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Mosonmagyaróvár csendes, kert-
városi részén eladó egy teljen alápin-
cézett tetőtér beépítéses 120 m2-es, 
3 szoba + nappalis családi ház, kerti 
faházzal, szépen parkosított telken. 
Ára: 30,9 MFt. Érd.: 06-30-413-9346

Mosonmagyaróváron 2 szobás 
lakást keresek a városközponthoz 
közel, földszinti vagy első emeletig. 
Tel.: 06-30-3500-652

Mosonmagyaróvár sétálóutcájában 
3 szobás, 70 m2-es földszinti lakás 
eladó, 5 féle energiatakarékos fűtés-
sel. Tel.: 06-30-9397-358

Az Openhouse ingatlanirodán 
keresztül vásároló ügyfeleink részé-
re díjmentes hitelügyintézés. Prikler 
Tamás 06-70-341-7518

97 m2 + garázs, igényes sorházi 
lakás, kerttel az Árpád utcában eladó 
34 MFt-ért. Érd.: 06-30-374-7578

Magánszemélytől eladó Moson-
ban az ABC mögötti 3 emeletes-
ben földszinti, külön-bejáratú 52 
m2-es lakás. Iá: 14.500.000 Ft. Érd.: 
06-20-229-6661

Mosonmagyaróváron, ipartelepi 
tízlakásos társasházban első emele-
ti, 70 m2-es, komfortos lakás nagy 
pincével és padlásrésszel, közös 
udvarral eladó. Ár: 20,8 MFt. Tel.: 
0036-30-9459-113

Mosonmagyaróváron a termálfür-
dő mellett eladó egy 67 m2-es, 2 
szoba+nappalis, 2 szintes, gázfű-
téses sorház-apartman, saját telek-
résszel, terasszal. A jelenlegi bér-
lő hosszú távon tovább bérelné. Ár: 
17,95 MFt. Érd.: 06-20-329-6564

Ukrán ügyfeleim számára eladó 
ingatlanokat keresek Mosonma-
gyaróváron és környékéről! Nata-
lya Shchogolyeva +36-70-6310-034

Jánossomorján 1060 m2-es építé-
si telek eladó, csendes, nyugodt kör-
nyezetben, közművek a telekhatáron. 
Érd.: 06-30-233-9705 (egész nap)

Mosonmagyaróváron háromszobás 
zöldövezeti családi ház összkomfor-
tos, teljesen felújított, kiváló minő-
ségben 916 m2-es telken eladó. Ár: 
28,9 MFt. Tel.: 0036-30-9459-113

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

2 szoba + nappalis sorházi lakás 
kertrésszel, egyéni mérőórákkal 
eladó. Érd.: 06-30-497-5902

Mosonmagyaróváron eladó 2014-
ben épült 98 m2-es kertkapcsolatos 
sorházi lakás. Tel.: 06-30-624-1509

Mosonmagyaróváron 12 lakásos 
társasházban a II. emeleten eladó 
egy új, bruttó 94 m2-es, 3 szobás, 
kulcsrakész Penthouse lakás, 
dupla terasszal, saját parkolóval, 
azonnal költözhetően. A lakás 62 
m2, a teraszok 32m2. Ár: 23,6 MFt. 
Tel.: 06-20-329-6564

Mosonmagyaróváron Lőpor-, 
Ferenczy-, Vitéz utca, Mofém, Laj-
ta lakópark, gimnázium környékéről 
keresek eladó családi házat. Tel.: 
06-70-631-0034

Mosonmagyaróváron közel a Duná-
hoz újonnan épülő 3 lakásos társas-
házban I. emeleti, 36 m2-es, 1 szo-
bás lakás leköthető, saját parkolóval, 
zárt udvarban. Átadás: fűtés-készen. 
Ár: 12,14 MFt. Tel.: 06-20-329-6564

Mosonmagyaróváron újonnan épü-
lő 18 lakásos társasházban laká-
sok 50m2-től 70m2-ig leköthetők. 
Minden lakáshoz fedett terasz 
és saját parkoló tartozik. A föld-
szinti lakások kertkapcsolatosak. 
Átadás: fűtés-készen. Ár: 280.000 
Ft/m2-től. Tel.: 06-20-329-6564

Mosonmagyaróváron 688 m2-es 
telken 120 m2-es alápincézett 5 
szobás családi ház eladó. Érd.: 
06-30-624-1509

Mosonmagyaróvár centrumában 
eladó egy 2008-ban épült 79 m2-es, 
2 szoba + amerikai konyhás nappa-
lis igényes, újszerű, szigetelt téglala-
kás, nagyméretű (40 m2) tetőterasz-
szal, saját gázkazánnal, zárt udvar-
ban kocsi beállóval. Ára: 85.000 Euró. 
Érd.: 06-30-413-9346

INGATLAN

Mosonmagyaróváron a Lajta lakó-
parkban eladó egy 120 m2-es, két-
szintes, 3 szoba + amerikai kony-
hás nappalis zárt sorú beépítésű 
tégla családi ház, dupla garázzsal, 
riasztóval, központi klímával, köz-
ponti porszívóval, nagy terasszal, 
kerti faházzal, 350 m2-es parkosí-
tott telken. Azonnal költözhető! Ára: 
139.000 Euró. Érd.: 06-30-856-1505

Új építésű 3 szobás, kulcsrakész, 
energiatakarékos családi ház, kivi-
telezőtől eladó. Iá: 23,5 MFt. Érd.: 
06-30-9397-358

Kiemelt hirdetési lehetőség ingat-
lanok számára az Openhouse iro-
dán keresztül ukrán, orosz, szlo-
vák és osztrák weboldalakon. Nata-
lya Shchogolyeva +36-70-6310-034

