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Jánossomorján 120 m2-es, 3 szobás, 
felújításra szoruló családi ház 1000 
m2-es telekkel eladó. Iá: 23 MFt. Érd.: 
06-30-835-1960

Mosonmagyaróváron, a Gyári úton 
családi ház, 901 m2-es telken eladó. 
Tel.: 06-20-5941-532

Zárt kert, 300 m2-es, villany, kút, táro-
ló hely van, a Rókadomb közelében 
eladó. Tel.: 06-70-614-1288

Dunához közel, most épülő 3 lakásos 
társasházban eladó egy földszinti, 
közvetlen kertkapcsolatos, 63 m2-es, 
2 szoba+nappalis, egyedi gázfűtéses, 
teraszos lakás kulcsra-készen, zárt 
udvarban, saját parkolóval. Ár: 29,0 
MFt. Tel.: 06-20-329-6564

Bükön 2 hálószobás lakás jó álla-
potban tulajdonostól eladó. Tel.: 
06-30-9292-622

INGATLAN

Magyar, szlovák és osztrák ügyfeleink 
részére eladó családi házakat, lakáso-
kat, telkeket keresünk Mosonmagya-
róváron és környékén! HELLO HOME 
Kft. Kolonics Anita 06-30-413-9346 és 
Mazán Márió 06-30-856-1505

Mosonmagyaróváron a Beach lakó-
parkban eladó egy 48 m2-es amerikai 
konyhás nappalis + 1 szobás felújított 
lakás, 16 m2-es terasszal, teljes beren-
dezéssel, tárolóval. Ár: 26,9 MFt. Tel.: 
06-20-329-6564

Mosonmagyaróváron a SUN lakó-
parkban, 2016-ban épült társasház-
ban eladó egy bruttó 66 m2-es, II. eme-
leti, 2 szoba+amerikai konyhás nappa-
lis, fedett teraszos, klimatizált, szinte új 
lakás, beépített bútorokkal, gépesített 
konyhával, zárt udvarban parkolóval. 
Ár: 30,9 MFt. Tel.: 06-20-329-6564

Mosonmagyaróvár – belváros, 103 
m2-es felújítandó, 2 kis-lakássá ala-
kítható ingatlan eladó. Iá: 18.600.000 
Ft. Érd.: 06-70-267-22-46

Mosonmagyaróvár – Nap utca, 26 m2 
+ 9 m2 erkélye, egy légterű garzon-
lakás, saját parkolóval, teljes bútor-
zattal eladó. Ár: 16.900.000 Ft. Tel.: 
06-70-267-22-46

Mosonmagyaróvár – Majorok, 160 
m2, 4 szoba + 2 nappali, sorházi lakás 
kis-kerttel eladó! Ár: 43.260.000 Ft. 
Tel.: 06-30-210-87-42

Mosonmagyaróváron az Erkel utcá-
ban 10 emeletes, szigetelt, fűtéskor-
szerűsített, liftes társasházban eladó 
egy X. emeleti, 54 m2-es, 2 szobás, 
erkélyes, klimatizált, felújított lakás, 
saját tárolóval, alacsony rezsivel, azon-
nal költözhetően!. Ár: 20,3 MFt. Érd.: 
06-20-329-6564

Mosonmagyaróvár – belső kétszin-
tes, saját kerttel rendelkező sorház jel-
legű családi ház eladó. Ár: 41.600.000 
Ft. Érd.: 06-30-210-87-42

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

Mosonmagyaróváron a városköz-
pontban téglalakás II. emeleti, 3 szo-
ba-étkezős, erkélyes, részben felújí-
tott, azonnal költözhetően eladó. Ár: 
24,5 MFt. Tel.: 06-30-993-3091

Mosonmagyaróváron a Móra Ferenc 
ltp-en II. emeleti lakás eladó. Iá: 19 
MFt. Tel.: 06-20-523-4689

Eladó házat, lakást, vagy telket kere-
sünk Mosonmagyaróvár és kör-
nyékéről értékesítés céljából! Tel.: 
0036-30-9459-113

Mosonmagyaróváron Dunához közel, 
450 m2-es telken 75 m2-es, 3 szo-
ba-nappalis, új családi ház leköthe-
tő, 14 m2-es fedett terasszal. Jelen-
legi készültség cca: 45%-os. Átadás 
kulcsra-készen történik. Ár: 36,0 MFt. 
Érd.: 06-20-329-6564

Csere! Dunaszigeten - 15 perc, csalá-
di ház (nyaraló) 80 m2-es, 2 szintes, 2 
szoba, nagy nappali, hőtárolós kandal-
ló, szigetelt, műanyag ablak, légkon-
di, gáz az udvarban, szabad strand 1 
perc, szép csendes, eladó vagy óvá-
ri lakásra cserélném. Iá: 23 MFt. Tel.: 
06-70-5210-759

Doborgaz – az üdülősoron, nem 
vízparti 615 m2-es telek, összköz-
műves, az úttest bal oldalán, beke-
rítetlen eladó. Ár: 7,6 MFt. Tel.: 
+36-30-9459-113

Doborgaz – az üdülősoron, vízpar-
ti bekerített 649 m2-es telek, össz-
közműves, kis faházikóval és egy kis 
szigettel eladó. Ár: 21,2 MFt. Tel.: 
+36-30-9459-113

