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Hegyeshalomban, Fő út 49. sz. alatt 640 m2 
összterületű, lebontásra szoruló családi ház 
eladó. Iá: 8,5 MFt. Tel.: +32-479-517783, 
+36-30-9365-299

Mosonmagyaróváron, a Károly úton fel-
újítandó 49 m2-es földszinti panellakás, 
saját tárolóval eladó. Iá: 17 MFt. Érd.: 
06-70-275-0311

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

Kormos ltp-en 3. emeleti, 48 m2-es, 2 szo-
bás panellakás eladó. Ár: megegyezés sze-
rint. (magyar tulajdonos). Érd.: +43-699-
18133327, +36-96/824-138 (18 óra után)

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

Mosonmagyaróváron a SUN lakópark-
ban 7 lakásos társasházban 68 m2-es, I. 
emeleti lakás 4 m2-es erkéllyel, 2 db gép-
kocsi beállóval eladó. Iá: 31,9 MFt. Érd.: 
06-20-9353-741

INGATLAN

Mosonmagyaróváron a Gálosi Soma 
utcában nyeles telken 65 m2-es iker-
ház 250 m2-es telken, decemberi átadás-
sal, kulcsra-kész állapotban eladó. Iá: 
29,9 MFt. Kisebb lakást beszámítok!  Érd.: 
06-30-9366-930

Mosonmagyaróváron a Major Pál utca 
37-ben teljesen felújított családi ház kulcs-
ra-kész állapotban, 500 m2-es telken eladó. 
Iá: 34.990.000 Ft. Kisebb házat, vagy pan-
ellakást beszámítok! Tel.: 06-30-9366-930

Mosonmagyaróvár családi házas övezeté-
ben ikerházi lakás 2 szobával, pincével, 250 
m2-es telken kulcsra-kész állapotban eladó. 
Iá: 29.900.000 Ft. Kisebb házat, vagy pan-
ellakást beszámítok! Érd.: 06-30-9366-930

Mosonmagyaróváron, Majorokban, a park 
mellett új építésű 70 m2-es családi ház kis 
kerttel kulcsra-kész állapotban eladó. Iá: 
32.990.000 Ft. Kisebb lakást beszámítok! 
Érd.: 06-30-9366-930

960 m2-es építési telek falun, Újrónafőn 
eladó. Érd.: 06-96/204-946

Kisbodakon 125 m2-es családi ház, tulaj-
donostól eladó, telek 800 m2. Iá: 28,9 MFt. 
Érd.: 06-70-244-0145

Sérfenyőszigeten (Dunasziget) 55 m2-es 
családi ház az üdülőövezetben tulajdonos-
tól eladó, telek 500 m2. Iá: 17,5 MFt. Érd.: 
06-70-244-0145

Levélen luxusház 350 m2-es tulajdonos-
tól eladó, telek 2000 m2-es, teniszpályá-
val, medencével. Iá: 250.000 EUR. Érd.: 
06-70-244-0145

Eladó az Erkel ltp-en 3. emeleti, erkélyes 
panellakás, részben felújítva, saját tárolóval. 
Iá: 18,9 MFt. Tel.: 06-30-3666-242

Mosonmagyaróváron tulajdonostól nyeles 
telken 65 m2-es ikerházrész 250 m2-es tel-
ken kulcsra-kész állapotban eladó 29,9 MFt-
ért. Érd.: 06-70-244-0145

Mosonmagyaróváron, központi helyen épü-
lő 12 lakásos társasház 1. emeletén lévő 
47 m2-es, 2 szoba-nappalis, teraszos lakást 
kínálunk eladásra. Emeltszintű. Átadás: 
decemberben. Érd.: 06-20-553-7213

Mosonmagyaróváron a Frankel L. ltp-
en (Manninger ltp.) 1,5 szobás gázfűtéses 
téglalakás kiadó vagy eladó, illetve kisebb 
felújítandó családi házra cserélhető. Tel.: 
06-30-317-6120

Mosonmagyaróváron új üzletközpont 
közelében 1. emeleti, 3 szobás, 47 m2-es, 
teraszos lakás decemberi emeltszintű 
átadással eladó. Készpénzes vásárlás 
esetén kedvezmény! Érd.: 06-20-552-8312

Városközponti 2. emeleti, 3 szobás, külön 
konyha, étkező, WC, kamra, részben felújí-
tott lakás azonnal költözhetően eladó. IÁ: 
24,5 MFt. Tel.: 06-30-993-3091