Mosonmagyaróvár sétálóutcájában 
6 szobás, 150 m2-es exkluzív lakás, 
2 tetőterasszal, 4 féle energiatakaré-
kos fűtéssel, bútorozva eladó. Fogor-
vosi rendelőnek, Vohrent Tourist. Tel.: 
06-30-9397-358
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Újrónafőn tulajdonostól eladó két-
szintes, alápincézett, háromszo-
bás családi ház, két fürdőszobá-
val, nappalival és étkezővel, 2000 
m2-es telken, 100 m2-es mellék-
épülettel. Ár: 24.800.000 Ft. Érd.: 
06-20-589-3055

Mosonmagyaróváron a Halászi úti 
ltp-en eladó egy 720 m2-es parko-
sított telken lévő 3 szoba+amerikai 
konyhás nappalis, 131 m2-es kétszin-
tes, igényes családi ház garázzsal. 
Érd.: 06-30-856-1505

Eladó családi házat keresek 
Moson, Majorok, Malomdűlőből és 
a Mosoni-Duna környékéről. Tel.: 
06-70-419-9491

Eladó családi házat keresek Moson, 
Majorok, Malomdűlőből és a Moso-
ni-Duna környékéről. Tel.: 06-70-
360-0377, 06-70-342-7167

Eladó családi házat keresek Iparte-
lepről, Lucsony és környékéről, Halá-
szi ltp., Liget lakópark, a Duna lakó-
parkból. Érd.: 06-70-360-0715

Mosonmagyaróváron családi ház, 
zöldövezeti, kétgenerációs, 150 m2 
lakterületű, teljes infrastruktúrás, 
1136 m2-es telken eladó. Ár: 38 MFt. 
Tel.: 0036-30-9459-113

Mecséren építési saroktelek; 1873 
m2 megosztható, közel a Mosoni-Du-
nához eladó. Villany, víz, gáz, csa-
torna a telken. Ár: 3,2 MFt. Érd.: 
06-30-9459-113

Rókadomb mellett zártkerti nagy tel-
kek, igény szerinti méretben eladók. 
Villany van! Érd.: 06-30-235-4317

Mofém-telepi felújított 1 szobás, 
tágas lakás cserépkályha és infrap-
aneles fűtéssel, előkerttel, bútor nél-
kül kiadó. Ár: 70.000 Ft/hó + rezsi + 
2 hó kaució. Tel.: 06-30-391-2304

Mosonmagyaróváron Károly utca 
84. sz. - újonnan épült házban búto-
rozatlan lakás kiadó március 15-től. 
2 szoba-nappali, amerikai konyha, 
terasz, autó beálló. 2 havi kaució 
szükséges.! Érd.: 06-70-413-9255

Mosonmagyaróváron 18 fő részé-
re lakás kiadó. Számlaképes! Tel.: 
06-30-422-8502

Egyszobás, összkomfortos, különál-
ló lakrész 1-2 fő részére kiadó. Érd.: 
06-30-733-5051

45 m2-es, újépítésű, igényes szo-
ba-nappalis lakás, részben bútoroz-
va kiadó a Park Center mögött. Ár: 
110.000 Ft/hó + 2 hó kaució. Érd.: 
06-30-542-8075, 06-30-374-7578

Mosonmagyaróváron 53 m2-es 1 
hálószobás, nappali, konyha, étkezős 
igényes lakás kiadó. Ár: 90.000 Ft/hó, 
2 havi kaució. Érd.: 06-30-261-4050

Mosonmagyaróváron a Bartók 
Béla úton 73 m2-es lakás berendez-
ve kiadó. Ár: 120.000 Ft + rezsi + 2 
havi kaució. Érd.: 06-70-3678-587

Mosonmagyaróváron 3 szobás, 
összkomfortos lakás garázzsal, 
tárolóval hosszú távra kiadó a Prest-
ge lakóparkban. Tel.: 06-30-40-300-
68, 06-30-37-883-80

Üzlet, műhely, raktár kb: 140 m2-es 
kiadó Mosonmagyaróváron. Érd.: 
06-70-583-2130

Mosonmagyaróváron, az óvá-
ri városközpont közelében eladó 
egy felújított 1. emeleti, 2 szobás, 
50 m2-es téglalakás, zárt udvar-
ban parkolóval. Ára: 13,9 MFt. Érd.: 
06-30-413-9346

Mosonmagyaróváron vegyes öve-
zeti besorolású 1500 m2-es épí-
tési telek eladó. Ár: 24 MFt. Érd.: 
+36-70-583-2130

Mosonmagyaróváron a SUN lakó-
parkban 52 m2-es tetőtéri, erkélyes 
lakás eladó. Tel.: 06-30-410-2299, 
(Viber-Messengeren, WhatsAppon 
lehet érdeklődni!)

Mosonmagyaróváron, a Magyar 
utcán a Lipóti pékség melletti udvar-
ban 45 m2-es társasházi lakás eladó. 
Iá: 17,6 MFt. Érd.. 06-70-380-3112

Jánossomorján 105 m2-es csalá-
di ház, 1100 m2-es telken pincé-
vel, gondozott kerttel, 2 db garázs-
zsal eladó. Iá: 20,5 MFt. Érd.: 06-70-
453-2622, 06-30-578-7227

Külföldi ügyfeleink számára kere-
sünk eladó családi házakat Moson-
magyaróváron és környékén. HUre-
ality EXCLUSIVE Tel.: +36-70-934-
0209, +421-904-574-570, www.
hareality.sk Esztergályos Szilvia

10 m2-es üzlethelység-iroda eladó a 
Magyar utcán. Tel.: 06-20-223-5815

Duna lakóparkban eladó egy 81 
m2-es családi ház, 500 m2-es tel-
ken. Érd.: 06-20-510-8605

Dunaszigeten vízparti, 4075 m2-es 
megosztható építési telek eladó. Ára: 
12,6 MFt. Érd.: 06-30-856-1505

In Hegyeshalom in Zeutrallage eca. 
1000 m2 Baugrundstück zu verkau-
fen VB 35.000 EUR. (Strohm, Gas un 
Wasser). Tel.: +49-1577-2174-123