Halásziban, a Révai utcában 860 
m2-es bekerített építési telek eladó. 
Két lakóház építésére is alkalmas, 30% 
beépíthetőség! Közművek a telek előtt.
Ár: 7,6 MFt. Érd.: 06-30-856-1505

Telek eladó a Duna lakóparkban, össz-
közműves, rendezett, 1080 m2. Érd.: 
06-70-422-4845

Jánossomorja központjá-
ban 531 m2-es telek eladó. Érd.: 
06-70-536-6041

Jánossomorján családi ház 111 
m2, 2 szobás, 500 m2-es saroktel-
ken eladó, összközműves, gázcsonk 
a telken, felújítandó. Ár: 18,9 MFt. Tel.: 
+36-30-9459-113

Mosonmagyaróváron termál közelé-
ben (Csillag utca) 150 m2-es családi 
ház 1000 m2-es telken, az udvarban 
kb. 50 m2-es vendégházzal eladó. Iá: 
90 MFt. Érd.: 06-20-9465-176

Mosonmagyaróváron 1996-ban 
épült földszinti, 42 m2-es téglalakás 
kis kerttel, szépen felújítva, saját gáz-
kazánnal eladó. Ára: 21,9 MFt. Érd.: 
06-30-413-9346

Mosonmagyaróváron, a Károly úton 
felújítandó 49 m2-es földszinti panella-
kás, saját tárolóval eladó. Iá: 17,8 MFt. 
Tel.: 06-70-275-0311

Mosonmagyaróváron 67 m2-es, rész-
ben felújított, műanyag ablakos föld-
szinti téglalakás saját tárolóval, kert-
résszel eladó. Ára: 16,9 MFt. Érd.: 
06-30-856-1505

Mosonmagyaróváron azonnal köl-
tözhető újszerű állapotú 2 szobás, 
I. emeleti, nagy fedett erkélyes tég-
laépítésű, gázfűtéses lakás, gépko-
csi beállóval eladó. Iá: 24,9 MFt. Tel.: 
06-20-431-5832

Mosonmagyaróváron a Nap utcá-
ban újépítésű, 1 légteres garzonlakás 
berendezve eladó. Iá: 17,5 MFt. Érd.: 
06-30-9394-476

Mosonmagyaróváron új építé-
sű 70 m2-es családi ház kis kert-
tel kulcsra-kész állapotban eladó a 
park mellett. Iá.: 32.990.000 Ft. Érd.: 
06-30-9-366-930
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Kormos ltp-en 3. emeleti, 48 m2-es, 
2 szobás panellakás eladó. Iá: 19 MFt. 
Érd.: +43-699-18133327 (magyar 
tulajdonos)

Mosonmagyaróváron 900 m2-es 
telek házzal, nyugodt környezetben 
eladó. Ár: megegyezés szerint. Érd.: 
06-30-829-7998

ELADÓ felújítandó 55 m2-es ház, 300 
m2-es udvarral a mosoni piacnál. Iá: 12 
MFt. Alkuképes! Érd.: 06-70-312-79-
45 (8.00-18.00 óra között!)

Mosonmagyaróváron a városköz-
pontban nagyméretű garázs kiadó. 
Tel.: 06-30-993-3091

Mosonmagyaróváron 3 szobás 
téglalakás hosszútávra kiadó. Érd.: 
06-30-993-3091

Kormos ltp-en 1-2 fő részé-
re francia ágyas szoba kiadó. Tel.: 
06-30-3844-337

30 m2-es, teljesen felszerelt garzonla-
kás kiadó Mosonmagyaróváron 1-2 fő 
részére. Ár: 90.000 Ft/hó fűtéssel + vil-
lany + víz + 2 hó kaució. Érd.: 06-30-
9574-673, 06-20-221-9574

Garzon kiadó a NITS villában Moson-
magyaróváron. Tel.: 06-30-9296-336

Jánossomorján garzonlakás kiadó 
hölgy részére. Tel.: 06-20-9-178-396

Mosonmagyaróváron 2 szobás, I. 
emeleti, részben bútorozott albérlet 
kiadó. Ár: 90.000 Ft + rezsi + 2 hó 
kaució. Tel.: 06-30-285-5389

Mosonmagyaróváron 43 m2-es üzlet-
helyiség kiadó a Károly út 3. sz. alatt. 
Megtekinthető a: www.ingatlan.com 
oldalon. Érd.: 06-70-3160-300

Magyar utcán bejáratott fodrászüz-
letbe berendezett pedikűrös,- műkör-
mös,- kozmetikus hely kiadó. Érd.: 
06-30-2623-443

Mosonmagyaróváron a Magyar utcá-
ra néző nagyerkélyes, összkomfortos 
lakás igényes bérlőnek, max. 2 fő 
részére kiadó. Ár: megegyezés sze-
rint. Tel.: 06-20-321-3694

SUN lakóparkban garzonlakás 1-2 fő 
részére hosszútávra kiadó. Ár: meg-
tekintés után. Tel.: 06-70-940-8769

Eladó az Erkel Ferenc úton 3. emeleti, 
erkélyes panellakás, részben felújított. 
Iá: 19,5 MFt. Tel.: 06-30-3666-242

