-
mazottat felveszünk. Fix bére-
zés. Érd.: 06 30 907 4441

Szobaasszonyt felveszünk 4 
vagy 6 órás munkaidőbe Levé-
len. Tel.: 0036-70-611-9903

Építőiparban jártas szakem-
bert felveszek hosszú távra. Érd.: 
06-70-602-3503

Automata árufeltöltő/szervi-
zes munkakörbe keressük kol-
légánkat. Feladatok: - kávé-, 
üdítő-, snackautomaták árufel-
töltése, karbantartó munkálatok 
elvégzése. Elvárások: - mini-
mum középfokú végzettség, - 
önálló, igényes munkavégzés, 
- „B” kategóriás jogosítvány. 
Munkavégzés helye: Moson-
magyaróvár. Várjuk jelentkezé-
sed fényképes önéletrajzzal az 
alábbi elérhetőségen: E-mail:  
bedoviola.hofferkft@gmail.com

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

Takarító hölgyet keresünk 2 
hetente 5-6 órára Mosonmagya-
róvárra, jó kereseti lehetőséggel! 
Érd.: 06-70-7082-081

WIR SUCHEN EINEN KOCH UND 
PIZZA LIEFERANT FÜR AUSTRIA 
NEBEN BRUCK AN DER LEITHA. 
Tel.: +36-70-594-0670

Rövid határidővel vállalunk 
kőműves munkákat, felújítást, 
festést, gipszkarton szerelést, 
parkettázást. Tel.: 06-20-241-
8353, 06-20-5060-617

Kerti munkák elvégzésére 
keresünk férfi munkaerőt vagy 
házaspárt. Munkavégzés ideje 
heti 10 óra. Bérezés: 6.- EUR/
óra. Érd.: 06-96-219-419

Matematika-fizika tanárt kerek 
16 éves középiskolás fiam mellé. 
Tel.: 06-30-9-590-138

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

Munkaerőt, vagy látszerész 
tanulót mosonmagyaróvá-
ri optikai üzletbe, számítógé-
pes ismeretekkel, német vagy 
angol nyelvtudással felveszünk. 
Tel.: 06-30-9-590-138

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.

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

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

Kimlén vállalkozás kiemelt 
bérezéssel munkatársakat 
keres. Élelmiszerbolti eladó, 
dohánybolti eladó, pultos-fel-
szolgáló munkakörökben. Érd.: 
06-30-354-2943

Fodrász és műkörmös alkal-
mazottat felveszünk. Fix fizetés. 
Érd.: 06-30-907-4441

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

Munkaerőt, vagy látszerész 
tanulót mosonmagyaróvári 
optikai üzletbe, számítógépes 
ismeretekkel, német vagy angol 
nyelvtudással felveszünk. Tel.: 
06-30-9-590-138
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Mosonmagyaróvári fodrászat-
ba alkalmazottat keresünk. Érd.: 
06-30-214-4001

Karbantartói munkakörbe kere-
sünk munkatársat főmunkaidő-
ben, fizetés; nettó 165.000 Ft. 
Érd.: 06-30-9463-364

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

Pultos kolléganőt keresünk mel-
lék vagy főállásba. Br. 1.200 
Ft-os órabér + borravaló. Diá-
kok jelentkezését is várjuk! Érd.: 
06-30-632-6669

Iskolatakarításra, délutános 
6 órás műszakba, hétköznapi 
munkavégzésre munkatársa-
kat keresünk Halásziban. Tel.: 
06-30-834-2202 Carpex Kft.

Hanság-ligeti faüzembe üzem-
vezetőt keresünk. Felelősségtel-
jes, munkájára igényes szemé-
lyek jelentkezését várjuk! Hosz-
szú távú munkalehetőség, ver-
senyképes bérezés! Jelentkezé-
seket fényképes önéletrajzzal az 
office@palett-ex.hu e-mail cím-
re vagy telefonon a 06-20-245-
6334, Palett-ex Kft.

Csomagolókat keresünk, 
mosonmagyaróvári lakosok 
jelentkezését várjuk, pályakez-
dőket és nyugdíjasokat is! Érd.: 
06-20-528-5510

Vendéglátóhelyre pultos höl-
gyet keresünk. Beugrósnak is! 
Érd.: 06-30-234-1468

Építőipari cég kőműves segéd-
munkást felvesz mosonmagyaró-
vári munkahelyre. Szállás meg-
oldható! Érd.: 06-30-9279-289

Mosonmagyaróvári fogászat 
részmunkaidős takarító höl-
gyet keres a reggeli vagy a 
késő délutáni órákra. Munkaidő  
kéthetente hétfőtől pénte-
kig. Jelentkezés telefonon: 
06-96/566-42

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

Mosoni piacon működő lángos-
sütő, büfébe konyhai kisegítőt 
keresek piacnapokon (csütörtök, 
szombat). Érd.: 06-20-436-6484

Mosonmagyaróvári telepre 
állatgondozót főállásban felve-
szünk. Érd.: 06-20-824-2690

Takarítónőt keresünk éves 
állásra, kiemelt bérezéssel a 
hegyeshalmi West Motelbe. Érd.: 
06-20-386-3004

Pincér kolléganőt keresünk 
Bécsbe, az I. kerületbe jó 
német nyelvtudással éjszaká-
ra. 3 nap munka, 3 nap szabad. 
Éves állás. Érd.: németül lehet 
+43-6645160078

Építőipari vállalkozás keres 
segédmunkást, jó kereseti lehe-
tőséggel! Érd.: 06-30-9-391-768

Trafikba Mosonmagyaróvá-
ron hosszútávra bolti eladót fel-
veszünk. Fényképes önélet-
rajzot az alábbi címre kérünk:  
ovartabak@gmail.com
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