Hegyeshalom határában 1000 
m2-es építési telek eladó tulajdonos-
tól. Víz, villany, gáz van. Ár: 35.000 
EUR. Érd.: +46-1577-2174-123, 
+36-30-9696-741

Mosonmagyaróváron a városköz-
pont közelében, de mégis csen-
des, nyugodt utcában eladó egy 
570 m2-es összközműves, bekerí-
tett építési telek. Ára: 9,9 MFt. Érd.: 
06-30-856-1505

Mosonmagyaróváron a városköz-
pontban földszinti téglalakás 59 
m2-es, 2+félszoba, erkélyes, telje-
sen felújítva, tulajdonostól eladó. Iá: 
19,8 MFt. Érd.: 06-30-391-8703

Mosonmagyaróváron a városköz-
pont közelében, de mégis csendes, 
nyugodt utcában eladó egy felújí-
tott 90 m2-es, 3 szoba + nappalis 
egyszintes családi ház, 440 m2-es 
telekkel, garázzsal, kis pincével, 
gázkazánnal, műanyag ablakok-
kal, új fürdő, új konyha, új bur-
kolatok, új víz, villany, csator-
na, fűtés, új kandalló stb. Azon-
nal költözhető! Ára: 25,5 MFt. Érd.: 
06-30-856-1505

Mosonmagyaróváron a Kossuth 
Lajos utcában családi ház eladó. Iá: 
25 MFt. 1062 m2-es telken 95 m2-es 
családi ház. Tel.: 06-30-223-0024

Eladó lakást keresek a Városköz-
pontból. Tel.: 06-70-342-7167

Malomszeren 66 m2-es fiatalos, 
galériás, gázfűtéses lakás, alacsony 
rezsivel eladó. Ár: megegyezés sze-
rint. Kisebb családi ház, lakás beszá-
mítással! Tel.: 06-70-262-5266

10 m2-es üzlethelyiség tárolóval és 
gépkocsi beállóval a Magyar utcán 
eladó. Érd.: 96-829-272 (H-P: 7-17 
óráig)

Jánossomorján családi ház a Péte-
ri részen, saroktelken eladó. Tel.: 
+36-70-934-3545

Feketeerdőn 800 m2-es építési telek 
eladó. Érd.: 06-20-932-6273

KIADÓ

KIADÓ! Hosszú távra Mosonmagya-
róváron igényes lakóparkban egy 120 
m2-es kétszintes, 3 szoba + amerikai 
konyhás nappalis tégla családi ház, 
dupla garázzsal, riasztóval, közpon-
ti porszívóval, 350 m2-es parkosított 
telken. Bérleti díj: 750 Euró + rezsi (2 
havi kaució). Érd.: 06-30-856-1505

Cseresznyés utcában kiadó egy 1,5 
szobás, felújított, cserépkályhás, első 
emeleti téglalakás 70.000 Ft + rezsi-
ért. Kaució: 100.000 Ft. + egysze-
ri 51.000 Ft egész szezonra a tűzi-
fa. Rendkívül alacsony rezsi! Érd.: 
06-70-500-54-94

Belvárosi 40 m2-es teljesen felújí-
tott, berendezett klímás lakás kiadó. 
Ár: 90.000 Ft/hó + rezsi + 2 hó kau-
ció. Érd.: 06-30-989-0016

55 m2-es panellakás bútorozva 
(2 szobás) hosszú távra kiadó. Ár: 
85.000 Ft + rezsi + kaució. Érd.: 
06-20-975-8452
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Mosonmagyaróváron 1 szobás 
bútorozott lakás március 1-jétől hosz-
szú távra kiadó. Ár: 100.000 Ft + rezsi 
+ 1 hó kaució. Érd.: 06-30-835-1960

Albérlőtársat – 1 fő személyében 
keresünk Mosonmagyaróváron. Érd.: 
06-70-6062-570

Családi házat keresek Mosonma-
gyaróváron ill. Halásziban. Érd.: 
06-30-517-61-14

Mosonmagyaróváron a Károly utcá-
ban, zárt udvarban, új építésű tár-
sasházi 45 m2-es lakás hosszú távra 
kiadó. Tel.: 06-30-9-120-884

SUN lakóparkban földszinti 36 m2-es 
kertes lakás, igényesen felújítva 
kiadó. Tel.: 06-20-373-3061

Hegyeshalomban teljesen új laká-
sok; 2 szoba-nappalis, új búto-
rokkal, saját tárolóval igényesek-
nek hosszú távra kiadó. Parkolás 
az udvarban. Háziállat kizárva! Ár: 
110.000 Ft + rezsi + 2 hó kaució. 
Érd.: 06-30-214-6337

Erkel Ferenc út 10. szám alatti iroda-
házban 19 m2-es és 38 m2-es irodák 
kiadók, valamint termék-rendezvé-
nyek lebonyolítására igénybe vehe-
tők. Érd.: 06-30-495-15-65

Hegyeshalmi panzió Ausztriában 
dolgozó cégnek hosszú távra kiadó 
– eladó. Tel.: 06-70-250-7592

Beach lakóparkban lakás kiadó 1 
max. 2 fő részére, igényesnek! Érd.: 
06-30-309-3088

Igényeseknek egyágyas és két-
ágyas szobák hosszú távra kiadók! 
A szobában zuhanyzó, WC, TV, 
Internet, közelben tabak, non-stop 
ABC, étterem, buszmegálló. Érd.: 
06-70-935-6040

Másfél szobás, gázfűtéses lakás 
kiadó 1 max. 2 nemdohányzó, rend-
szerető személynek, kisállat nélkül. 
Érd.: 06-20-223-5815