Lajta lakókertben tulajdonostól eladó 
2017-es építésű 1 szoba-nappalis, tera-
szos lakás. A lakáshoz tartozik saját táro-
ló, saját parkoló. Tel.: 06-30-630-7328

Mosonmagyaróváron a Major Pál 
utca 37-ben teljesen felújított csalá-
di ház kulcsra-kész állapotban, 500 
m2-es telken eladó. Iá: 35.990.000 
Ft. Tel.: 06-30-9-366-930

Mosonmagyaróváron a Gálosi  
Soma utcában nyeles telken 65 m2-es 
ikerház 250 m2-es telken, decem-
beri átadással, kulcsra-kész álla-
potban eladó. Iá: 29,9 MFt. Érd.: 
06-30-9-366-930

Mosonmagyaróvár családi házas öve-
zetében ikerházi lakás 2 szobával, pin-
cével, 250 m2-es telken kulcsra-kész 
állapotban eladó. Iá_: 29,9 MFt. Tel.: 
06-30-9-366-930

Befektetők figyelem! Bükön jól  
kiadható 5 lakásos társasház 
áron alul tulajdonostól eladó. Tel.: 
06-30-9292-622

Mosonmagyaróváron garázs tulaj-
donostól eladó. Tel.: 06-30-9292-622

Városközpontban eladó egy 2. eme-
leti, 2 szoba-hallos, részben felújított 
panellakás, nagyon csendes lépcső-
házban. Azonnal költözhető! Ár: 19,5 
MFt. Tel.: +36-20-433-7710 (Ingat-
lanközvetítők kíméljenek!)

Belvárosi, felújított 70 m2-es, 3 szo-
bás téglalakás eladó. Ár: 24.990.000 
Ft. Érd.: +36-30-475-9281

Mosonmagyaróváron, ipartele-
pi 67 m2-es, földszinti, felújítan-
dó polgári lakás eladó, saját tároló-
val, udvarrésszel. Iá: 17 MFt. Érd.: 
06-30-9244-487

Első emeleti, felújított panellakás eladó 
tulajdonostól a Kormos ltp-en. Érd.: 
06-20-297-3748

Mosonmagyaróváron a SUN lakó-
parkban tulajdonostól eladó egy új 
építésű, kertkapcsolatos lakás. 36 m2 
a lakás + 33 m2 a kert. Saját zárt par-
kolóhely! Érd.: 06-30-630-7328

KIADÓ

Irodák kiadók Mosonmagyaróváron, 
több méretben, zárt udvari parkolók-
kal. Érd.: 06-30-4747-116

Szoba kiadó gázfűtéses lakásban 1 
nemdohányzó, megbízható személy-
nek. Tel.: 06-20-223-5815

Mosonmagyaróváron, a Magyar 
utcán, egészségügyi, sport-fit-
nesz, vendéglátó ipari, vagy egyéb 
tevékenységre alkalmas 400 
m2-es üzlethelyiség kiadó! Érd.: 
06-30-9791-506

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

Városközpontban téglaépítésű 61 
m2-es, 2 szoba + fülkés, berendezett, 
klímás földszinti lakás kiadó. Kisállat, 
dohányzás kizáró ok! Ár: 120.000 Ft + 
rezsi. Tel.: 06-70-658-9095

Óváron családi háznál bútorozott szo-
ba 1 főnek kiadó. Számlaképesen! Ár: 
60.000 Ft rezsivel együtt + 1 hó kau-
ció. Tel.: 06-70-261-5741

Garázs kiadó a Károly úton a Liget-bo-
rozó mögötti garázssoron. Ár: 25.000 
Ft/hó. Érd.: 06-70-430-2330

Mosonmagyaróváron garzon 1 fő 
részére kiadó, rezsivel együtt 95.000 
Ft. Érd.: +36-30-1692-238

Mosoni városrészben 70 m2-es 
lakás hosszútávra kiadó. Érd.: 
06-20-4145-788

Széchenyi ltp-en 3. emeleti, 2 szo-
ba-hallos, félig bútorozott panella-
kás kizárólag hosszútávra kiadó. Tel.: 
06-30-495-2365
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Mosonmagyaróváron a Beach lakópark-
ban nappali - konyha - étkező + 2 szobás 
igényesen berendezett lakás hosszútávra 
kiadó. Tel.: 06-20-9-412-042

Albérlőtársat keresek (szoba kiadó), 
megbízható személynek. Érd.: 
06-20-443-2741

Mosonmagyaróváron a Lajta lakó-
parkban 38 m2-es új építésű, földszin-
ti, kertkapcsolatos, bútorozott garzon, 
saját parkolóval és tárolóval 1 fő részé-
re kiadó. Tel.: 06-30-481-1138

Mosonmagyaróváron, óvári belvá-
roshoz közel modern társasházban 
csendes 35 m2-es bútorozott lakás, 
zárt parkolóval, hosszútávra kiadó igé-
nyes, csendes életvitelű személy, eset-
leg pár részére. Dohányzás és kisál-
lat kizárva! Ár: 100.000 Ft/hó + rezsi 
+ 2 hó kaució. Érd.: 06-20-481-6083

Szekeres Richárd utcában 50 m2-es, 
2 szobás, bútorozatlan lakás kiadó. Ár: 
100.000 Ft/hó + rezsi + 2 hó kaució. 
Érd.: 06-30-552-8650

