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Mosonmagyaróvár csendes 
utcájában új építésű, 2 háló-
szobás ikerházrész terasszal, 
kertkapcsolattal eladó. Érd.: 
06-30-267-9530

Károlyi úti III. emeleti, 2 szobás, 
felújított, bútorozott lakás eladó. 
Azonnal költözhető! Iá: 19 MFt. 
Érd.: 06-30-301-2247

Hegyeshalomban 5 éve épült 
120 m2-es családi ház 100 
m2-es pincével, 500 m2-es tel-
ken eladó. Iá: 43 MFt. Érd.: 
06-30-268-6464

Hegyeshalomban családi ház 
100 m2-es, részben felújításra 
szoruló, 4 garzonlakás kialakítá-
sára is alkalmas eladó. Iá: 16,3 
MFt. Érd.: 06-30-268-6464

Hegyeshalomban 2000 m2-es 
bekerített, részben közművesí-
tett, ipari beruházásra is alkal-
mas építési telek eladó. Iá: 12 
MFt. Érd.: 06-30-268-6464

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

INGATLAN
Tulajdonostól eladó Mosonma-
gyaróváron a Halászi úti ltp-en 2 
szobás lakás, tároló és garázs, 
külön is. Érd.: 06-70-418-3336, 
06-30-560-0014
Mosonmagyaróváron, közel 
a Dunához, most épülő 3 laká-
sos társasházban eladó egy 
földszinti, kertkapcsolatos, 63 
m2-es, 3 szobás, teraszos lakás 
kulcsrakészen zárt udvarban, 
parkolóval. Jelent készültségi 
fok cca: 50%-os. Ár: 32,5 MFt. 
Érd.: 06-20-329-6564
Mosonmagyaróváron 680 
m2-es parkosított sarok telken 
eladó egy 2013-ban épült, medi-
terrán stílusú, 2 szinten 130m2 
+ 18 m2 garázs, 5 szobás, gyö-
nyörű családi ház, fedett gép-
kocsi beállóval, 30 m2j-es kert-
re néző terasszal. Iá: 59,5 MFt. 
Érd.: 06-20-329-6564
A termálfürdő közelében eladó 
egy szépen karbantartott csalá-
di ház a hozzá tartozó 2 szobás 
apartmannal, 500 m2-es telek-
kel. Érd.: 06-30-267-9530

Mosonmagyaróváron az Arany 
János utcában 467 m2-es tel-
ken garázzsal ikresített régi, 
felújítandó 80 m2-es csalá-
di ház eladó. Iá: 26 MFt. Érd.: 
06-20-582-7341

M o s o n m a g y a r ó v á r o n 
100 m2-es felújított csalá-
di ház, 984 m2-es kerttel 
eladó. Iá: 37.900.000 Ft. Érd.: 
06-70-267-22-46

Belső 3 szintes, kertkapcsola-
tos sorházi lakás a felüljáró kör-
nyékén eladó! Iá: 24.990.000 Ft. 
Érd.: 06-70-267-22-46

Liget lakóparkban 72 m2-es, 2 
szoba + nappali, 260 m2 kert, 
emelt szintű, fűtés készen 
eladó.! Ár: 31.000.000 Ft. Érd.: 
06-70-267-22-46

Mosonmagyaróvár – teljes 
körűen, esztétikusan felújított 
52 m2-es ikerházi lakás kertkap-
csolattal eladó. Ár: 30.500.000 
Ft. Érd.: 06-70-267-22-46

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

Enge János utcában, 2012-
es építésű társasház első 
emeletén 44 m2-es, 1 szo-
ba nappalis újszerű lakás 
eladó! Iá: 21.600.000 Ft. Érd.: 
06-70-267-22-46
Azonnal költözhető! Újon-
nan kialakított 2 lakásos tár-
sasházban 57 m2-es, illet-
ve 52 m2-es, 3 szobás, tera-
szos lakások kulcsra-készen 
eladók! Mindkét lakáshoz 250 
m2-es telekhányad tartozik. Ár: 
30,5 MFt. Érd.: 06-20-329-6564
Mosonmagyaróvár! Belváros-
ban földszinti, 54 m2-es, 2 szo-
bás polgári lakás azonnali költö-
zéssel eladó! Iá: 22.100.000 Ft. 
Érd.: 06-70-267-22-46
Hegyeshalomban kert-
kapcsolatos sorházi laká-
sok (95m2+50m2 kert), ez 
év végi átadással leköthe-
tők! Ár: 29.690.000 Ft. Érd.: 
06-30-377-53-18
Feketeerdőn, Dunakilitin, 
Máriakálnokon közművesí-
tett építési telkek eladók. Érd.: 
06-30-267-9530

Várbalogon, osztrák határ mel-
lett teljes körűen felújított (új 
víz, villany, belsőburkolat) csa-
ládi ház + 2018-ban épült 70 
m2-es melléképület 2.150 m2-es 
telken eladó. Iá: 109.000 Euró. 
Tel.: 06-30-371-7939