Mosonmagyaróváron a Beach Club 
lakóparkban másfélszobás 1. emele-
ti, nagyerkélyes, Dunára néző pano-
rámás, bútorozott lakás hosszú táv-
ra kiadó, csendes életvitelű személy, 
esetleg pár részére. Dohányzás, 
kisállat kizárva! Bérleti díj: 120.000 
Ft/hó + rezsi + 2 hó kaució. Érd.: 
06-20-481-6083

Hegyeshalom határában, autópálya 
csomópontnál vadonatúj irodaház 
cégeknek kiadó. 8 helyiség, 8 par-
koló. Érd.: 0049-1577-2174-123. 
E-mail: murat-dilek@gmx.de

In Hegyeshalom bei Autobahn direkt 
Bürohaus zu vermieten 8 Zimmer, 
8 Parkplatz +49-1577-2174-123, 
E-mail: murat-dilek@gmx.de

Hegyeshalomban 3 db 3 ágyas 
szoba kiadó. Részletek fényképek: 
György Imre Facebook oldalon. Tel.: 
06-30-9023-862

Mosonmagyaróváron 65 m2-es, 35 
m2-es, 20 m2-es irodák kiadók, a szük-
séges infrastruktúrával, zárt udvarban 
parkolókkal. Tel.: 06-30-4747-116

Mosonmagyaróváron teljesen 
bútorozott garzonlakás kiadó. Tel.: 
06-30-479-8346

Raktár kiadó Mosonmagyaróvá-
ron a vasútállomásnál 180 m2 (akár 
részben is). Központba kötött riasz-
tó, rámpa, igény esetén iroda inter-
nettel, targonca. Ár: 800 Ft + ÁFA/m2/
hó. Érd.: 06-30-916-8737

Lakótársat keresek albérletembe; 75 
m2-es első emeleti, 3 szobás társas-
házi lakásba, megbízható hölgy sze-
mélyében Mosonmagyaróvárra. Érd.: 
06-20-322-6778

Mosonmagyaróváron 2 szobás, tel-
jesen bútorozott lakás hosszú távra 
kiadó. Ár: 90.000 Ft/hó + rezsi + 2 hó 
kaució. Tel.: 06-30-479-8346

A Thermál Holtelban appartman 
heti, havi, akár hosszú távra cégek-
nek, üzleembereknek kiadó. Szám-
laképes! Érd.: 06-30-9973-395

A Pacsirta utcából nyíló Presztge 
lakóparkban 57 m2-es, vadonat-
új, bútorozatlan lakás hosszú távra 
magánszemélynek kiadó. Ingatlano-
sok kíméljenek! Tel.: 06-20-3987-
388 (16.00 óra után)

Szoba kiadó 1 nemdohányzó, meg-
bízható személynek, gázfűtéses 
lakásban, kutya, macska nélkül. Tel.: 
06-20-223-5815
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Apró Épületek Energetikai Tanúsítása 
Hő-kamerás vizsgálatok Napelemek 
telepítése. Tel.: 06-30-9564-771, 
www.energiaexpert.hu

JÁRMŰ

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

Teherautó km-megkötés nélkül 
bérelhető. Tel.: 06-30-682-4084

Személyautó km-megkötés nélkül 
bérelhető. Tel.: 06-30-682-4084

Személygépkocsi bérelhe-
tő, akár kaució és km megkö-
tés nélkül is, 5.000Ft/nap-tól. Tel.: 
06-70-394-8852

Utánfutó bérelhető Mosonmagyaró-
váron, 3.000 Ft/nap. Tel.: 06-70-394-
8852, 06-96-821-173

Személyautó bérelhető kaució és 
km megkötés nélkül autópálya mat-
ricával ellátva. Tel.: 06-30-206-5858

Autókölcsönző! Több típusú sze-
mélygépkocsi bérbe adása. Kedvez-
mény többnapos bérlés esetén! Érd.: 
06-30-981-5578, 06-30-939-1930

Golf III-as kombi, dízel 1996-os évjá-
ratú, 2019. júniusig vizsgával, vonó-
horoggal, tetőcsomagtartóval eladó. 
Iá: 280.000 Ft. Érd.: 06-20-4758-107

Autó bérelhető 3.000 Ft/nap, vagy 
75.000 Ft/hó. Érd.: 06-20-351-12-92

Egy tengelyes csónakszállító utánfu-
tó eladó Mosonmagyaróváron. Tel.: 
06-70-339-2814

SZOLGÁLTATÁS

Fűtéskorszerűsítés – kazáncsere, 
illetve szerelvényezési munkák! Tel.: 
06-70-418-9799

Redőnyök, reluxák, szalagfüggö-
nyök, napellenzők, szúnyoghá-
lók, párkányok, harmonikaajtók, 
stb. kedvezménnyel, garanciá-
val, 10 napos szállítási határidő-
vel mosonmagyaróvári szakem-
bertől! Kérjen ingyenes árajánla-
tot! Vidéken is! Tel.: +36-30-2350-
927 Horváth Attila

Hamarosan itt a tavaszi nagytakarí-
tás. Nincs ideje a ház körüli munkák-
ra? Cégünk gondoskodik róla, hogy 
háza körül mindig rend legyen. For-
duljon hozzánk bizalommal, hogy ne 
csak a szomszéd fűje legyen mindig 
zöld! Érd.: 06-30-235-7630 telefon-
számon lehet.