Mosonmagyaróváron 2 szoba-nappa-
lis társasházi lakás hosszútávra kiadó. 
Ár: 100.000 Ft/hó + rezsi+ 2 hó kau-
ció. Tel.: 06-70-249-3626

Mosonmagyaróváron munkásbrigá-
doknak 28 főig 2-3-4 ágyas apartma-
nok kiadók. Érd.: 06-70-249-3626

Mosonmagyaróváron manikű-
rös, műkörmös, masszőr, kozmeti-
kus, pedikűrösnek helyiség kiadó, 
bejáratott szépségszalonban.! Tel.: 
06-30-203-4169

Jánossomorján (max. 10 fős) mun-
kásszálló, teljesen felszerelve, új álla-
potban kiadó november 1-jétől. Érd.: 
+36-30-494-2869

Mosonmagyaróvár belvárosában 
hőszigetelt téglaházban felújított 42 
m2-es lakás max. 2 fő részére hosz-
szútávra kiadó. Kisállat kizárt! Kau-
ció szükséges! Érd.: 06-30-398-7341

1 szobás, összkomfortos különál-
ló házrész 1 fő részére kiadó. Érd.: 
06-30-733-5051

Szoba kiadó Hegyeshalomban, kul-
turált környezetben, magára és kör-
nyezetére igényes férfinek. Tel.: 
06-20-358-6326

Erkel Ferenc út 10. szám alatti iroda-
házban 19 m2-es és 38 m2-es irodák 
kiadók, valamint termékrendezvények 
lebonyolítására igénybe vehetők! Érd.: 
06-30-936-7746

Mosonmagyaróváron a sétá-
ló utcában üzlethelyiség kiadó. Tel.: 
06-30-9-590-138
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Apró Cserépkályhák átrakása, tisztí-
tása, javítása. Kellei Kornél. Tel.: 
06-20-3406-640

Épületek bontása, takarítás, minden-
féle kerti munka, anyagszállítás! Tel.: 
06-30-537-0899

Akciósan novemberben, decem-
berben ács- és tetőfedő bádogos 
munkát, palatető-bontást, felújí-
tást vállalok! Saját anyagból dolgo-
zunk. (réz, alu, lindab, bramac). Tel.: 
+36-70-235-6468

Tóth Kárpittisztítás! Autókárpit, bútor-
kárpit, ülőgarnitúrák, fotelek, szé-
kek, padlószőnyegek tisztítása. Tel.: 
06-70-630-8245

Egyéni német nyelvtanítás, minden 
szinten délelőtt is, Óváron a központ-
ban. Tel.: 06-70-264-8088

Felső tagozatos gyermekem számá-
ra keresek matematika korrepeti-
tort. Tel.: 06-70-361-2901 (Érdek-
lődés: egész nap!

Villanyszerelést vállal ÉZSI VILL 
TAKERT BT. Mosonmagyaróvár és kör-
nyékén, 30 km-es körzetben, legyen 
akár kicsi vagy nagy munka. 30 éves 
tapasztalattal megoldjuk! Várjuk hívá-
sát a következő telefonszámon: 06-30-
639-2647, 06-70-3913-194 és e-ma-
ilben is: farkasagneseva@gmail.hu

Gipszkartonozási munkák: álmeny-
nyezetek, szerelt falak, tetőterek, fes-
tés, tapétázás. Tel.: 06-70-434-0125

Épületek Energetikai Tanúsítása, 
Hő-kamerás vizsgálatok, Napelemek 
telepítése. Tel.: 06-30-9564-771, 
www.energiaexpert.hu

Teherfuvarozás! Költöztetés! Lomta-
lanítás! www.emmatehertaxi.eu, Tel.: 
06-70-540-3628

Veszélyes helyen lévő fák kivágását 
vállaljuk! Épületek közé nőtt, megdőlt 
fák biztonságos kivágását és gallyazá-
sát vállaljuk. Zöldhulladék elszállítást 
vállalunk. Hívjon bizalommal, akár hét-
végén is! Tel.: 06-20-3254-252

Laminált parketta lerakását, nyílás-
zárók beépítését, redőnyök, árnyé-
koló technikák felszerelését, bel-
tériajtók beépítését vállalom. Érd.: 
06-20-534-0568

Készpénzfizetés azonnal! Napi leg-
magasabb áron! Arany-ékszerre, ezüst 
tárgyakra, régiségekre, festményekre, 
egyes műszaki cikkekre. Arany-éksze-
rek árusítása kedvező áron.

Kisebb kőműves munkákat válla-
lunk! Tel.: 06-30-274-3864

Régi képcsarnoki képeket, hagyaté-
kot vásárolok. Ingyenes értékbecslés. 
Zálogház (Kisalföld Áruház mellett). 
Tel.: 06-96/215-808

Kémények felújítása! Tel.: 
06-30-274-3864

Bádogos munkák, tetőfedés, palate-
tők bontás nélküli átfedése cserepes 
lemezzel, lapos-tető szigetelés, tető-
mosás, kúpcserepek malterozása, 
kémények átrakása, beázások elhá-
rítása. Tel.: 06-70-663-7327, www.
tetobau.hu

