


2 2019. augusztus 30.



32019. augusztus 30.



4 2019. augusztus 30.4 2019. augusztus 30.

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

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

INGATLAN
Eladó Mosonmagyaróváron, 
a Parkcenter közelében egy 
újszerű, 4 hálószobás földszinti 
lakás terasszal, kocsi beállóval, 
kertkapcsolattal. Egye3di gáz-
fűtéssel. 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, 06-30-183-5652

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

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

Mosonmagyaróváron, majo-
roki zöldövezeti kertes csalá-
di ház 120 m2-es lelakott, 801 
m2-es telken, csendes környe-
zetben eladó. Ikerház építésé-
re alkalmas. Iá: 32 MFt. Érd.: 
+36-30-9459-113

Közel a Dunához, most épülő 
3 lakásos társasházban eladó 
egy I. emeleti, 41 m2-es, 2 szo-
bás, erkélyes, egyedi gázfűté-
ses lakás. Zárt udvarban, saját 
parkolóval. Átadás kulcsraké-
szen történik. Ár: 21,5 MFt. 
Érd.: 06-20-329-6564
Elegáns lakóparki, úszómeden-
cés családi ház, két féle gáz- és 
elektromos fűtéssel, kertkap-
csolattal, kétállásos garázzsal 
eladó! A kert végén szépen kar-
bantartott, több célt is szolgáló 
vadászpavilon van! Hitelközve-
títést szükség szerint vállaljuk! 
Tel.: 06-70-511-3399
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
Újépítésű, 5 szobás családi 
ház, 395 m2-es telekkel Levé-
len (5% ÁFA, CSOK) eladó. Tel.: 
06-70-611-9903

Mosonmagyaróváron zöl-
dövezetben 746 m2-es alpe-
si stílusú, alápincézett, tetőte-
res, 5 szobás családi ház eladó 
szép kerttel. Ára: 43 MFt. Érd.: 
06-30-413-9346

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

Héderváron 2 szobás, szige-
telt, nagyon jó állapotú családi 
ház eladó, vagy mosonmagya-
róvári lakásra cserélhető. Érd.: 
06-20-460-4842

3 szobás, 86 m2-es II. emele-
ti téglalakás Mosonmagyaróvá-
ron eladó. Ár: 25,6 MFt. Érd.: 
06-70-611-9903

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

Részben felújított, III. emeleti 
panellakás, karácsonyi költö-
zéssel, 17.900.000 Ft-ért eladó. 
49 m2. Tel.: 06-70-511-3399

Geotermikus fűtéssel sze-
relt, 120 m2-es lakóterű csa-
ládi ház, jelentős saroktelken, 
karácsonyi átadással eladó! 
Érd.: 06-70-511-3399

Magyar utcán 70 m2-es föld-
szinti, 3 szobás téglalakás 
eladó. Érd.: 06-70-611-9903

Tulajdonostól Mosonma-
gyaróváron a Kálnoki úton 2 
szobás lakás + tároló eladó. 
Tel.: 06-70-418-3336, 
06-30-560-0014

Máriakálnokon 2 db önál-
ló lakóépület, egyenként 
92 m2-es lakótérrel, tava-
szi átadással leköthető! Érd.: 
06-70-511-3399

Panellakás (2 szobás) 
tulajdonostól eladó. Érd.: 
06-70-606-1773

Feketeerdőn, teljes közműves, 
lealapozott építési telek eladó! 
Tel.: 06-70-511-3399

Magasföldszintes, 36 m2-es 
panellakás eladó. Felújítás 
előtt álló! Ár: 14.400.000 Ft. 
Érd.: 06-70-511-3399
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A Kiserdő lakóparkban 2018-
ban átadott liftes társasházban 
eladó egy III. emeleti, új, kulcs-
ra-kész, 57 m2-es, amerikai 
konyhás nappalis + 2 szobás, 
erkélyes lakás, gépesített kony-
hával, alacsony rezsivel. Azon-
nal költözhetően! Ár: 33,9 MFt. 
Érd.: 06-20-329-6564

Mosonmagyaróváron pormen-
tesített utcában, 450 m2-es tel-
ken 75 m2-es, 3 szoba+nappa-
lis családi ház, 14 m2-es fedett 
terasszal leköthető. Átadás 
kulcsrakészen idén decem-
berben. Jelen készültség: cca: 
45%-os. Ár: 36,0 MFt. Érd.: 
06-20-329-6564