HAGYOMÁNYOS OVISÚSZÁS 
A MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS 
ISKOLÁBAN! KEDD: 17-18 óráig. 
Középsős és nagycsoportos óvo-
dásokat várunk! Érd.: 06-30-479-
1679; 06-30-268-7808

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

Kőműves munkát, járólapo-
zást, csempézést, festést válla-
lok Mosonmagyaróváron. Érd.: 
06-20-386-13-38

Régi kapuk, kerítések felújítása, 
újak készítése, lakatos munkák, 
költségkímélő megoldások. Érd.: 
+36-20-97-58-521

Szőnyegtisztítás Felsőfokon garan-
ciával. Ipari vegytisztítás, portalaní-
tás, atkátlanítás, ingyenes szállítás. 
Tel.: 06-20-447-2726

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, 
Cukrász, Pincér, Vendéglátás-szerve-
ző, Vendéglátó üzletvezető, Vendég-
látó Eladó, Aranykalászos Gazda OKJ 
tanfolyam. 06-70-637-4750. www.
minervakft.hu (E-000909/2014/
A001-A011)

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

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

Hajtó Ferenc fuvarozó költöztetést 
vállal rakodókkal. Érd.: 96/217-015, 
06-30-94-78-414

Lassú a számítógépe/laptopja? Nem 
indul? Lefagy? Papíron gyors az inter-
net, WIFI-n mégis lassú? Nem megy 
a WIFI az egész lakásban? Vírusos a 
gép? Megoldom! Hívjon akár hétvé-
gén is! Tel.: 06-30-526-1558

Mindig TV: 9 magyar csatorna digi-
tális minőségben egyszeri kiépítési 
díjért, nincs havidíj. MINDIG TV EXT-
RA: egyszeri kiépítési díj + havidíj –
további előfizetős csatornák. Rész-
letekért hívjon! Szlovák tv csator-
nák vétele is megoldható analóg 
(magyar, szlovák, osztrák) és digitá-
lis –DAB+(szlovák, osztrák) rádióvé-
tel kiépítése. Tel.: 06-30-526-1558

Fakivágás, fakuglizás, hasoga-
tás, bozótirtás, sövénynyírás, elha-
nyagolt kertek, udvarok rendbeté-
tele, zöldhulladék elszállítása. Érd.: 
06-20-328-4057

Redőnyök, napellenzők, árnyéko-
lók, szúnyogháló engedménnyel. 
Február végéig tavalyi áron. Tel.: 
06-96/245-064

BÚTORKÁRPITOZÁS! Hargitai Lász-
ló kárpitos, Mosonmagyaróvár, Szá-
le János u. 21. Tel.: 96/219-565, 
06-30-5827-662, 06-30-9401-397

Burkolást és kőműves munkákat 
vállalunk. Érd.: 06-30-6844-721 Lel-
kes Tivadar burkolómester EV.

Villanyszerelés! Régi és új építé-
sű lakások, családi házak szere-
lését és egyéb villanyszerelői mun-
kákat vállalunk. Érd.: 06-30-868-
3605, 06-20-287-4382

Redőnyök, napellenzők, árnyékolók, 
szúnyoghálók tetőablakra is enged-
ménnyel, helyi szakembertől. Tel.: 
96/245-064

Vállalunk: szobafestést, mázolást, 
tapétázást, homlokzatfestést. Igé-
nyes, pontos, precíz munka, korrekt 
ár! Érd.: 06-30-265-2478

Ablakszigetelés garanciával fa, 
Sofa, műanyag nyílászáróban. Díj-
mentes felmérés, környékbeli szak-
embertől! Érd.: 06-30-279-0182

Szőnyeg, matrac, autó-bútor kárpit-
tisztítás, bőrtisztítás, bőrjavítás, bőr-
festés. Tel.: 06-30-851-51-87, www.
biokarpit.hu

Egyéni vállalkozások könyvelése, 
magánszemélyek adóbevallása. Érd.: 
06-30-238-64-18

Szobafestést, homlokzatfestést vál-
lalok. Tel.: 06-70-6327-057

Aranykalászos gazdatan-
folyam Mosonmagyaróvá-
ron. (E:00846/2014/A016). Érd.: 
06-30-310-8934

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

Tuskó- és gyökérmarást vállalok 
nehezen megközelíthető helyeken is 
Mosonmagyaróvár és 40 km-es kör-
zetében. Hívjon bizalommal, hétvé-
gén is! Tel.: 06-20-325-4252

Festést, új lakások glettelését, régi 
házak felújítását rövid határidővel 
vállaljuk. Tel.: 06-20-418-8296

Vízvezeték, szennyvíz - dugulás 
elhárítás, központi fűtésszerelést 
vállalok Mosonmagyaróvár és kör-
nyékén. Tel.: 06-20-4879-377

Matematikából korrepetálást vál-
lalok általános és középiskolások 
részére. Érd.: 06-30-376-5430

Fakivágás, gallyazás, darabolás, 
ágdarálás, tuskómarást vállalok 
Mosonmagyaróvár és 40 km-es kör-
zetében. Igény esetén zöldhulladék 
elszállítás. Hívjon bizalommal, akár 
hétvégén is! Tel.: 06-20-3254-252

Víz- és fűtésszerelés rövid határidő-
vel, reális áron! Tel.: 06-70-418-9799

Nyílászárók szerelése, beállítása, 
javítása, zárak karbantartása, javí-
tása. Érd.: HORVÁTH: 06-30-7473-
213; KIMETY 06-30-319-2687

Redőnyjavítás! Redőnyök, szúnyog-
hálók. Ugyanitt reluxák, szalagfüggö-
nyök. Rövid határidővel. Érd.: HOR-
VÁTH: 06-30-7473-213, KIMETY: 
06-30-319-2687

Festés, mázolás, tapétázást vál-
lalunk. Minőség, korrekt ár! Tel.: 
06-30-314-9795
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Új fa üveges bejárati ajtók hőszi-
getelt üveggel, záró gumitömítés-
sel, kilinccsel, kulccsal, 98x208-as 
méret (egyszárnyas kivitel) 57.900 
Ft/db, valamint 138x208-as (kétszár-
nyas kivitel) 89.900 Ft/db. Bősárkány, 
Ady E. u. 13. Munkaidőben: 06-30-
610-3850, www.rbfnyilaszarokft.hu; 