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, 
Cukrász, Pincér, Vendéglátás-szerve-
ző, Vendéglátó üzletvezető, Vendég-
látó eladó, Aranykalászos Gazda OKJ 
tanfolyam. Tel.: 06-70-593-2232, 
www.minervakft.hu (E-000909/2014/
A001-A011)

Kis teherfuvarozást vállalok billenőp-
latós kisteherautóval. Kavics, homok, 
murva, építőanyag, tüzelőanyag stb. 
Cégeknek és magánszemélyek-
nek egyaránt! Számlaképes! Érd.: 
+36-30-598-4388

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

Fakivágás! Fakuglizás! Hasogatás, 
Bozótirtás, fű és sövénynyírás, elha-
nyagolt kertek, udvarok rendbetétele, 
zöldhulladék elszállítása. Hétvégén is! 
Érd.: 06-20-328-4057

Rövid határidővel vállalunk kőműves 
munkákat, felújítást, festést, gipsz-
karton szerelést, parkettázást. Tel.: 
06-20-241-8353, 06-20-506-0617

JÁRMŰ

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

Személy- és teherautó km meg-
kötés nélkül bérelhető. Érd.: 
06-30-682-4084

Opel Astra G. kombi 1998-as, 
2000-es CDX, benzines, automata, 
full-extrás, garázsban tartott, friss 
műszakival, tulajdonostól eladó. Tel.: 
06-30-400-6577

Személyautó bérelhető kaució nél-
kül, magyar autópálya matricával! 
Tel.: 06-30-206-5858

TÁRSKERESÉS

Barátnőt keres hétvégi programokhoz 
70 éves hölgy, hallássérült és mozgás-
sérült, mosonmagyaróvári lakos. Jeli-
ge: „Nem vagyok otthonülő!’. Levele-
ket a Szerkesztőségbe: Szuperinfó Iro-
da, 9200. Mosonmagyaróvár, Kossuth 
Lajos u. 14. várom.

SZOLGÁLTATÁS

Redőnyök, reluxák, szalagfüggönyök, 
napellenzők, szúnyoghálók, harmoni-
kaajtók, stb. kedvezménnyel, garanci-
ával, rövid határidővel mosonmagyaró-
vári szakembertől. Párkányok, zsaluzi-
ák! Kérjen ingyenes árajánlatot! Vidé-
ken is! Tel.: +36-30-2350-927, Hor-
váth Attila, www.redonyosattila.hu

Dugulás elhárítás, bontás nélkül! 
Minőségi munka garanciával! Tel.: 
06-20-426-0222 Hétvégén is!

Expressz dugulás elhárítás! Bontás 
nélküli dugulás elhárítás Mosonmagya-
róvár és vonzáskörzetében. Garanciá-
val! Hétvégén is! Tel.: 06-30-7496-098

Vízvezeték – központi fűtésszerelést, 
javítást vállalok Mosonmagyaróvár és 
környékén. Tel.: 06-20-4879-377

Villanyszerelés! Csengő javítástól vil-
lamos felújításig számíthat rám! Szabó 
János, Tel.: 06-30-99-300-48

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

MINDIG TV EXTRA: egyszeri kiépítési 
díj + havidíj –további előfizetős csa-
tornák. Részletekért hívjon! Szlovák tv 
csatornák vétele is megoldható ana-
lóg (magyar, szlovák, osztrák) és digi-
tális –DAB+(szlovák, osztrák) rádióvé-
tel kiépítése. Tel.: 06-30-526-1558

Szőnyegtisztítást vállalunk HÁZ-
TÓL-HÁZIG szolgáltatás keretében, 
6 fázisú mélymosással az ország 
legnagyobb szőnyegtisztító üze-
mében. Érd.: 06-30-678-4227

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

Hagyományos OVISÚSZÁS a Móra 
Ferenc Általános Iskolában. Kedd: 
17.00-18.00 óráig, Haladó csoport, 
Szerda: 17.00-18.00 óráig Kezdő 
csoport. Középsős és nagycsopor-
tos ovisokat várunk!  Tel.: 06-30-
479-1679, 06-30-268-7808

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

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

Alpin technikával történő ledarabo-
lást, döntést, visszavágást vállalunk 
veszélyes, nagyra nőtt, rossz helyen 
lévő fák/cserjék esetében. Ne várjon, 
míg kárt okoz! Hívjon bizalommal! Tel.: 
+36-30-997-0834

Őszi bőrmegújító, ultrahangos koz-
metikai arckezelés az otthonában! 
Már az első alkalommal látható, érez-
hető hatással! Kocsis Eszter, Tel.: 
06-30-829-2883

Német és angol nyelvű oktatást, 
korrepetálást vállalok. Érd.: 15.00 
óra után: Tel.: 06-96-216-230, 
06-70-647-1686

Szobafestést, mázolást, tapétázást 
vállalok. Minőség, kedvező áron! Tel.: 
06-30-234-8598

Mini markolóval földmunkát válla-
lok! Alapásás, tükörkiszedés, csa-
tornázás, fakidöntés…..stb. Tel.: 
06-30-4466-323

Vízvezeték és fűtésszerelést vállalok 
Mosonmagyaróvár 40 km-es körzeté-
ben. Tel.: 06-30-402-3116

Lakások, pincék ürítését, takarítását, 
lomtalanítást vállalnék, megegyezés 
szerint! Érd.: 06-70-675-0654