Kimlén 3 hálószobás új építé-
sű ikerházrész terasszal, 400 
m2-es udvarral eladó. CSOK igé-
nyelhető! Érd.: 06-30-267-9530

Ügyfeleink részére keresünk 
eladó tégla és panellakásokat, 
családi házakat Mosonmagya-
róváron és környékén. Hiteles 
Ingatlan Iroda. Érd.: 06-30-267-
9530, 06-30-1835-652

Győrben az Abdai úton, a pálya-
felhajtó közelében jó forgalmú 
530 m2-es kereskedelmi egy-
ség családi okok miatt sürgősen 
eladó! Érd.: 06-30-267-9530

Eladó Mosonmagyaróvá-
ron a Manninger ltp-en szige-
telt háztömbben egy 2. eme-
leti, 2 szoba, erkélyes téglala-
kás. Ára: 20.800.000 Ft. Érd.: 
06-30-267-9530
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Halásziban 70 m2-es családi 
ház 1 pár részére hosszútáv-
ra kiadó. Tel.: 06-70-554-0628

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

Mosonmagyaróváron 2-3-4 
fős felszerelt szobák kiadók, 
28 főig. Tel.: 06-70-249-3626

Egy- és kétszemélyes igénye-
sen felújított és berendezett 
szobák hosszútávra kiadók. 
Csendes, nyugodt környezet, 
a várostól 1,5 km-re. Zárt par-
koló, a kapuban buszmegálló, 
bicikliút a városig, illetve Raj-
káig. Mosási- és főzési lehető-
ség! A szobában: zuhany, wc, tv, 
internet! Érd.: 06-70-935-60-40

Kiadó: 2 ágyas, teljesen beren-
dezett szobák különálló épület-
ben, zárt udvari parkolás! Tel.: 
06-30-9018-457

Mosonmagyaróvár belváro-
sában 1 fő részére, bútorozva, 
vagy bútor nélkül kiadó. Érd.: 
06-30-562-4753

Mosonmagyaróváron a Mély 
utcában garázs kiadó. Érd.: 
06-30-267-9530

Mosonmagyaróváron 445 
m2-es telken 75 m2-es, 3 szo-
bás, teraszos családi ház leköt-
hető. Átadás kulcsra-készen 
idén decemberben, jelenle-
gi készültség cca: 40%-os. Ár: 
41,0 MFt. Érd.: 06-20-329-6564

Mosonszolnokon felújításra szo-
ruló családi ház 840 m2-es telken 
eladó. Iá: 11,1 MFt. Kérésre fel-
újítjuk! Érd.: 06-30-855-1558

Azonnal költözhető új, kulcs-
rakész állapotú 67 m2-es, 2 
szobás földszinti lakás terasz-
szal, teremgarázzsal, tároló-
val tulajdonostól eladó. Tel.: 
06-70-250-7192

Mosonmagyaróváron a belvá-
ros csendes utcájában 46 m2-es 
emeleti téglalakás teremgarázs-
zsal, tulajdonostól eladó. Tel.: 
06-20-346-2080

Levéli úton 400 m2-es zárt kert 
eladó. Víz, villany van! Tel.: 
06-30-829-4105

Mosonmagyaróváron a Major 
Pál utcában 60 m2-es ikerház-
rész, 250 m2-es telekrésszel 
eladó. Iá: 29,9 MFt. Tel.: 
06-30-9-366-930

Garázst vásárolnék! Mosonma-
gyaróvár, városközpont előny! 
Érd.: 06-30-937-5247

Mosonmagyaróváron Hajós 
utcában sorházi téglalakás 
eladó. 3 háló, nappali, ameri-
kai konyha, 2 kocsi beálló, klí-
ma. Hasznos alapterület: 67 
m2. Ár: 26,9 MFt. Garázsvá-
sárlásra is van lehetőség! Tel.: 
06-30-238-32-50

Mosonmagyaróvár4on 990 
m2-es telkek házzal együtt 
eladó. Ár: megegyezés szerint. 
Érd.: 06-30-829-7998 (18.00-
20.00 óra között.)

Mosonmagyaróváron 740 
m2-es telken 100 m2-es családi 
ház eladó. A ház felújításra szo-
rul, a telek 2 utcafrontos, garázs 
és gazdasági épület található. 
Iá: 20,5 MFt. Érd.: 06-96-218-
604 (H-P: 17-20 óra között)

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

Máriakálnokon eladó emelet 
szintű, szerkezet-kész családi 
ház akár több generáció részé-
re, 150 m2-es üzlethelyiség-
gel, valamint 200 m2-es mel-
léképülettel. Iá: 68 MFt. Érd.: 
06-30-444-7007

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

Mosonmagyaróvári bútorozott, 
külön-bejáratú 65 m2-es albérlet 
kiadó. Fűtés: cserépkályha, kan-
dalló. Ár: 75.000 Ft/hó + rezsi 
+ 2 hó kaució. Tel.: 06-20-241-
4636, 06-70-623-5709