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

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

Telek! Építési telek 1370 m2-en 
eladó! Két ház építésére alkal-
mas! Érd.: 06-70-511-3399

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

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

Mosonban több lakás építésére 
alkalmas belvárosi telek eladó! 
Érd.: 06-70-511-3399

Karácsonyi költözéssel, kulcs-
rakész, 89 m2-es, CSOK-ra 
alkalmas ház, 380 m2-es kert-
kapcsolattal eladó! Jelen-
leg már tető alatt van! Tel.: 
06-70-511-3399

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

www.helenaingatlan.com Új 
építésű és használt ingatlanok 
egy helyen. 

Földszinti vagy 1. emeleti lakás 
keresek SAJÁT részre! Tel.: 
06-30-425-6149

Mosonmagyaróváron, frek-
ventált helyen befektetőnek 
értékesítésre kínálok egy 300 
m2 ingatlant, mely apartmannak 
van kialakítva. Az ingatlan 11 
szobás, berendezett. Jelenleg 
is bérbe van adva apartmannak, 
hosszútávra. A bérlő maradna 
tovább! Érd.: 06-20-261-6442

Lébényi családi ház eladó. 
(1969.) Gáz, vegyes kazán, 
cserépkályhafűtés. Ház alatt 
nincs pince, (borospince mel-
léképület alatt). Telek: 435 
m2. Karbantartott, költözhe-
tő, tehermentes ház. Autópá-
lya: 2 perc. Ára: 14,9 MFt. Tel.: 
06-20-575-67-69
Mosonmagyaróvár közked-
velt részén, a Lajta lakókert-
ben értékesítésre kínálok egy 
300 m2es luxus családi házat, 
dupla garázzsal. Az ingat-
lan saroktelken található, két 
generációs ház. A telek 1065 
m2. Van a kertben egy nagy 
medence. Ingatlant értéke-
gyeztetéssel beszámítok! Érd.: 
06-20-261-6442

Hegyeshalomban, már épü-
lő sorházi lakások, támogatott 
hitellehetőséggel leköthetők! 
Tel.: 06-70-511-3399

Lakóparki, medencés, sza-
unás családi ház eladó! Érd.: 
06-70-511-3399

Panellakás, 2. emeleti Erkel 
úton, Móra udvarra néző 
szép állapotú, korszerűsített 
4 emeletes tömbben eladó 54 
m2, 2 szoba-hallos, részben 
felújított. Konyhában beépí-
tett gépekkel. Azonnal köl-
tözhető. Magánszemélytől, 
ingatlanosok ne keressenek! 
Tel.: 06-20-433-7710
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

Belvároshoz közeli, pompás 
polgári ház, 135 MFt-ért eladó. 
Tel.: 06-70-511-3399

Mosonban 37 m2-es grillkert-
tel, kocsi beállóval 63 m2-es 
földszintes, kulcsrakész lakás 
eladó! Ár: 34.500.000 Ft. Tel.: 
06-70-511-3399

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

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

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

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

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

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

Mosonmagyaróváron a város-
központban 88 m2-es téglala-
kás eladó. Iá: 32,5 MFt. A lakás-
hoz garázs is vásárolható! Érd.: 
06-20-778-9479

KIADÓ
Mosonmagyaróváron a BEACH 
lakóparkban garzonlakás kiadó. 
2 havi kaució szükséges! Érd.: 
06-30-712-7407
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Hegyeshalomban új építésű 45 
m2-es lakás igényes 1, max. 2 
fő részére kiadó. Ár: 100.000 Ft/
hó + 2 hó kaució. Tel.: 06-70-
6234-607, 06-20-3717-680

Lakás kiadó Mosonmagyaró-
vár, Erkel Ferenc u. 15. I. eme-
leten, 45 m2-es, 2 szoba-hal-
los, igényesen kialakítva! Ár: 
100.000 Ft/hó + rezsi + kau-
ció. Érd.: 06-20-257-3560

Mosonmagyaróváron 47 
m2-es bútorozott lakás kiadó 
csendes, központi helyen. 
Érd.: 06-30-9792-791Halászin 
külön-bejáratú 120 m2-es asz-
talos műhelyként működő helyi-
ség 3x25 A-val kiadó bármilyen 
csendes tevékenységre. Érd.: 
06-96/210-674