Redőnyök, napellenzők, árnyéko-
lók, szúnyoghálók engedménnyel! 
Redőnyök, szúnyoghálók javítása: 
06-96-245-064
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Rossz mosógépét, villany- és gáztűz-
helyét ingyen elszállítom Mosonma-
gyaróváron belül. Költöztetést is vál-
lalok! Tel.: 06-30-9-478-414

Bőrös félsertés rendelhető 890 Ft/kg, 
házi készítésű hurka, disznósajt, kol-
bász, kocsonya kapható. Házhozszál-
lítást vállalok! Szép kártya elfogadó-
hely! Vadhús rendelhető! Fazekas hús-
bolt, Jánossomorja, Kereszt u. 22. Tel.: 
06-30-400-9597

Bontásból származó jó minőségű 
natúr forgácslap, MDF-lemez, falá-
da többféle méretben eladó. Érd.: 
6-20-9596-202

Gázpalack eladó: 3 db 25 literes 
PB; 4 db 3,5 literes Turista. Tel.: 
06-20-368-8078 

Zsadányi Imre, Bartók Béla út 10. Tel.: 
06-96-212-819. Fehér és sárga húsú 
őszibarack, sárgabarack, körte, szilva 
facsemeték kaphatóak 14.00 órától! 

Akciós műanyag, hőszigetelt bejárati 
ajtók, 98x208-as méretűek, felül üveg-
betéttel, 5 pontos biztonsági zárral, 
kilinccsel, kulcsokkal, fehér színben, 
jobbos és balos kivitelben eladók. Ár: 
59.900 Ft/db. Munkaidőben: 06-30-
610-3850. www.rbfnyilaszarokft.hu, 
Bősárkány, Ady Endre u. 13.

Akciós üveges, fa bejárati ajtók hőszi-
getelt üveggel, záró gumitömítés-
sel, kilinccsel, kulcsokkal, 98x208-as 
méret (egyszárnyas kivitel) 69.900 Ft/
db, valamint 138x208-as (kétszárnyas 
kivitel) 99.900 Ft/db. Munkaidőben: 
06-30-610-3850, www.rbfnyilasza-
rokft.hu, Bősárkány, Ady Endre u. 13.

Garázskapu, bukó rendszerű, NOVUM 
márkájú, fehér színben, vadonatújan, 1 év 
garanciával, 240x200-as, 240x210-es és 
250x200-as méretben, 79.900 Ft/db. Mun-
kaidőben: 06-30-610-3850, www.rbfnyi-
laszarokft.hu, Bősárkány, Ady Endre u. 13.

Hagyatékot, bútorokat, lakás-ki-
egészítőket, tollat 30.000 Ft-ig, a 
pincétől a padlásig vásárolok! Tel.: 
06-20-804-2771

Ócskavasat, számítógépet, köny-
veket és egyéb holmiját ingyen 
elszállítom! Tel.: 06-20-916-9800, 
06-20-437-4081

Garázs-bontásból származó kb. 15 m˛ 
műanyag hullámlemez ingyen elvihe-
tő. Tel.: 06-30-864-3939

Kapu alatti akciós vásár! Mosonma-
gyaróvár, Magyar utca 6. sz. alatt 
szombaton 9.00-14.00 óráig. Porcelá-
nok, üvegek, képek, bútorok, könyvek 
és egyéb régiségek!

Lakás és melléképületek kiürítését 
még használható holmiért cserébe 
vállaljuk! Tel.: 06-30-416-1275

3 hetes előnevelt húscsirke november 
2-án (szombaton kapható. 9211. Feke-
teerdő, Ady E. u. 13. Tel.: 06-96-960-
003, 06-20-9120-102

Életjáradéki eltartási szerződést köt-
nék idős emberrel vagy házaspárral 
ingatlanért! Nem OTT lakással! De min-
dennemű segítségnyújtással! Bécsben 
élő és dolgozó nő vagyok. Kérem, hív-
jon bizalommal, ha dolgozom, vissza-
hívom! Andrea: 06-70-612-1317

VÉGKIÁRUSÍTÁS a pártok háza alat-
ti BOLHAPICACON! Egyes termékek-
re 50% kedvezmény a készlet erejé-
ig. Nyitva: Cs, P,Sz.: 9-17 óráig. Tel.: 
06-20-5200-216

Új, építkezésből megmaradt és bon-
tott nyílászárók nagy választékban 600 
db-os raktárkészletről azonnal vihetők! 
www.hasznaltablak.hu

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

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

Szobafestést, glettelést, díszbur-
kolatok felrakását vállaljuk. Tel.: 
06-20-360-6197

Kertrendezést, sövényvágást, egyéb 
kertészeti munkát most 25% kedvez-
ménnyel vállalok! Érd.: 06-20-351-1292

Korrepetálást és felvételi felkészítést 
magyar és történelem tantárgyakból 
vállalok. Tel.: 06-20-992-4421

Szőnyegmosás Mosonmagyaróvá-
ron! Matrac, bútor, autókárpit tisztí-
tás, bőrtisztítás, bőrjavítás, bőrfestés. 
Tel.: 06-30-851-5187

EGYÉB

RAKLAPFELVÁSÁRLÁS! Tel.: 
06-30-594-6226
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Friss nyugdíjast felvennék KERTGON-
DOZÓNAK heti 1-2 alkalomra, 2-3 
órás munkára. Jelentkezés 16 óráig: 
06-30-9298-421