Mosonmagyaróváron az Ori-
gó lakópark mélygarázsá-
ban autó beállók és tárolók 
kiadók. Érd.: 06-70-942-2942
Mosonmagyaróvár ked-
velt lakóparkjában 65 m2-es, 
2 szoba + nappalis, részben 
bútorozott kis kertes ház, zárt 
parkolóval kiadó. Ár: 150.000 
Ft/hó + rezsi+ kaució. Tel.: 
06-30-345-3962

Mosonmagyaróváron a Witt-
mann Antal parkban a Pla-
tán társasház mélygarázsá-
ban autóbeállók kiadók. Tel.: 
06-70-942-2942
Mosonmagyaróváron 50 m2-es 
lakás 1-2 fő részére belváros-
ban, önálló gáz- és villanyó-
ra, kertkapcsolattal kiadó. Ár: 
110.000 Ft/hó + rezsi + 2 hó 
kaució. Tel.: 0036-30-9459-113

Azonnal beköltözhető 71 m2-es 
lakás Magyar utcán igényes bér-
lőnek kiadó. Részletkérdések 
megbeszélése a helyszínen. 
Tel.: 06-20-321-3694

KIADÓ
Thermal hotel első emeletén 
apartman 1-2 fő részére ked-
vező áron, rövidebb illetve hosz-
szabb távon bérbe adó. Érd.: 
06-30-9973-395

Frisohall Omega típusú 200 
m2-es hőszigetelés nélkü-
li, könnyűszerkezetes csar-
nok Mosonmagyaróváron 
hosszútávra kiadó, nemcsak 
mezőgazdasági célra. Érd.: 
06-20-582-7341

Mosonmagyaróváron gar-
zonlakás igényesnek kiadó. 
Dohánymentes! Ár: 90.000 Ft/
hó + rezsi + 2 hó kaució. Érd.: 
06-30-362-9597

Óvári városrészben garzonlakás 
1-2 fő részére kedvező áron bér-
be adó. Érd.: 06-30-9973-395

Mosonmagyaróváron a Ter-
málfürdő környékén családi ház 
hosszútávra kiadó. Ár: 130.000 
Ft/hó + rezsi + 2 hó kaució. 
Érd.: 06-20-9412-042

Kiadó 3 szobás panellakás. Iá: 
105.000 Ft + rezsi + 2 havi kau-
ció. Érd.: 06-30-4510-159

Mosonmagyaróváron 1,5 szo-
bás, 42 m2-es, részben búto-
rozott lakás kertkapcsolattal 
kiadó. Érd.: 06-30-4510-159
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Mosonmagyaróváron frek-
ventált helyen, Flesch Károly 
utcában 27 m2-es, 1 légte-
rű üzlethelyiség, vizes blokkal, 
kizárólag csendes tevékeny-
ségre július 1-től kiadó. Érd.: 
06-30-465-6280
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
Mosonmagyaróváron apart-
man 1 fő részére kiadó. Tel.: 
06-30-758-5251
Óváron családi házban 1 szo-
ba, bútorozva 1 főnek kiadó. Ár: 
60.000 Ft rezsivel együtt + 1 hó 
kaució. Érd.: 06-70-261-5741
50 m2-es, 2 szobás, erkélyes 
I. emeleti lakás a Széchenyi 
ltp-en hosszútávra kiadó. Érd.: 
06-30-9715-942
Szoba kiadó gázfűtéses lakás-
ban 1 nemdohányzó, megbíz-
ható személynek kisállat nél-
kül. Tel.: 06-20-223-5815

Ipartelepen aknás garázs 
kiadó. Érd.: 06-70-616-9861, 
06-20-9949-005

Mosonmagyaróváron, a 
Magyar utcán 35 m2-es üzlethe-
lyiség + kiszolgáló helyiségek-
kel kiadó. Tel.: 06-30-500-7115

Termál bejáratával szem-
ben üzlethelyiség kiadó! Érd.: 
06-30-9-366-930

Albérletet keres bútorozottan 1 
pár benti tiszta cicával Mosonma-
gyaróváron. Tel.: 06-20-4333-654

Halászin 100 m2-es családi ház 
kiadó. Érd.: 06-30-356-7443

Magyaróvári belvárosban üzlethe-
lyiség kiadó, 2 szinten összesen 90 
m2. Irodának, rendelőnek, szépség-
szalonnak alkalmas, parkolót bizto-
sítunk! Ár: 120.000 Ft + rezsi + 2 
havi kaució. Érd.: 06-30-850-0720

Mosonmagyaróváron Ter-
málfürdő bejáratával szemben, 
jelenleg butikként üzemelő üzlet-
helyiség kiadó. Ár: megegyezés 
szerint. Érd.: 06-30-9366-930

Mosonmagyaróváron a város 
szívében 2 szobás, kompletten 
berendezett 3. emeleti lakás 
igényesnek hosszútávra kiadó. 
Tel.: 06-20-929-2629