Akciós műanyag hőszigetelt bejára-
ti ajtók, 98x208-as méret, felül üveg 
betéttel, 5 pontos biztonsági zárral + 
kilinccsel, kulcsokkal, fehér színben 
jobbos és balos kivitelben eladók! Ár: 
57.900 Ft/db. Bősárkány, Ady E. u. 
13. Munkaidőben: 06-30-610-3850, 
www.rbfnyilaszarokft.hu; 

Építkezők, költözködők részére bel- 
és kültéri originált lámpatestek 50%-
os áron eladók. Tel.: 06-20-322-6778

Exkluzív, igényes kozmetikai bútor 
tartozékokkal, vagy a nélkül eladó, 
profilváltás miatt. Hatalmas tükör-
rel, csappal, mosdókagylóval, beépí-
tett szpotokkal. Iá: 235.000 Ft. Tel.: 
06-30-9473-646

Fakivágás! Vállaljuk veszélyes helye-
ken lévő fák kivágását, igény esetén 
zöldhulladék elszállítással. Kérésre 
házhoz megyünk, ingyenes áraján-
latot teszünk! Tel.: 06-70-2777-053

Bontásból származó jó minőségű 
natúr forgácslap, MDF-lemez, falá-
da többféle méretben eladó. Érd.: 
06-20-9596-202

Akciós-garázskapu, bukórend-
szerű, NOVUM márkájú, fehér szín-
ben, vadonatújan 1 év garanciá-
val 240x200-as, 240x210-es és 
250x200-as méretben 79.900 Ft/
db. Bősárkány, Ady E. u. 13. Munka-
időben: 06-30-610-3850, www.rbf-
nyilaszarokft.hu; 

Száraz, vegyes tűzifa konyhakészen 
eladó. Tel.: 06-20-328-4057

Figyelem! Vásárolok hagyatékot, 
bontószéket, gyalupadot, régi bútoro-
kat, tollat, szarvasagancsot, vadász-
hagyatékot, kis és nagy mennyiség-
ben vashulladékot, színesfémet. Érd.: 
06-20-350-5765

Termőföld eladó! Szállításban tudunk 
segíteni! Tel.: 06-20-3254-252

Bontott tégla Mosonmagyaró-
váron tisztított állapotban kis- és 
nagyméretű raklapon eladó. Tel.: 
06-30-9-366-930

Bőrös félsertés, darabolt húsáru 
kapható, vadhús megrendelhető, 
Erzsébet utalványt elfogadok! Érd.: 
06-30-400-9597

Feleslegessé vált ócska vasat, kazá-
nokat, villanymotorokat, gáztűzhelye-
ket, mosógépét ingyen elszállítom. 
Tel.: 06-20-916-9800

Használt könyveket, porcelánokat, 
horgászfelszereléseket, illetve hagya-
tékot vásárolok! Házkitakarítást válla-
lok! Érd.: 06-20-381-4302

RAKLAPFELVÁSÁRLÁS! Tel.: 
06-30-594-62-26

BOLHAPIAC! A Pártok Háza alatt! 
Műszaki cikkek, kerékpárok, 
fűnyírók  és bútorok nagy válasz-
tékban. Hagyatékot megvásárolok. 
Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc u. 
10. Nyitva: Cs-P-Sz: 9-12, 13.30-
17.00-ig. Érd.: 06-20-5200-216

www.hasznaltablak.hu Új építke-
zésből megmaradt és bontott nyí-
lászárók nagy választékban. Raktár-
készletről azonnal vihetők!

Heverő. Előszobafal + cipőszek-
rény, kanapé, íróasztal, forgószék, 
szobakerékpár, 3 részes ülőgar-
nitúra eladók! Kedvező árak! Tel.: 
06-30-957-36-36

EGYÉB

Mosógépét, villany és gáztűzhe-
lyét ingyen elszállítom, ha már nincs 
szüksége rá. Tel.: 06-30-947-8414
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Pozsgai Hidraulika Kft. Mosonma-
gyaróváron felvételre keres géplaka-
tost, szerkezetlakatost, mezőgazda-
sági gépszerelőt, hajtott szerszámos 
CNC esztergára, 3 tengelyes maró-
gépre, illetve hagyományos forgá-
csoló gépekre, forgácsoló szakem-
bereket. Pályakezdők jelentkezé-
sét is várjuk! Amit kínálunk: Folya-
matos képzési lehetőség, útikölt-
ség térítés, Cafeteria, teljesítménya-
rányos bérezés. Jelentkezni: allas@ 
pozsgaihidraulika.com; 70/335-8997 
(szerelő), 70/336-6149 (forgácsoló).

Lakások, családi házak felújítását 
vállalom. Tel.: 06-30-3844-337

Mosonmagyaróvári vendéglátó egy-
ségbe pultost keresünk. Szakképzett-
ség, gyakorlat nem szükséges. Tel.: 
06-20-534-5447

Hotel Barokk Hegyeshalomban fel-
vételre keres szobaasszonyt. Tel.: 
06-70-413-9255

ÓVÁRVILL KFT. villanyszerelőt, 
lakatost, segédmunkást jó kere-
seti lehetőséggel felvesz. Éred.: 
06-30-643-4109

BODI TRANS MOSONSZOLNOK; „B” 
kategóriával rendelkező és nem-
zetközi árufuvarozásban gyakor-
lattal rendelkező sofőrt keres. Tel.: 
06-30-398-1760

Mosonmagyaróvári szépségszalon-
ba gyakorlattal rendelkező kozmeti-
kust keresek. Érd.: 06-96/207-283

„C” jogosítvánnyal rendelke-
ző mosonmagyaróvári vagy kör-
nyéki sofőrt keresek nemzetkö-
zi munkára, 12 tonnás autóra. Érd.: 
06-30-9749-374

Felszolgáló, szakács és konyhalány 
munkakörbe felvételt hirdetünk. Tel.: 
06-20-3121-792

Fazekas Kft. mosonszolnoki telep-
helyére CNC forgácsoló, lakatos, 
hegesztő munkatársakat keres. 
Jelentkezés: fényképes önéletrajz-
zal: fazekas.balazs@fazekaskft.com

Sofőrt keresünk nemzetközi pony-
vás nyerges szerelvényre. Jelentke-
zés: Triberg Kft. Mosonmagyaróvár, 
06-20-322-5774, job@triberg.hu

Hegyeshalmi állás! A márciusban 
nyíló, kívül-belül felújított hegyes-
halmi Stettni Klubba pultos kolléga-
nőt keresünk. Kiemelt bérezés, szak-
mai képzés! Pályakezdők jelentkezé-
sét is várjuk! Érdeklődni lehet: 06-30-
298-5374-es telefonszámon.