Üzletnek, irodának stb. kiadó 
Mosonmagyaróvár frekventált 
helyén 27 m2-es (alatta lép-
csővel összekötött ugyanekkora 
helyiség), családi házas környe-
zetben, belső parkolóval, sarok-
telken. Érd.: 06-20-257-3560

Kiadó házat keresek Moson-
magyaróváron, illetve környé-
kén, hosszútávra. Udvar, mellé-
képület is jó lenne. Tel.: 0036-
70-274-1589 (18.00 óra után 
kérem)

Mosonmagyaróvár belvárosá-
ban bútorozatlan, egyterű gar-
zon konyhával, alacsony rezsi-
vel kiadó. Tel.: 06-30-562-4753

Fogorvosi rendelő Moson-
magyaróvár belvárosában 
hosszabb távra kiadó. Érd.: 
06-30-426-0017

Mosonmagyaróváron 1 szo-
bás, bútorozott lakás 1 fő részére 
kiadó. Tel.: +36-70-211-8345

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

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

 Zuglóban belső kétszin-
tes, 52 m2-es lakás terem-
garázzsal kiadó hosszútáv-
ra. Egyetemistáknak is! Érd.: 
06-70-513-6636

Belvároshoz közeli 65 
m2-es, 2 szobás, bútorozott 
lakás albérletbe kiadó. Érd.: 
06-30-9474-740

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

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

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

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

Mosonmagyaróváron 2 szo-
bás, bútorozott, klímás, új 
lakás hosszútávra bérbe adó. 
Ár: 100.000 Ft + rezsi/hó + 2 hó 
kaució. Érd.: 06-30-600-8007

Mosonmagyaróváron kiadó 
albérletet keresek. Minimum 2 
szobásat Mosonban – környé-
kén, vagy a városközpontban. 
Tel.: 06-30-747-5976

Rajkán üzlethelyiség kiadó, Pre-
dajna miestnost do prenajmu: v 
Rajke. Tel.: 06-30-439-8247

Mosonmagyaróváron 2 szo-
bás téglalakás kiadó! Érd.: 
06-30-9843-888

Malomszer Üzletház-
ban 22 m2-es helyiség üzle-
ti vagy irodai tevékenység-
re, hosszútávra kiadó, Parko-
ló a helyiséggel szemben. Érd.: 
06-20-9-461-008

Kiadó kertes albérlet parkoló-
val, bútorozottan brigádoknak/
diákoknak, számlaképes, egye-
temhez közel Mosonmagyaró-
váron. Érd.: 06-70-295-2950

Mosonyi Mihályon nagymére-
tű, 18 m2-es garázs hosszútáv-
ra kiadó. Érd.: 06-30-811-7223

Hanság utcában 20 m2-es 
üzlethelyiség bármely csen-
des tevékenységre kiadó. Érd.: 
06-30-811-7223

2 ágyas, teljesen berendezett 
szobák, közel az Ipari parkhoz 
kiadók Mosonmagyaróváron. 
Tel.: +36-70-229-8134

Nagyméretű lakás Moson-
magyaróváron kiadó. Tel.: 
06-30-426-0017

Beach lakóparkban nagyobb 
méretű, nappali, konyha, étke-
ző + 2 szobás lakás igényesen 
berendezve, hosszútávra kiadó. 
Tel.: 06-20-9-412-042

Máriakálnokon családi ház 
hosszútávra kiadó. Érd.: 06-70-
362-3950 (17-19 óra között!)

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, 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
Egy- és kétszemélyes, igénye-
sen felújított és berendezett 
szobák hosszútávra kiadók! 
Csendes, nyugodt környe-
zet, a várostól 1,5 km-re. Zárt 
parkoló, a kapuban buszme-
gálló, bicikliút a városig, illet-
ve Rajkáig. Mosási- és főzési 
lehetőség! A szobában zuha-
nyzó, WC, tv, internet. Érd.: 
06-70-935-60-40