62 m2-es lakás kiadó a Witt-
mann Antal parkban. Ár: 
130.000 Ft/hó + rezsi + 2 hó 
kaució. Tel.: 06-70-631-0034

2 ágya, teljesen berendezett 
szobák Mosonmagyaróváron, 
közel az Ipari parkhoz kiadók. 
Tel.: 06-70-229-8134

Garázs (21 m2) kiadó a Huber-
tusz utcában a Family lakópark-
ban. Érd.: 06-30-309-3088

Irodák kiadók Mosonmagya-
róváron 180 m2-es több helyi-
ségből álló, zárt udvarban, tér-
kövezett parkolókkal. Tel.: 
06-30-4747-116

Szoba kiadó Hegyeshalomban, 
igényes környezetben, csendes 
környékén. Tel.: 06-20-358-6326

Hegyeshalmi panziómat Auszt-
riában dolgozó cégnek hosz-
szútávra bérbe adnám. Tel.: 
06-70-250-7192

Mosonmagyaróváron külön-be-
járattal garzon kiadó július 1-jétől, 
max. 2 főnek, 2 havi kaució szük-
séges! Érd.: 06-30-262-2008

Mosonmagyaróváron 3 szobás 
családi ház július 1-jétől kiadó. 
Érd.: 06-30-262-2008

Mosonmagyaróváron mun-
kásoknak szállás kiadó! Érd.: 
06-30-262-2008

Magyar utcai 76 m2-es, 2 szo-
bás lakás kiadó, ugyanitt 2 szo-
bás lakásban 1 szoba kiadó. Iá: 
120.000 Ft + rezsi. Iá: 50.000 Ft 
+ rezsi. Érd.: 06-30-346-4709

Levélen munkásszállás 2 ágyas 
szobákkal, mosási és főzé-
si lehetőségekkel, biztonságos 
parkolással kiadó. Szobánként: 
fürdő, TV, hűtő, mikro. Érd.: 
06-30-9018-457
Kiadó családi házat udvarral 
(min. 2 szobásat) keres fiatal 
pár kutyával Mosonmagyaróvá-
ron és környékén, hosszútávra. 
Érd.: 06-30-510-5796
Garázs kiadó Mosonmagyaró-
váron a Fuvaros utcában. Érd.: 
06-70-229-8134
50 m2-es, 2 szobás lakás tel-
jesen bebútorozva 4 fő részé-
re Mosonmagyaróváron kiadó. 
Érd.: 06-70-229-8134
Mosonmagyaróváron és 
Máriakálnokon családi ház 
kiadó. Cégeknek is! Érd.: 
06-70-275-1015
Magyaróvári belvárosban 65 
m2-es, részben bútorozott 2 szo-
ba + nappalis lakás kiadó. 2 db 
autóhoz parkoló biztosított! Ár: 
100.000 Ft/hó + rezsi + 2 havi 
kaució. Érd.: 06-30-850-0720
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Apró Cserépkályhák átrakása, tisztí-
tása, javítása. Kellei Kornél, Tel.: 
06-20-3406-640

Expressz duguláselhárítás, 
bontás nélküli duguláselhárítás 
Mosonmagyaróvár és vonzás-
körzetében garanciával, hétvé-
gén is! 06 30 7496 098

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

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

GAZDABOLT – mosoni piacnál. 
Moson-Kert Kft. – Mosonma-
gyaróvár, Ostermayer u. 08. 
Tel.: +36-20-3258-606
Készpénzfizetés azonnal! Napi 
legmagasabb áron! Arany-ék-
szerre, ezüst tárgyakra, régi-
ségekre, festményekre, egyes 
műszaki cikkekre. Arany-ék-
szerek árusítása kedvező áron. 
Régi képcsarnoki képeket, 
hagyatékot vásárolok. Ingye-
nes értékbecslés. Zálogház 
(Kisalföld Áruház mellett). Tel.: 
06-96/215-808

Lakások, pincék ürítését, 
takarítását, lomtalanítást 
vállalnék, megegyezés sze-
rint. Tel.: 06-70-675-0654
Tóth kárpittisztítás! Autókárpit, 
bútorkárpit, ülőgarnitúrák, fote-
lek, székek, padlószőnyegek 
tisztítása! Tel.: 06-70-630-8245

Expressz dugulás elhárítás, 
bontás nélküli dugulás elhárítás 
Mosonmagyaróvár és vonzás-
körzetében. Garanciával, hét-
végén is! Tel.: 06-30-7496-098

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

REDŐNYJÁRAT indul hétvé-
genként Mosonmagyaróvárra 
és környékére! Redőnyök, szú-
nyoghálók 10 – 20 % enged-
ménnyel! Hőszigetelt alumínium 
redőnyök, reluxák, pliszék, sza-
lagfüggönyök, napellenzők, sáv-
rolók. Kérjen ingyenes helyszí-
ni árajánlatot! Minőségi árnyé-
kolót 49 éves megbízható cég-
től. HÉRICS LÁSZLÓ, Kapuvár, 
Pozsonyi u. 90. Tel.: 96/242-
655, 06-30-204-0-205, www.
hereicsredony.hu