Galéria étterembe pizza-futárt és taka-
rítónőt felveszünk. Mosonmagyaróvár, 
Erkel F. u. 2. Tel.: 06-70-363-0052

Ács-tetőfedő, kőműves és segédmun-
kásokat felveszünk. egész éves mun-
kára. Érd.: 06-70-517-8324

Cable Module Kft. kábel köteggyártó 
cég mosonmagyaróvári ipari parkban 
férfi és női munkatársat keres össze-
szerelő munkakörbe, egyműszakos 
munkarendbe. Könnyen megtanul-
ható, általában változatos ülőmun-
ka. Érd.: munkanapokon 8-16 óráig: 
06-70-930-9798

Felnőtt logopédust keresek heti 1 
alkalomra. Érd.: 06-30-9394-476

Szabadnapokon gondozást, felügye-
letet vállalok. Szakirányú végzettség, 
gyakorlat van! Tel.: 06-30-834-6025

Reggeli órákra munkatársat keres 
mosonmagyaróvári cukrászda. Tel.: 
06-30-3767-283

Hegyeshalmi Autohof étterem piz-
za-szakácsot keres, lehet kezdő is. 
Bérezés megbeszélés alapján, a kiuta-
zás megoldható. Tel.: 06-30-3568-529

Tesco melletti lángos és fornetti sütő-
be női munkatársat keresünk. Tel.: 
06-30-560-3895, 06-70-330-7023

Beton mixerre gépkocsivezetőt felve-
szünk mosonmagyaróvári telephelyre. 
Szombat, vasárnap szabad! Jó kerese-
ti lehetőséggel! Érd.: 06-30-658-7672

Monaco Szaniter Kft. munkatársakat 
keres lakatos, hegesztő, illetve lég-
technikai szerelő munkakörökben. 
Munkavégzés helye Ausztriában, Bécs 
mellett, illetve a közeljövőben Auszt-
ria, Németország, Szlovákia területein. 
Érd.: Varga Dávid: +36-70-630-3931

Tesco melletti Kebapos-ba férfi mun-
katársat keresünk, jó kereseti lehe-
tőséggel. Tel.: 06-30-560-3895, 
06-70-330-7023

Signora szépségszalonba fodrász 
alkalmazottat keresünk. Jó kereseti 
lehetőség, vendégkör biztosított! Beug-
rós is érdekel! Tel.: 06-70-417-9908

Ausztriába kőművest és ügyes kezű 
segédmunkást keresünk. Akár azon-
nali kezdéssel! Érd.: este és hétvégén: 
06-20-516-8881

Mosonmagyaróvári fogtechnikai 
laborunkba keresünk munkájára igé-
nyes, fiatal, lendületes (akár pályakez-
dő), „B” kategóriás jogosítvánnyal ren-
delkező, protetikus és egyben gipszelő 
kollégát! E-mail: bona.matyas@gmail.
com, Tel.: +36-70-408-1169

Egész éves munkára felveszünk: ács, 
tetőfedő, kőműves, segédmunkás kol-
légákat. Érd.: 06-70-308-2062
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Mosoni piacon működő lángossü-
tő, büfébe konyhai kisegítőt keresek 
piacnapokon (csütörtök, szombat). 
Érd.: 06-20-436-6484

Fiatal kőművest és segédmunkást 
keresünk kiemelt bérezéssel Moson-
magyaróvár és környékéről. Érd.: 
06-20-417-5757

Kerti kisgépszerelő szakmunkást 
keresünk, munkájára igényes, meg-
bízható férfi személyében Mosonma-
gyaróváron. Tel.: 06-20-330-8490

Kertépítő cég állandó munkára mun-
katársat keres. Jogosítvány előny! 
Érd.: 06-20-335-9177

Mosonmagyaróváron apartmanok 
takarítására, 3-4 órára megbízható 
hölgyet keresünk. (Lehet nyugdíjas 
is!). Érd.: 06-30-398-1763

Az Anubisz Temetkezési Kft. – Moson-
magyaróvár, Városkapu tér 9. – általá-
nos temetkezési dolgozó munkatársat 
keres, gépkocsivezetői jogosítvánnyal. 
Jelentkezni lehet munkanapokon 8-12 
óra között személyesen és telefonon 
a: 06-96-211-277-es telefonszámon.

Munkaerőt, vagy látszerész tanulót 
mosonmagyaróvári optikai üzletbe, 
számítógépes ismeretekkel, német 
vagy angol nyelvtudással felveszünk. 
Tel.: 06-30-9-590-138

Gépkocsivezetőt keresek 3,5 tonnás 
dobozos teherautóra, „B” kategóriás 
jogosítvánnyal. „D” és „E” kategória 
előnyt jelent! Részmunkaidő is lehet-
séges. Tel.: 06-30-558-6095

Építőiparban jártas szakem-
bert felveszek hosszútávra! Tel.: 
06-70-602-3503

Mosonmagyaróvári borozóba pultos 
hölgyet kisegítőnek felveszünk. Tel.: 
06-30-623-1897

Vigadó sörözőbe kollégát/kolleginát 
keresek. Tel.: 06-30-217-5317

Ács-vállalkozás gyakorlattal rendel-
kező ácsokat és segédmunkásokat 
keres kiemelt bérezéssel! Folyama-
tos munkára! Tel.: 06-30-997-0087

Dunaszigeti telephellyel rendelke-
ző építőipari cég segédmunkásokat 
keres. Érd.: 06-30-956-9001

Béres Gumi Kft. mosonmagyaróvári (9200. 
Mosonmagyaróvár, Gabonarakpart 4-6.) 
férfi munkatársat keres fizikai munkára. 
Magas kereseti lehetőség (300.000 Ft/hó). 
Fényképes önéletrajzokat a beresgumi@
beresgumi.hu e-mail címre várjuk.