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

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

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

Mosonmagyaróvár központ-
jában garzonlakás hosz-
szútávra bérbe adó. A lakás 
mérete 26 m2 + 12 m2 fedett 
terasz, teljesen bútorozott. 
Azonnal költözhető! Bérle-
ti díj: 85.000 Ft/hó + rezsi. 
Beköltözéskor fizetendő 2 
havi kaució + 1 havi bérleti 
díj. Tel.: 06-30-371-6100
Szoba kiadó gázfűtéses lakás-
ban 1 nemdohányzó, meg-
bízható személynek. Tel.: 
06-20-223-5815

ÜZLETHELYISÉG BÉRBE ADÓ 
– Kálnoki út 13. alatt, az 
ORANGE benzinkúttal szem-
ben a HAVANNA CLUB mel-
lett. 150 m2-es parkolós 
üzlethelyiség bérbe adó. Érd.: 
06-70-366-3779
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

KIADÓ! Mosonmagyaróváron a 
városközpontban, 4. emeleti 2 
szobás, műanyag ablakos, szép 
állapotú, klimatizált, berende-
zett panellakás kiadó, minim 1 
évre, 2 havi kaució szükséges. 
Díja: 90.000 Ft/hó + rezsi. Érd.: 
06-30-413-9346
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Apró Cserépkályhák átrakása, tisz-
títása, javítása. Kellei Kornél, 
Tel.: 06-20-3406-640

Pataki Gábor villany- és klí-
maszerelést vállalok. Tel.: 
06-20-59-64039

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

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

Redőnyök, napellenzők, árnyé-
kolók, szúnyoghálók enged-
ménnyel! Redőnyök, szú-
nyoghálók javítása! Tel.: 
06-96/245-064

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

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

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

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

Szobafestést vállalok Moson-
magyaróvár és környé-
kén, rövid határidővel! Tel.: 
06-20-281-2776
Villanyszerelés! Csengő javí-
tástól villamos felújításig szá-
míthat rám! Szabó János, Tel.: 
06-30-99-300-48

Gipszkartonozási munkák: 
álmennyezetek, szerelt falak, 
tetőterek, festés, tapétázás. 
06-70/434-0125

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

Festés, kőműves munka, laká-
sok külső-belső felújítása, bur-
kolást, szigetelést, térköve-
zést vállalok rövid határidő-
vel, garanciával! Kis munka is 
munka!  Tel.: 06-70-615-3039,  
kismunkaismunka@.hu 

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

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

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

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

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

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

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

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

Hyundai Accent 1,5 CRDI 2003-
as friss műszakival, téli gumi, 
végig vezetett szervizkönyvvel 
eladó. Érd.: 06-96/214-921 
(18.00 óra után)

TÁRSKERESÉS
64 éves férfi, nő társat 
keres 49-64 év között. Tel.: 
06-70-584-3445

Elmúlt mar 30 50 70? Ismer-
kedne de nincs hol, kivel? 
Nem adom fel társkeresés 
06-20/411-4325.Kiemel-
ten várjuk a 40 es hölgyek 
jelentkezését!
59/175/70 férfi társát kere-
si korban hozzáillő hölgy sze-
mélyében. E-mail: istvan.
kiss1001@gmail.com, vagy 
06-70-250-8669

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

Szőnyegtisztítás felsőfokon, 
garanciával! Ipari vegytisztítás, 
portalanítás, atkátlanítás, ingyenes 
szállítás! Tel.: 06-20-447-2726

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

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

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

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

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, 
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

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 piac-
nál. Moson-Kert Kft. – Moson-
magyaróvár, Ostermayer u. 
08. Tel.: +36-20-3258-606
Redőny – reluxa – zsaluzia 
gyári áron eladó, régi redőnyök 
javítását is vállaljuk. Garan-
ciával 16 éve a szolgáltatás-
ban! Felmérés ingyenes! Tel.: 
06-70-380-5241

Tuskómarást és gyökérma-
rást vállalunk Mosonmagya-
róvár és 40 km-es körzetében. 
Hívjon bizalommal, akár hétvé-
gén is! Tel.: 06-20-3254-252

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

Ócskavasat, számítógépet, 
könyveket és egyéb holmiját 
ingyen elszállítom. Tel.: 06-20-
916-9800, 06-20-437-4081
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Rossz mosógépét, villany- és 
gáztűzhelyét ingyen elszál-
lítom Mosonmagyaróváron 
belül. Költöztetést is vállalok! 
Tel.: 06-30-9-478-414

Hagyatékot, bútorokat, 
lakás-kiegészítőket, tol-
lat 30.000 Ft-ig a pincé-
től a padlásig vásárolok. Érd.: 
06-20-804-2771