MINDIG TV EXTRA: egyszeri 
kiépítési díj + havidíj –további 
előfizetős csatornák. Részlete-
kért 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

Lakatosipari munkák: biz-
tonsági rácsok, kovácsolt-
vas kerítések, saválló és alu-
míniumhegesztés. Kis László 
06-30-225-4353

Lomtalanítást vállalnék, laká-
sok, pincék ürítését, takarítá-
sát megegyezés szerint! Tel.: 
06-70-265-7643

Lakások belső hőszigetelé-
se és nedves, penészes falak 
szigetelése, festése. Tel.: 
06-30-577-3284

JÁRMŰ
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

Személyautó bérelhető kau-
ció és km megkötés nélkül. 
Autópálya matricával ellátva. 
Érd.: Nimród hotel mellett. Tel.: 
06-30-206-5858

9 személyes kisbusz rendsze-
resen karbantartott, megbízha-
tó állapotban, jéghideg klímá-
val, vonóhoroggal Mosonma-
gyaróváron bérelhető. Érd.: 
+36-30-317-3677

Mercedes lakóautó Knaus felé-
pítménnyel eladó. Ár: 1.450.000 
Ft. Tel.: 06-30-963-8635

Bérelhető utánfutók Mosonma-
gyaróváron a hét minden nap-
ján! Tel.: 06-70-589-2787

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

Opel Kombo eladó. Diesel 
1,7. Évjárat: 2000.12.15. Tel.: 
+36-30-4635-379

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

TÁRSKERESÉS
43 éves férfi hozzáillõ hölgyet 
keres komoly kapcsolatra. Érd.: 
06 20 380 5472

SZOLGÁLTATÁS
Redőnyök, reluxák, szalag-
függönyök, napellenzők, szú-
nyoghálók, harmonikaajtók, 
stb. kedvezménnyel, garanciá-
val, rövid határidővel mosonma-
gyaróvári szakembertől. Párká-
nyok, zsaluziák! Kérjen ingye-
nes árajánlatot! Vidéken is! Tel.: 
+36-30-2350-927, Horváth 
Attila, www.redonyosattila.hu

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

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

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

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

Redőnyjavítást vállalok! Zsu-
gonics. Tel.: 06-20-965-6515

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

Pala és cseréptetők tisztí-
tása, javítása, festése, tel-
jes körű tetőfelújítás! Díjta-
lan kiszállás, helyszíni áraján-
lat! Hívjanak bizalommal! Érd.: 
06-30-232-5135

Szőnyegmosás Mosonma-
gyaróváron! Matrac, bútor, 
autókárpit tisztítás, bőrtisztí-
tás, bőrjavítás, bőrfestés. Tel.: 
06-30-851-5187

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

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

Kertrendezést, fűnyírást, fűka-
szálást, egyéb kerti munkát, 
kutyasétáltatást, léggömbfújást 
vállalok. Érd.: 06-20-351-1292

Gyógymasszázs Mosonmagya-
róváron! Már az első alkalom 
segíthet izomfájdalmain! Henn 
Orsolya, Tel.: +36-30-347-2362

Veszélyes helyen lévő fák kivá-
gását és visszavágását vállalom. 
Hívjon bizalommal, akár hétvé-
gén is! Tel.: 06-20-3254-252

Tuskómarást és gyökérmarást 
vállalunk Mosonmagyaróvár és 
40 km-es körzetében. Hívjon 
bizalommal, akár hétvégén is! 
Tel.: 06-20-3254-252

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

Költöztetést, fuvarozást, épü-
letanyagok szállítását vállalom! 
Tel.: 06-20-360-6197

Bádogos munkák, tetőfedés, 
palatetők bontás nélküli átfedé-
se, lapos-tető szigetelés, tető-
mosás, kúpcserepek malterozá-
sa, kémények átrakása, beázá-
sok elhárítása. Tel.: 06-70-663-
7327, www.tetobau.hu

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

Elektromos rokkant kocsi 
99.000 Ft, Leanderek különbö-
ző színben és méretben eladók. 
Érd.: 06-20-346-2080

Japán Spitz kiskutyák születtek! 
Érd.: 06-30-356-7443

Hulladék vasát, rossz mosó-
gépét ingyen elszállítom. Tel.: 
06-30-5181-151

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

Dunnákat, párnákat vásáro-
lok, régi bútorokat, festménye-
ket, hangszereket, faliórákat, 
szarvasagancsot, porcelánokat 
és mindenféle öreg hagyatékot! 
Tel.: 06-70-392-2725

Klímaszerelést, klímatisztítást 
vállalok! Érd.: 06-20-5964-039

Vízvezeték szerelést vál-
lalok Mosonmagyaróvár és 
40 km-es körzetében! Érd.: 
06-30-402-3116

Általános iskolásoknak fel-
készítését vállalom pótvizsgá-
ra, illetve szinten tartását. Alsó 
tagozatban minden tantárgy-
ból, felső tagozatban matema-
tika, illetve megbeszélés sze-
rint más tantárgyakból. Tel.: 
06-20-808-0899

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

Vashulladékot ingyen elszál-
lítok, gáztűzhelyét, gázkazánt, 
számítógépeket, hangfalakat 
stb. Tel.: 06-20-916-9800 



10 2019. június 28.10 2019. június 28.