Mosonmagyaróváron 17 m2-es garázs a 
Károly utca 71. szám alatt tulajdonostól 
eladó. Tel.: 06-30-9292-622

Már csak 4 db lakás maradt! 5 %-os ÁFA! 
Mosonmagyaróváron a városközpontban 
most épülő 4 emeletes társasházban (liftes) 
eladó egy IV. emeleti, 46 m2-es, 3 szobás, 
erkélyes lakás, saját parkolóval, fűtés-ké-
szen. Átadás: 2020. április. Ár: 20,23 MFt. 
Tel.: 06-20-329-6564

Mosonmagyaróváron a Beach lakóparkban 
eladó egy 48 m2-es amerikai konyhás nap-
palis + 1 szobás felújított lakás, 16 m2-es 
terasszal, teljes berendezéssel, tárolóval. Ár: 
26,9 MFt. Tel.: 06-20-329-6564

Már csak 4 db lakás maradt! 5 %-os ÁFA! 
Mosonmagyaróváron a városközpontban 
most épülő 4 emeletes, liftes társasházban 
eladó egy III. emeleti, 39 m2-es, 2 szobás, 
erkélyes lakás, saját parkolóval, fűtés-ké-
szen. Átadás: 2020. április. Ár: 18,34 MFt. 
Tel.: 06-20-329-6564

Mosonmagyaróváron 750 m2-es saroktel-
ken, mely a Dunára néz, és 50 méterre van 
a vízparttól eladó egy 1980-ban épült, 90 
m2-es, 2 szobás családi,ház melléképület-
tel, szuterénnel, 2 fajta fűtési rendszerrel. Iá: 
34,9 MFt. Érd.: 06-20-329-6564

Kiváló befektetési lehetőség! Mosonma-
gyaróváron jól megközelíthető helyen, tég-
laépítésű társasházban eladó egy I. emele-
ti, 58 m2-es, 3 szobás, erkélyes, jó állapotú 
lakás, tárolóval, jó parkolási lehetőséggel. A 
jelenlegi bérlő hosszútávra tovább bérelné a 
lakást! Iá: 21,95 MFt. Érd.: 06-20-329-6564

Eladó házat, lakást, vagy telket keresünk 
Mosonmagyaróvár és környékéről értékesí-
tés céljából! Tel.: 0036-30-9459-113

Jánossomorján családi ház 111 m2, 2 szo-
bás, 500 m2-es saroktelken, összközműves 
gázcsonk a telken, felújítandó. Ár: 18,9 MFt. 
Tel.: +36-30-9459-113

Zárt építési telek 650 m2-es Vitnyéden eladó, 
tulajdonostól. Tel.: 06-20-496-3086

Mosonmagyaróváron azonnal költözhető, 
újszerű állapotú 55 m2-es, 2 szobás, 1. eme-
leti nagy fedett erkélyes, téglaépítésű, gáz-
fűtéses lakás gépkocsi beállóval eladó. Iá: 
25,9 MFt. Érd.: 06-20-431-5832

Manninger vagy Mofém telepen lakást 
keresek, készpénzes megvásárlásra. Érd.: 
06-30-850-5560

Rábapordány csendes utcájában felújí-
tandó 100 m2-es, 3 szobás, gázkonvekto-
ros családi ház, 2400 m2-es telken eladó. 
CSOK igénybe vehető. Iá: 8 MFt. Érd.: 
06-20-475-2707

Új építésű 102 m2-es, konyha + nappalis csalá-
di ház, 385 m2-es telekkel Mosonmagyaróvártól 
3 km-re, Levélen eladó. Tel.: 06-70-611-9903
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1 szoba összkomfortos, gázfűtéses lakás 
kiadó 1 nemdohányzó, rendszerető személy-
nek. Tel.: 06-20-223-5815

Mosonmagyaróvár belvárosában 2 db 22 
m2-es üzlethelyiség vagy iroda, akár egybe 
is nyithatóan kiadó. Ár: 60.000 Ft/db. Tímár 
utca Jókai u. sarok. Érd.: 06-70-318-7518

Mosonmagyaróváron különálló bútorozott 
lakás 1-2 fő részére kiadó, (cserépkályhás). 
Tel.: 06-20-393-2882

Belvárosban felújított 2 szoba + hálószobás 
lakás kiadó. Ár: 100.000 Ft/hó + rezsi + 2 hó 
kaució. Érd.: 06-30-9843-888

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

Mosonmagyaróváron a sétáló utcában üzlet-
helyiség kiadó. Tel.: 06-30-9-590-138

Óváron a Fő utcán az Euronics helyén üzlethe-
lyiség januártól kiadó. Tel.: 06-30-9843-888