Mosonmagyaróvári kisboltba kise-
gítő munkatársat keresünk, lehet 
nyugdíjas is, főleg hétvégi munkára. 
Érd.: 06-30-558-7009

Family-Friss Kft. RAKTÁROS és 
ÁRUTERÍTŐI feladatok ellátására 
munkatársat keres Mosonmagyaró-
várra! Részletek: www.family-friss.
hu/allasok oldalon. Jelentkezni:  
falmily-friss@family-friss.hu címen.

BÚTORASZTALOS szakmunkást 
keres jánossomorjai asztalosipa-
ri vállalkozás. Munkájára igényes, 
megbízható munkatárs jelentke-
zését várjuk. Bérezés megegyezés 
szerint. Igény esetén szállás, úti-
költség térítés! Érd.: Fettik Lajos 
+36-30-2262-559, fettikbutor@
gmail.com

Mosonmagyaróvári Gyógyfürdő 
kitűnő csapata munkatársat keres 
gyógy-masszőr munkakörbe. Elvá-
rások: megbízhatóság, - csapatmun-
ka, - alapfokú német nyelvtudás, - 
számítógépes ismeret, - minimum 1 
éves szakmai tapasztalat. Fényképes 
önéletrajzokat flexumtermal@gmail.
com e-mail címre kérjük. 

Szobaasszonyt keresünk apart-
man-házunkba. Nyugdíjas, nem-
dohányzó, mosonmagyaróvá-
ri hölgy jelentkezését várjuk. Tel.: 
06-20-404-5807

Galéria étterembe pizza-futárt felve-
szünk. Mosonmagyaróvár, Erkel F. u. 
2. Érd.: 06-70-316-6856

Hidegburkoló szakembereket 
keresek kiemelt bérezéssel auszt-
riai és magyar munkákra. Érd.: 
06-70-256-2543

Nehézgépkezelő kollégát keresünk 
csapatunk bővítéséhez, gumikere-
kes forgókotróra, Mosonmagyaró-
vár és környéki munkákra. E-ma-
il: kovacskftrajka@gmail.com, Tel.: 
+36-30-556-7224

Billenős tehergépkocsira sofőr kol-
légát keresünk csapatunk bőví-
téséhez, Mosonmagyaróvár és 
Rajka vonzáskörzetéből. E-ma-
il: kovacskftrajka@gmail.com. Tel.: 
+36-30-556-7224

Mosonmagyaróváron a Pöttyös 
büfébe pultos lányt keresünk, akár 
beugróst is! Érd.: 06-30-974-9374

Mosonmagyaróvári Lajta szolári-
um főállásba, azonnali kezdéssel női 
munkaerőt keres egész napos mun-
karendbe! Jó munkabírású, kedves, 
kommunikációs készséggel rendel-
kező személyt keresünk, valamint 
kisegítőt 15.00-21.00 között. Jelent-
kezést fényképes önéletrajzzal üzle-
tünkben vagy nrkomp@mailbox.hu 
címre várjuk. 

Alkalmankénti gyermekfelügye-
letre jelentkezőt keresek. Tel.: 
06-20-554-7008

Frekventált helyen lévő, bejára-
tott szalonba fodrász alkalmazottat 
keresünk, teljes vagy részmunkaidő-
be. Érd.: 06-70-261-6531

Kozmetikust felveszünk, magas fix 
fizetéssel. Érd.: 06-30-915-9327

Csapatunk bővítéséhez kertész 
szakembert, munkájára igényes 
kertészeti segédmunkást kere-
sünk. Köszönjük jelentkezését! Tel.: 
06-20-226-1218

Keresek változatos, nappali munkára 
segédmunkást, bér megegyezés sze-
rint. Tel.: 06-30-416-1275

Takarítást vállalok Mosonmagya-
róvár és 10 km-es körzetében. Tár-
sasházakat és magánházakat is 
vállalnék. Hívjon bizalommal! Tel.: 
06-30-380-6890

Felszolgálót/nőt felveszünk a levé-
li Korona panzió éttermébe. Érd.: 
06-30-500-3596

Fuvarozó vállalkozás keres „B” kate-
góriás jogosítvánnyal gépkocsiveze-
tőt furgonra, nemzetközi fuvarozás-
ra. Tel.: 06-30-9871-530

Építőipari cég szakképzett, gya-
korlattal rendelkező kőműveseket 
keres, belföldi és külföldi munkára, 
kiemelt kereseti lehetőséggel! Érd.: 
06-20-427-3700



92018. február 16. 92018. február 16.

Mosonmagyaróvári építőipari cég, 
zsaluzásban jártas munkatársakat 
keres. Tel.: 06-70-3304-178

Állandó délelőttös munkabeosztás-
sal szállodai recepcióst, mosonma-
gyaróvári Corvina szállodába felve-
szünk. Német- vagy angol nyelvisme-
ret szükséges. Érd.: 06-30-790-6204 
vagy reservation@corvinahotel.hu

Konyhalányt (mosogatónőt) délutá-
nos munkabeosztással mosonma-
gyaróvári Simbad hotel éttermébe, 
havi 15 napos elfoglaltsággal felven-
nénk. Nyugdíjasok jelentkezését is 
várjuk. Érd.: 06-30-249-4901, vagy 
délelőttönként személyesen a hely-
színen: Mosonmagyaróvár, Kolbai u. 
4., Malomszer üzletház mellett. 