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

Dunaremetei baromfivágóhíd-
ra női munkatársat felveszünk 
Mosonmagyaróvár és környéké-
ről. Az utazást biztosítjuk, ház-
tól-házig! Tel.: 06-30-2042-788
Mosonmagyaróvárra kere-
sünk szakembert és segédmun-
kás kollégát könnyűszerkezetes 
házelemek összeszereléséhez. 
Versenyképes munkabér, jó 
csapat! Érd.: 06-20-961-7987

Csatlakozz a csapatunkhoz! 
Fémipari munkakörökbe kere-
sünk hegesztő, lakatos, gépi 
forgácsoló- CNC-gépkezelő, 
szerszámkészítő, autószerelő, 
villanyszerelő, KOVÁCS dolgo-
zókat Győr és Kecskemét kör-
nyéki munkára. Versenyképes 
fizetést, juttatásokat, szállást, 
munkába járást, hazautazási 
támogatást, bérelőleget biz-
tosítunk. Jelentkezz most! 
Tel.: 06-70-415-9021 (JOB-
motive Kft.)

Béres Gumi Kft. mosonma-
gyaróvári (9200. Mosonma-
gyaróvár, Gabonarakpart 4-6.) 
férfi munkatársat keres fizi-
kai munkára. Magas kerese-
ti lehetőség (300.000 Ft/hó). 
Fényképes önéletrajzokat a  
beresgumi@beresgumi.hu 
e-mail címre várjuk!

Mosonmagyaróvári étter-
münkbe heti 3 napra beug-
ró szakácsot, vagy főzni tudó-
kézilányt felveszünk. Tel.: 
06-30-7162-352

Fő utcai fodrászüzletbe alkal-
mazottat keresünk. Érd.: 
06-30-214-4001

Szobaasszonyi munkakör 
betöltésére keresünk Ausztriá-
ba gyakorlattal, autóval, német 
alaptudással rendelkező hölgyet 
heti 30 és 40 órás munkarendbe 
+ hétvégi kisegítő munkatársat. 
Jelentkezni: 06-30-656-7232

A Központ - Bistro csapatának 
bővítése céljából szakács kol-
légát keres. Pályakezdők jelent-
kezését is várjuk! Kiemelt kere-
seti lehetőséggel! Rugalmas 
munkaidő beosztással! Tel.: 
06-20-456-8784

Zurndorfi étterem friss nyug-
díjas konyhalányt keres. Tel.: 
0043-2147-2450 (hétfő, kedd 
– szünnap!)

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

Építésben jártas segéd-
munkást felveszünk. Tel.: 
06-30-544-7931

Ács-állványozót, asztalost fel-
veszek, nettó 2000 Ft/óra. Tel.: 
06-30-262-9157

NEUSIEDL AM SEE, a Fertő tó 
partján, Ausztriában, éjjeli bárba 
konzumlányok, pultos lányok, 
táncos lányok jelentkezését 
várom, magas kereseti lehető-
ség! Érd.: 00421-903444441 
mobil, visszahívom, vagy az 
esti órákban: 0043-21678857 
vezetékesen.

Aqua Hotel Termál éjsza-
kai portást és szobaasszonyt 
keres. Nyugdíjasok jelentkezé-
sét is várjuk! Jelentkezés mód-
ja: személyesen a hotel recep-
cióján (Mosonmagyaróvár, Kígyó 
u. 1.) vagy a 06-30-395-9678-
as telefonszámon.

Cukrászdába munkatársat 
keresünk. Tel.: 06-30-3767-283

Mosonmagyaróvári zöld-
ségboltba helyi munkatár-
sat keresünk, naponta reg-
gel 5-9-ig (H-Sz). Nettó 1300 
Ft/óra. Tel.: 06-70-258-7408
Péket, beugrós péket felve-
szünk. Érd.: 06-30-214-8816

Ambrózia étterem SZAKÁCSOT 
kiemelt bérezéssel, rugalmas 
beosztással, valamint konyhai 
segítőt, mosogatónőt felvesz. 
Érd.: 06-30-9791-506
Magyaros vendéglő szakkép-
zett, dolgozni tudó és szerető 
szakács és felszolgáló kollégát 
keres. Érd.: 06-30-300-5625

Mosonmagyaróvári pizzéria 
megújuló csapatába szakács, 
futár kollégát keres azonnali 
kezdéssel, kiemelt bérezés-
sel! Étkezés biztosított! Érd.: 
szakács: 06-70-770-1319, 
futár: 06-30-780-9403
Megbízható csőszerelőt kere-
sek hosszútávra. Tel.: 06-30-
9277-106, 06-20-474-8784
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Szépségszalonban kozme-
tikusnak teljesen berendezett 
hely kiadó, babavárás miatt. 
45.000 Ft/hó (marketing, taka-
rítási költség benne van), ala-
csony rezsivel. Frekventált 
helyen, ingyen parkolóval. 
Ugyanitt fodrász-szék kiadó. 
Érd.: 06-70-231-3500