Jánossomorján garzonlakás kiadó hölgy, illet-
ve házaspár részére. Tel.: 06-20-9-178-396

Móra ltp-en kiadó 2 szoba-hallos lakás hosz-
szútávra. Dohányzás, kisállat kizárva! Ár: 
100.000 Ft/hó + rezsi + 2 hó kaució. Érd.: 
06-20-960-3355

Kiserdő úti lakóház alagsorában teremga-
rázs bérbe adó. Érd.: 06-30-9973-395

Eladó felújítandó 55 m2-es ház, 300 m2-es 
udvarral a mosoni piacnál. Iá: 12 MFt. Érd.: 
06-70-312-7945 (08.00-18.00 óra között)

Héderváron családi ház eladó. Tel.: 
06-70-602-3503

Mosonmagyaróváron frekventált helyen 
720 m2-es telek öreg házzal eladó. Tel.: 
06-30-270-9512, 06-30-495-0573

Malomdűlőben, Tó sétány utcában 832 
m2-es építési telek eladó. Ár: 11 MFt. Érd.: 
06-30-989-2485

Malomdűlőben, Tó sétány utcában 812 
m2-es építési telek eladó. Ár: 11 MFt. Érd.: 
06-30-588-3852

Eladó a Károly úton 3. emeleti, 2 szo-
ba-hallos, erkélyes lakás. Ára: 19 MFt. (Az 
ár komoly érdeklődés esetén alkuképes!) 
Érd.: 06-30-410-3803

Erkel úton eladó egy Móra udvarra néző 2. 
emeleti, 2 szoba-hallos panellakás, szép 
állapotban, részben felújítva. Azonnal köl-
tözhető! Iá: 19,5 MFt. Ingatlanosok kímél-
jenek! Tel.: 06-20-433-7710

Mosonszolnokon, Szabadság u. 22. sz. 
alatt tehermentesen ingatlan (258 hrsz.) 
eladó. 1988-tól borozóként működött. 3 
szint (tetőtéri lakás, vendéglátó helyiség + 
pince + 200 m2-es fedett kerthelyiség kug-
lizó). Ár: megegyezés szerint személyesen. 
Időpont-egyeztetés: 06-30-9486-413 (16-
20 óra között). Felújításra szorul!

Jánossomorján 120 m2-es, 3 szobás felújí-
tásra szoruló családi ház, 1000 m2-es telek-
kel eladó. Iá: 23 MFt. Érd.: 06-30-835-1960

Mosonmagyaróváron családi házas öve-
zetben tulajdonostól eladó egy 2017-es 
új építésű, kertkapcsolatos téglalakás 36 
m2 + 33 m2 kert, saját zárt parkoló. Érd.: 
06-30-630-7328

Lajta lakóparkban tulajdonostól eladó egy 
2007-es építésű, 41 m2-es téglalakás a 2. 
emeleten. 1 szoba+nappali, teraszos. Saját 
parkoló, saját tároló, azonnal költözhető! 
Érd.: 06-30-630-7328

Mosonmagyaróváron 45 m2-es teraszos, 
földszinti, új építésű, berendezett albérlet 
kiadó. 2 hó kaució szükséges! December 
1-jétől költözhető! Érd.: 06-30-9-390-169

Kossuth utcában 2 szobás berendezett albér-
let kiadó. Ár: 110.000 Ft/hó + rezsi + 2 hó kau-
ció. Tel.: 06-70-321-8259

Mosonmagyaróváron 2 szoba-hallos bútoro-
zatlan lakás hosszútávra 2 fő részére kiadó. 
Ár: 100.000 Ft/hó + rezsi + 2 hó kaució. Érd.: 
06-70-501-9174

Lemezgarázs kiadó Mosonban, zárt udvar-
ban. Tel.: 06-70-229-8134

18-20 fő részére szállás kiadó Mosonmagya-
róváron. Elhelyezés 2 ágyas szobákban. Szám-
laképes! Tel.: 06-70-229-8134

Mosonmagyaróváron a belvárosban, hőszi-
getelt téglaházban 2 szoba + erkélyes, búto-
rozott lakás hosszútávra kiadó. Kaució szük-
séges! Kisállat kizárt! Tel.: 06-30-398-7341

Mosonmagyaróváron a Bartók Béla úton 
távfűtéses 25 m2-es szoba kiadó, elsősor-
ban 50-60 év körüli hölgyek részére. Tel.: 
06-30-605-4213