Eladó: szép bútorok, gáztűz-
hely, szőnyegek, kristálycsil-
lárok, francia ágy, festmények, 
hűtőgép, zöldségprés. Tel.: 
06-30-582-2135

Eladó ágyneműtartós francia 
ágy 35.0000 Ft-ért, PB Móra 
gáztűzhely nyomáscsökkentő-
vel, szállítással. Érd.: 06-30-
384-2773  Kimle

3 hetes, előnevelt húscsirke 
szeptember 3-án és 4-én kap-
ható! 9211. Feketeerdő, Ady 
Endre u. 13. Tel.: 06-96/960-
003, 06-20-9-120-102

Eladó: - 1 db szétnyitható ven-
dégágy, 1 db olajradiátor, 1 db 
Grundig TV, 2 db kempingszék. 
Érd.: 06-30-787-1223

18. hetes Tetra SL tojójércék 
eladók Máriakálnokon. Tel.: 
06-20-937-0011

Épületek Energetikai Tanúsí-
tása, Hő-kamerás vizsgálatok, 
Napelemek telepítése. Tel.: 
06-30-9564-771, www.ener-
giaexpert.hu

Tóth Kárpittisztítás! Autó-
kárpit, bútorkárpit, ülőgarni-
túrák, fotelek, székek, pad-
lószőnyegek tisztítása. Tel.: 
06-70-630-8245

Bolti eladó, Boltvezető, Sza-
kács, Cukrász, Pincér, Ven-
déglátás-szervező, Vendég-
látó üzletvezető, Vendéglá-
tó eladó, Aranykalászos Gaz-
da OKJ tanfolyam. Tel.: 06-70-
593-2232, www.minervakft.hu 
(E-000909/2014/A001-A011)
Lakások, pincék ürítését, taka-
rítását, lomtalanítást vállal-
nék, megegyezés szerint. Tel.: 
06-70-675-0654
Ács! Tetőfedés, cserepes leme-
zezés, csatornázás, karbantar-
tás, bármilyen anyagból. Garan-
ciával! Tel.: 06-70-632-8372

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

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 vásáro-
lok, régi bútorokat, festménye-
ket, hangszereket, faliórákat, 
szarvasagancsot, porcelánokat 
és mindenféle öreg hagyatékot! 
Tel.: 06-70-675-5104

Aranypénzeket, ezüstpén-
zeket, komplett pénzgyűj-
teményeket, esetleg régi 
hagyatékot vásárolnék. Tel.: 
06-30-351-9237

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

Hulladék vasát, rossz kerék-
párját, háztartási gépe-
it ingyen elszállítom. Tel.: 
06-30-5181-151

JCB-4 CX 9 tonnás géppel 
Mosonmagyaróváron és von-
záskörzetében vállalok gépi 
földmunkát, ásást, betontö-
rést, minden, ami földmun-
ka, tereprendezést! Érd.: 
06-20-261-6442

EGYÉB
Költözés miatt eladók belté-
ri fenyőajtók, bútorok stb. Tel.: 
06-20-488-5570
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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. Mun-
kavégzési helyek: Autoliv, 
BOS, SMR, SMP, Rába. Jelent-
kezz most! Tel.: 06-70-639-
9920 (JOBmotive Kft.)
Ács-állványozót felveszek 
heti bérezéssel, 8 órás beje-
lentés, nettó 2000 Ft/óra. Tel.: 
06-30-262-9157

Mosonmagyaróváron az 
EURODENT fogtechnikai labor 
munkák szállítására futárt 
keres. Tel.: 06-20-2034-035
Kerítést, szobák festését és 
kisebb házkörüli munkát válla-
lok. Tel.: 06-70-235-3163

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

Raktári munkára keresünk férfi 
munkatársakat (targoncaveze-
tői jogosítvány előny) egy-, ill. 
kétműszakos, 8 órás beosz-
tással (5 napos munkahét, 
kivételes esetekben szomba-
ti munka) mosonmagyaróvári 
munkahelyre. Kereseti lehető-
ség: nettó 1100 Ft/óra. E-mail:  
iroda.instant@gmail.com. Tel.: 
+36-70-430-3244 Silver Kolt Kft.