Dunakilitin élő édesanyám mel-
lé ápolót keresek napi 3-szo-
ri elfoglaltsággal. Igény esetén 
szállást biztosítunk. Kiemelt 
fizetés! Érd.: 06-30-9826-175

Galéria étterembe szakácsot és 
pizza-futárt felveszünk. Moson-
magyaróvár, Erkel Ferenc út 2. 
Tel.: 06-70-363-0052

Kebap és Pizzaház házhozszál-
lításra futárt keres. Gépkocsit 
biztosítunk. Mosonmagyaróvár, 
Fő út 17. Tel.: 06-20-9954-944

Nyugdíjas férfit keresünk ker-
ti- és ház körüli-munkák-
ra Mosonmagyaróváron. Érd.: 
06-30-9590-138

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

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

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

Flexum-Termál Gyógyfürdő és 
uszoda csapata bővítése cél-
jából úszómestert keres. Tel.: 
+36-30-227-7448

Cafehaus in Wien (1.Bezirk) 
sucht Reinigungskraft mit kle-
inen Kochkenntnissen. 3-4 
Tage Woche ab 5h früh. Tel.: 
+43-664-5160078

Ausztriába szőlőmunkára kere-
sek jogosítvánnyal rendelkező 
egy személyt. Heti fizetés, 6 Eurós 
órabér. Tel.: 06-70-274-6496

Tesco melletti Kebap-osba férfi 
munkatársat keresünk. Érd.: 
06-30-560-3895, 06-70-330-7023

Takarítónőt és konyhai kisegí-
tőt felveszünk Levélre a Korona 
panzióba. Kitűnő feltételeket biz-
tosítunk! Érd.: 06-30-500-3596

Jánossomorjai munkahelyre 2 
műszakos munkarendbe szoba-
asszony-recepciós kolléganőt 
keresünk, kiemelt bérezéssel! 
Tel. 06-30-398-7341

Portásokat keresünk János-
somorjára azonnali kezdéssel. 
Nyugdíjasok jelentkezését is 
várjuk! Tel.: 06-20-528-5618

Mosonmagyaróváron az 
EURODENT fogtechnikai 
labor TANULÓT keres! Érd.: 
06-20-2034-035
Cafehaus in Wien (1.Bezirk) 
sucht Servienhilfe mit guten 
Deutschkenntnissen für Nacht-
dienst. Tel.: +43-664-5160078

Takarítónőt keresünk a 
hegyeshalmi West motelbe. 
Kiemelt bérezés, rugalmas 
munkaidő! Tel.: 06-20-386-
3004 (10-18 óráig)
Mosonmagyaróváron, a Moso-
ni piacon üzemelő büfébe állan-
dó szombati kisegítőt keresek. 
Tel.: 06-20-436-6484

Önállóan dolgozni tudó bol-
ti eladót felveszünk 2 műsza-
kos munkarendbe. Tel.: 
06-30-214-8816
A Targal Kft karbantartó mun-
katársakat keres mosonma-
gyaróvári telephelyére. Nyug-
díjasok jelentkezését is vár-
juk! Érd.: 06-20-360-1835
Cukrászt felveszünk. Tel.: 
06-30-214-8816
Vértesker Kft. a Clark tar-
goncák hivatalos distributo-
ra szervizes kollégát keres 
mosonmagyaróvári telephe-
lyére. Érd.: 06-20-311-7257
Homlokzatszigetelésben jár-
tas szakembereket, illetve szo-
bafestő szakmunkásokat hosz-
szú távú munkára, Mosonma-
gyaróvárra felveszünk. Tel.: 
06-30-227-2289
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Mosonmagyaróvári építőipari 
cég, munkájára igényes, meg-
bízható festőt, hőszigetelésben 
jártas kőműves, segédmun-
kást felvesz. Lehet pályakezdő 
is! Bérezés: megegyezés sze-
rint. Érd.: 06-30-9475-174

Flexum-Termál Gyógyfürdő 
és uszoda csapata bővítése 
céljából takarítónőt keres. Tel.: 
+36-30-227-7448

Flexum-Termál Gyógyfür-
dő és uszoda csapata bővíté-
se céljából gépészt keres. Tel.: 
+36-30-227-7448

Jánossomorjai takarítói mun-
kára gyakorlattal rendelke-
ző Hölgyeket keresünk. Napi 
8 órás munkavégzés, 12 nap/
hó, 8 órás bejelentés, 90.000 
Ft nettó bére. Tel.: +36-70-375-
7870 (Gála1 Kft.)