Mosonmagyaróvári gumiszer-
viz gumiszerelő munkatársat keres. 
Autószerelésben való jártasság előnyt 
jelent! Tel.: 06-70-331-2647

Mosonmagyaróvár belvárosi Sim-
bad hotelbe állandó délelőttös (08.00-
14.00 óráig) tartó munkabeosztás-
sal szobalányt felvennénk. Érdek-
lődni lehet délelőttönként személye-
sen a helyszínen: Mosonmagyaró-
vár, Kolbai u. 4., a Malomszer üzlet-
ház mellett, vagy délelőttönként tele-
fonon a: 06-30-646-2520-as telefon-
számon. Friss nyugdíjasok jelentkezé-
sét is várjuk!

Felszolgálót/felszolgáló hölgyet 
a mosonmagyaróvári Simbad hotel 
éttermében felvennénk. Érdeklődni 
lehet délelőttönként személyesen a 
helyszínen: Mosonmagyaróvár, Kol-
bai u. 4., a Malomszer üzletház mel-
lett, vagy délelőttönként telefonon a: 
06-30-646-2520-as telefonszámon.

Pályakezdő 25 év alatti fodrászt fel-
veszünk, bejáratott szépségszalonunk-
ba, szakmai előrelépési lehetőségek-
kel. Tel.: 06-30-203-4169

Takarítónőt keresünk Mosonma-
gyaróvár területére osztott műszakos 
munkarendbe (Ézsi Vill Takert Bt.). Tel.: 
06-70-3913-194

Gyere és dolgozz Velünk! Bejelen-
tett munkaviszonyt, kiemelt bérezést, 
bérelőleget, ingyenes szállást, munká-
ba járást biztosítunk! Betanított dolgo-
zó és targoncás ajánlatainkból válogat-
hatsz Győr és Kecskemét környékén. 
Munkavégzési helyek: Autoliv, BOS, 
SMR, SMP, Rába. Jelentkezz most! 
Tel.: 06-70-639-9920 (JOBmotive Kft.)

Várbalogon keresünk trakto-
rost jó fizetési lehetőséggel. Tel.: 
06-30-969-0910

Csatlakozz csapatunkhoz! Fémipa-
ri munkakörökbe keresünk hegesztő, 
lakatos, gépi forgácsoló- CNC-gépkez-
elő, szerszámkészítő, gépbeállító, daru-
kezelő, nehézgépkezelő és konténere-
ző sofőr dolgozókat Győr és Kecskemét 
környéki munkára. Versenyképes fize-
tést, juttatásokat, szállást, munkába 
járását, hazautazási támogatás, bérelő-
leget biztosítunk! Jelentkezz most! Tel.: 
06-70-415-9021 (JOBmotive Kft.)

Kőműveseket keresünk bejelentett 
munkavégzés, kiemelt bérezés! 13. 
havi bér! Utazástérítés! Pályakez-
dők, fejlődési lehetőség! Felszerelés 
biztosított! Egész éves munka! Érd.: 
06-30-432-2419

Csoportvezető ápoló, valamint szociális 
gondozó és ápoló munkakörökbe mun-
katársakat keresünk, idősellátás terü-
letére. Jelentkezni szakmai önéletrajz 
benyújtásával személyesen, vagy pos-
tai úton: Kistérségi Egyesített Szociális 
Intézmény, 9200. Mosonmagyaróvár, 
Soproni út 65. címen, e-mailben: info@
szocmkt.hu, vagy intezmenyvezeto@
szocmkt.hu címen lehet. Bővebb infor-
máció munkaidőben a: 06-96-566-266, 
vagy 06-20-403-0038 számon kérhető.

Németországi sertésfeldolgozó 
üzembe betanított szalagmunkára 
keresünk munkavállalókat, azonnali 
kezdéssel! Bővebb információ: Tel.: 
06-30-249-07-98, Quantum GmbH

Homlokzatszigetelésben jártas szo-
bafestő szakmunkásokat felveszek 
mosonmagyaróvári munkákra. Tel.: 
06-30-227-2289

Kőfaragó munkák beépítésében és 
szerelésében jártas kollégákat kere-
sünk kiemelt fizetéssel Mosonmagya-
róváron. Érd.: 06-70-377-8380

EGY MŰSZAK! KIEMELT BÉREZÉS! For-
mázó, öntvénytisztító munkatársat keres 
a KÜHNE Vasöntőde Kft. Jelentkezés: 
06-96/213055, munkanapokon 6-14 óráig.

Kemencés pizzéria csapatbővítés 
céljából főállású és beugrós szaká-
csot keres, kiemelt bérezéssel! Tel.: 
06-30-397-0030
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