Éjszakai munkára hölgyet kere-
sünk Neunkirchenbe, Ausztriába. 
Tel.: 0043-650-919-1836

Csőszerelőt és csőszerelő alvállal-
kozót keresünk hosszú távra. Érd.: 
06-20-467-8784

Önállóan dolgozni tudó, munkájára 
igényes asztalost felveszünk kiemelt 
bérezéssel, bejelentett munkára, 
mosonmagyaróvári munkahelyre. 
Érd.: 06-30-277-0930

Önállóan dolgozni tudó kőművest 
vagy kőműves munkában jártas szak-
embert felveszek fő/ és/vagy másod-
állásba. Érd.: 06-30-9366-930

Br. 1.000 Ft-os órabér + borravaló! 
Beugrós, vagy állandó pultos lányokat 
keresek. Csak dolgozni akarók hívja-
nak! Tel.: 06-30-632-6669

Építőipari cég fiatal kőművest 
keres, kiemelt bérezéssel. Alvállal-
kozók jelentkezését is várjuk! Tel.: 
06-20-417-57-57

Gyakorlattal rendelkező takarító-
nőt felveszünk Jánossomorjára, 2 
műszakba, nettó 130.000 Ft bérrel. 
Érd.: +36-70-375-7870

Mosonmagyaróvári munkára kere-
sünk betanított munkásokat, lakato-
sokat, targoncásokat, CNC esztergá-
lyosokat, hegesztőket! Kiemelt bérrel! 
Érd.: 06-20-440-8355

Füvacop Kft. felvételt hirdet „E” 
kategóriás teherautó-sofőr munka-
körre. Nyugat-európai viszonylatokra, 
mosonmagyaróvári telephelyre, heti 
itthon tartózkodással, nem uniózás. 
További részletekért kérem, érdek-
lődjön: Tel.: 06-96/576-348 vagy 
e-mail: vjmondan@gmail.com

Jánossomorjai kertészeti áru-
dánkba keresünk megbízható mun-
kaerőt eladói munkakörbe. Elvá-
rásaink: német nyelvtudás felté-
tel, kertészeti végzettség előnyt 
jelent! Jelentkezni önéletrajzzal:  
napsugar.gazdabolt@g-mail.com

Felszolgálót felvesz az Ambrózia 
étterem. Német nyelvtudás előny. 
Jelentkezés: 06-30-9791-506

Cukrászatba munkatársat kere-
sünk Mosonmagyaróváron. Tel.: 
06-30-3767-283

Mosonmagyaróvári Simbad hotel 
éttermében pultos hölgyet/urat fel-
veszünk. Érdeklődni lehet déle-
lőttönként személyesen (Kolbai 
u. 4., Malomszer üzletház mel-
lett), vagy délelőttönként telefonon: 
06-30-646-2520

Pedikűröst és masszőrt keresünk 
bejáratott szépségszalonba. Érd.: 
06-70-633-5197

HI Épületgépész KFT. hosszú táv-
ra keres csőszerelő szakmunkáso-
kat, jó kereseti lehetőséggel. Jelent-
kezni lehet telefonon: 96/206-523, 
+36-30-9561-859, és írásban:  
hiepgep@t-online.hu címen.

Ausztriai munkalehetőség! Reklá-
manyag terjesztésére munkatársa-
kat keresünk. Érd.: 06-70-386-5240

Az Aqua Hotel Termál csapatába 
keres munkatársat RECEPCIÓS mun-
kakörbe. Elvárások: német nyelvtu-
dás, jó kommunikációs és problé-
mamegoldó képesség. Amennyiben 
ajánlatunk felkeltette érdeklődését, 
kérjük, küldje el részünkre fényképes 
önéletrajzát az alábbi e-mail címre: 
aquahotel@t-online.hu vagy szemé-
lyesen: Aqua Hotel Termál, Moson-
magyaróvár, Kígyó utca 1. címre.

A Rajkai Közös Önkormányzati Hiva-
tal közterület-felügyelő munkakör 
betöltésére pályázatot hirdet. A mun-
kakör betölthetőségének időpont-
ja: 2018.03.01. A pályázat benyúj-
tási határideje: 2018. február 26. 
Érdeklődni: 06-30-949-5075 tele-
fonszámon lehet. Bővebb informá-
ció: kozigallas.gov.hu

Kozmetikus alkalmazottat keresek. 
Érd.: 06-70-417-9361

Panoráma hotel Mosonmagyaró-
váron, nemdohányzó konyhalányt 
keres, esti elfoglaltsággal. Érd.: 
96/216-167

Babyszittert keresek Mosonma-
gyaróvári hosszú távra, ott-lakás-
sal. Érd.: 06-20-273-7429

7 éves kislányom mellé heti 3 
éjszakára (K,Sze,Cs.) babyszittert 
keresek 25-50 éves korig. Érd.: 
06-20-273-7429

Központ Cafe & Bistro csapatának 
bővítésére pultos-felszolgáló, sza-
kács és főzni tudó konyhai mun-
katársakat keres. Érd.: 06-20-343-
0963, 06-20-9589-765

Pizza étterem állandós futárt és 
hétvégére diszpécsert keres. Tel.: 
06-70-770-1319

Mosonmagyaróváron a Külváro-
si borozóba pultos kolléganőt kere-
sünk. Tel.: 06-30-204-7616

Portás állásra munkatársakat kere-
sünk Mosonmagyaróvár és környé-
kéről. Tel.: 06-20-360-7510

Takarítónői munkakörbe keres egy 
mosonmagyaróvári közösségi szál-
láshely munkatársakat. Túlórázási 
lehetőség mellett a fizetés: 180.000 
Ft. Tel.: 06-70-621-9712
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