Parkcenterben találha-
tó Non-Stop működő Nemze-
ti Dohányboltba főállású eladót 
keresünk! Érdeklődni lehet a: 
+36-30-915-0912-es telefon-
számon, jelentkezni pedig a: 
motabakbt@gmail.com e-mail 
címen, fényképes önéletrajzzal!

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

Mosonmagyaróvári D’Cor-
ner Kebap és pizza részmun-
kaidős takarítónőt keres. Érd.: 
06-30-217-5317

Ruházati üzletbe gyakorlattal 
rendelkező eladót keresünk 8 
órás munkaidőre. Mosonma-
gyaróvár, Erkel Ferenc u. 27. 
Érd.: 06-30-4222-613, vagy 
facebook Wang Yang

Mosonmagyaróvári D’Cor-
ner Kebap és pizza- kol-
légát és kolleginát keres. Érd.: 
06-30-217-5317

Tesco melletti Lángos és For-
netti sütőbe női munkatársat 
keresek. Tel.: 06-30-560-3895, 
06-70-330-7023

Mosonmagyaróvári cég fur-
gonra „B” kategóriás jogosít-
vánnyal gépkocsivezetőt fel-
vesz nemzetközi fuvarozásra, 
Érd.: 06-30-959-4719

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

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

Nyugdíjasok jelentkezését vár-
juk részmunkaidős karbantartó 
és 1-2 műszakos könnyű cso-
magolói, válogatói munkákra 
Csorna és Mosonmagyaróvár 
vonzáskörzetéből. Akár csak 
a nyári időszakra, vagy hosz-
szútávra is! Érd.: +36-70-361-
6034 telefonszámon lehet!
Mosonmagyaróvárra menü-
főzéshez KONYHAI KISEGÍTŐ 
munkatársat keresünk, hét-
főtől péntekig tartó egymű-
szakos, nappali munkarend-
be. Friss nyugdíjasok jelent-
kezését is várjuk! Jelentkezés 
hétköznap: 8.00-16.00 óráig. 
Tel.: 06-30-688-4572
Takarítókat keresünk 4-6 órá-
ba, intézmény-takarításra. Tel.: 
06-70-466-1039
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.: 
06-20-5434-443 vagy e-mail: 
vjmondan@gmail.com
Mosonudvar – Hanság vendég-
lő pultos, felszolgáló munkakör-
be női alkalmazottat keres. Tel.: 
06-20-3121-792

Családias éttermünkbe sza-
kácsot és pincért keresünk, 
pályakezdők jelentkezé-
sét is várjuk! Önéletrajzokat a  
director@thermal-movar.hu 
e-mail címre várjuk!

Gyere és dolgozz Velünk! 
Bejelentett munkaviszonyt, 
kiemelt bérezést, bérelőleget, 
ingyenes szállást, munkába 
járást biztosítunk. Betanított 
dolgozó és targoncás ajánla-
tainkból válogathatsz Győr 
és Kecskemét környékén. 
Munkavégzési helyek: Auto-
liv, BOS, SMR, SMP, Rába. 
Jelentkezz most! Tel.: 06-70-
639-9920 (JOBmotive Kft.)
Szanyba keresünk helyettesítő 
takarítónőt 1000 Ft-os órabér-
rel. Tel.: +36-70-375-7870 
(Gála1 Kft.)

Leinformálható nemzetközi 
gépkocsivezetőt keresünk fur-
gonra Győr és vonzáskörzeté-
ből. Információ, jelentkezés: 
Zsuzsa Trans Kft. Tel.: +36-
20-268-3920, zsuzsatranskft@
gmail.com

Kőművest, vagy kőműves mun-
kához értő munkavállalót azon-
nali kezdéssel felveszünk. Tel.: 
06-20-2216-701

Lébényi partnerünkhöz keresünk 
üvegházi munkára munkatársa-
kat ingyenes szállással! Nők és 
férfiak jelentkezését is egyaránt 
várjuk! Feladat: a növények keze-
lése és szedése állandó délelőt-
tös műszakban. Kereseti lehető-
ség: 180-200.000 Ft. Jelentkezz 
a: +36-70-321-6092 vagy +36-
70-416-7167 telefonszámon.
Partnercégeink részére kere-
sünk akár azonnali kezdéssel 
több munkakörbe munkavál-
lalókat 8-12 órás, 2-3 műsza-
kos munkavégzéssel, beje-
lentett munkaviszonyt és 
versenyképes fizetést bizto-
sítunk (nettó 180.000-250.000 
Ft/hó!) Ingyenes szálláslehe-
tőség, minden héten előleg. 
Jelentkezz a következő elér-
hetőségeken: +36-70-321-
6092 vagy +36-70-416-7167
Németül és angolul beszé-
lő, vendégközpontú recep-
cióst keresünk szállodánk-
ba. Önéletrajzokat a director@
thermal-movar.hu e-mail cím-
re várjuk!
Pultos kolléganőt keresünk 
bejelentett, rugalmas mun-
kaidő, jó kereseti lehetőség. 
Pletykafészek, Máriakálnok, 
tel.: 06-30-632-6669
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