Mosonmagyaróvári vegy-
ipari cég keres: - csomago-
ló-targoncavezető munkakör-
be, kétműszakos munkarend-
be. Bér műszakpótlékkal: 1900 
Ft/óra, betanulás után elérhe-
tő bér: 2400 Ft/óra. A munka-
körhöz szükséges Targoncave-
zetői jogosítvány. Munkásszál-
lás megbeszélés szerint. Érdek-
lődni munkanapokon 6-14 óra 
között +36-20-4877-128-as 
mobilszámon, vagy a richard.
nagy@ecm-kft.hu e-mail címen 
lehet.

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

Csatlakozz csapatunkhoz! 
Fémipari munkakörökbe 
keresünk hegesztő, lakatos, 
gépi forgácsoló- CNC-gépke-
zelő, szerszámkészítő, gép-
beállító, darukezelő, nehéz-
gépkezelő és konténere-
ző sofőr dolgozókat Győr és 
Kecskemét környéki munká-
ra. Versenyképes fizetést, jut-
tatásokat, szállást, munkába 
járását, hazautazási támoga-
tás, bérelőleget biztosítunk! 
Jelentkezz most! Tel.: 06-70-
415-9021 (JOBmotive Kft.)
Munkaerőt, vagy látszerész 
tanulót mosonmagyaróvá-
ri optikai üzletbe, számítógé-
pes ismeretekkel, német vagy 
angol nyelvtudással felveszünk. 
Tel.: 06-30-9-590-138

Mosonmagyaróvári vállalko-
zás részmunkaidőben mér-
legképes könyvelőt keres. 
Elvárás: SAP jártasság, Adó, 
TB, munkaügyi ismeretek. 
Érdeklődni: hétfőtől-pénte-
kig 9-15 óra között a +36-
96-826-556 telefonszámon.
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Fiatal kőművest és segédmun-
kást keresünk kiemelt bérezés-
sel Mosonmagyaróvár és kör-
nyékéről. Tel.: 06-20-417-5757

Óvár környéki cég keres 
felvételre ácsot, tetőfe-
dőt, segédmunkást. Érd.: 
06-70-517-8324

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

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

A Grande Pizzéria részmunka-
idős konyhai kisegítőt keres. 
Érd.: 06-20-247-4323

Sofőrt keresünk pár órás 
napi munkára, „B” kategó-
riás jogosítvánnyal, Időseb-
bek is jelentkezhetnek! Tel.: 
06-70-603-7811

Renommierte Weinbar / Wie-
ner Innenstadt sucht selbstän-
digen Mitarbeiter für Service. 
Vollzeit – 3 Tage Arbeit 4 Tage 
frei! Sprachkenntnisse: Deutsch 
und Englisch, PC-Kenntnisse. 
Bewerbung an: info@villon.at

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

Gépkocsivezetőt keresünk heti 
2-3 ausztriai fuvarra B+E jogo-
sítvánnyal (furgon + utánfutó). 
Érd.: 06-20-926-7180

Monarchia kávéház pultos fel-
szolgálót keres teljes munka-
időben. Érd.: személyesen az 
üzletben.

Intézménytakarítási állás! 4, 
illetve 6 órában várjuk jelentke-
zését, akár nyugdíjasét is! Érd.: 
06-70-466-1039

Monarchia kávéház konyhai 
kisegítőt keres. Munkaidő: 7-19 
óráig, órabér: 1200 Ft. Jelent-
kezni lehet: 06-20-247-6950

A Prestige Ablak Kft. négy órás 
munkaviszonyba keres udvari 
gondnokot. Könnyű fizikai mun-
ka! Érdeklődés telefonon: Ásvá-
nyi Milán +36-20-286-0715

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

Jánossomorjai takarítói mun-
kára gyakorlattal rendelke-
ző Hölgyeket keresünk. Napi 
8 órás munkavégzés, 12 nap/
hó, 8 órás bejelentés, nettó 
1.200 Ft-os órabér. Érd.: +36-
70-375-7870 (Gála1Kft.)

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

Szőlőmunkára Ausztriába 
munkatársakat keresek! Érd.: 
06-70-394-2642

Állandó délelőttös munkabe-
osztással hegyeshalmi Rózsa 
csárdába szobaasszonyt fel-
veszünk. Nyugdíjasok jelent-
kezését is várjuk! Munkába 
járást céges kisbusszal biz-
tosítjuk! Érdeklődni lehet: 
06-30-631-6874
Heti 2 napos munkarenddel 
éjszakai recepcióst keresünk 
Mosonmagyaróvár belvárosi 
Simbad hotelbe! Idegen nyelv 
ismerete szükséges. Érdeklődni 
lehet délelőttönként a: 06-30-
646-2520-as telefonszámon, 
vagy e-mailben: hr@simbad.
hu! www.simbad.hu
Parkcenterben található Non-
Stop Nemzeti Dohánybolt-
ba főállású eladót keresünk! 
Érdeklődni lehet a: +36-30-
915-0912-es telefonszámon, 
jelentkezni pedig a: motabakbt 
@gmail.com e-mail címen 
fényképes önéletrajzzal!
Műkörmöst, fodrászt alkal-
mazottként felveszek. Magas 
fix bér! Érd.: 06-30-907-9441

Mosonmagyaróvári cukrász-
dába munkatársat és beug-
rós futárt keresünk. Tel.: 
06-30-3767-283

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

Ambrózia étterem SZA-
KÁCSOT kiemelt bérezés-
sel, rugalmas beosztással, 
valamint konyhai kisegítőt, 
mosogatónőt felvesz. Érd.: 
06-30-9791-506
Kertgondozót felveszek heti 
1-2 alkalommal 3-4 órára, 
főleg délelőtti elfoglaltságra. 
Tel.: 06-30-9298-421

Magyaros vendéglő szakkép-
zett, dolgozni tudó és szere-
tőszakács kollégát keres. Érd.: 
06-30-300-5626

Halászkert vendéglő és motel 
éjszakai recepcióst felvesz, 
azonnali kezdéssel. Mosonma-
gyaróvár, Gabonarakpart 6. Tel.: 
06-20-458-0857
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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
Hotel Panoráma Mosonma-
gyaróváron szobaasszonyt 
keres. Érd.: 06-96-216-167, 
06-70-413-9255
Lipóti intézmény takarítására 
megbízható takarítónőt kere-
sünk délutáni, 4 órás elfoglalt-
sággal. Érd.: 06-70-945-4565, 
Patronal-Duo Kft.

Mosonmagyaróvári hotel 
angolul és németül beszélő 
recepcióst keres. Önéletrajzo-
kat a director@thermal-movar.
hu e-mail címre várjuk!

Levéli büfébe keresünk állandó, 
vagy beugrós kollégákat kony-
hai kisegítő és ételfutár pozíció-
ba. Tapasztalat nem szükséges. 
A ki- és hazajutás megoldható! 
Érd.: 06-70-415-8197

Hanság-vendéglő, Mosonud-
var állást kínál felszolgáló, sza-
kács és nyugdíjas hölgy szemé-
lyében konyhai kisegítőt. Tel.: 
személyesen vagy a 06-20-
3121-792-es telefonszámon.

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

Vagyonőröket és portásokat 
keresünk Mosonmagyaróvár 
és környékéről. Nyugdíjasok 
jelentkezését is várjuk! Tel.: 
06-20-528-5618

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

Rajkai Tulipános csárdába 
mosogatási, takarítási feladatok 
ellátására konyhai kisegítőt fel-
veszünk. Érd.: 06-30-585-4628

Szakképzett, németül beszélő 
eladót, 8 órás bejelentett munka-
időre keresünk. Érd.: Stefán Üzlet-
ház 06-96/576-025 (9-17 óráig)

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

Vasárnapra 8-20 óráig kony-
hai kisegítőt keresek. 15.000 
Ft/nap. Monarchia kávéház. 
Tel.: 06-20-247-6950

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

Mosonmagyaróvári D’Corner 
Kebap és Pizza, pizza-készítés-
ben jártas, vagy megtanulásá-
ra hajlandó kollégát/kolleginát 
keres. Érd.: 06-30-217-5317

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

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

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

Csomagolókat keresünk teljes- 
és részmunkaidőben Moson-
magyaróvárról. Pályakezdők 
és nyugdíjasok jelentkezését is 
várjuk. Tel.: 06-20-528-5510

Iskola takarítására állandó dél-
utános beosztással munkatár-
sakat keresünk. Nyugdíjasok 
jelentkezését is várjuk! Érd.: 
06-20-528-5510

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