Irodák kiadók Mosonmagyaróváron, külön-
böző méretben, parkolási lehetőséggel. Érd.: 
06-30-4747-116

Frekventált helyen 1. emeleti 65 m2-es kis 
konyhával ellátott egyterű, nagyon szép, 
világos üzlethelyiség zárt parkolóval, az 
utcafronton ingyenes parkolási lehetőség-
gel, számlával hosszú távra irodának kiadó. 
Érd.:06-30-3615-067

Mosonmagyaróváron 1,5 szobás búto-
rozott, gázfűtéses lakás max. 2 fő részé-
re hosszútávra kiadó. Ár: 90.000 Ft/hó + 
rezsi + 2 hó kaució. Tel.: 06-30-991-4452

Mosonmagyaróváron Mofém-telepen Mókus 
presszó kiadó, nem feltétlenül vendéglátó-ipa-
ri célra. Tel.: 06-70-2526-117

Mosonmagyaróváron a volt Nyomda 
helyén Fő utca 49.sz., 25 m2-es üzlethelyi-
ség bármilyen tevékenységre kiadó. Tel.: 
06-70-2526-117

Mosonmagyaróváron 1-2 ágyas szo-
ba kiadó. Ár: 50.000 Ft/fő rezsivel. Érd.: 
06-30-835-1960

Beach Clubban 1. emeleti lakás berendezve 
kiadó. Ár: 110.000 Ft/hó + rezsi + 2 hó kau-
ció. Érd.: 06-30-9299-203

2 szobás panellakás hosszútávra kiadó. 
Ár: 100.000 Ft/hó + rezsi + kaució. Érd.: 
06-20-398-1291

Beach lakóparkban nappali, konyha, étkező + 
2 szobás lakás igényesen berendezve hosszú-
távra kiadó. Érd.: 06-20-9412-042

Mosonmagyaróváron a Beach lakóparkban 
70 m2-es, 2. emeleti, Dunára néző lakás kiadó. 
Érd.: 06-30-345-1497

Mosonmagyaróvártól 2 km-re 10 bokszos 
istálló kiadó, nyugodt környezetben. Tel.: 
06-30-3512-442

Mosonmagyaróváron 2 szobás, 1. emeleti 
panellakás kiadó. Ár: 90.000 Ft/hó + rezsi + 
2 hó kaució. Érd.: 06-30-285-5389

Mosonban kb. 60 m2-es teljes felújításra 
szoruló földszinti lakás eladó. Iá: 12 MFt. 
Érd.: 06-30-2833-750

Eladó a mosoni városrészen kertkapcsolatos, 
földszinti 41 m2-es lakás. Iá: 17 MFt. Érd.: 
06-70-279-4801 (este 18.00-20.00 óráig)

Liget lakóparkban új építésű családi ház eladó, 
72 m2-es, telek 400 m2, 2 szoba+nappali+-
konyha. Iá: 37,5 MFt. Érd.: 06-70-594-0670

Építési telket vásárolnék a Malomdűlőben 
tulajdonostól. malomdulo2019@gmail.com

KIADÓ

Mosonmagyaróváron 2,5 szoba-nappalis, 
amerikai konyhás, bútorozott, klimatizált 
lakás hosszútávra kiadó. Ár: 100.000 Ft/hó 
+ rezsi + 2 hó kaució. Tel.: 06-20-435-0357

Egy- és kétszemélyes, felújított és beren-
dezett apartmanok hosszútávra kiadók. 
Csendes, nyugodt környezet, a várostól 1,5 
km-re. Zárt parkoló, a kapuban buszmegálló, 
bicikliút a városig, illetve Rajkáig. Mosási- és 
főzési lehetőség! Az apartmanban: zuhany-
zó, WC, TV, Internet. Érd.: 06-70-935-6040

Családi háznál 1 szoba kiadó, kutya – macs-
ka tartása lehetséges. Tel.: 06-70-584-
3445, 06-96-219-209

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

Szoba kiadó 1 nemdohányzó, rendszerető, 
megbízható személynek gázfűtéses lakás-
ban. Tel.: 06-20-223-5815

Széchenyi úton 3. emeleti, 2 szoba-hallos, 
félig bútorozott panellakás kizárólag hosszú-
távra kiadó. Tel.: 06-30-495-2365

Hanság utca sarkán 27 m2-es üzlethelyi-
ség, alatta ugyanekkora helyiséggel (szép-
ségszalonnak is kiváló) bérbe adó. Tel.: 
06-20-257-3560

SUN lakóparkban garzonlakás 1-2 fő részé-
re hosszútávra kiadó. Ár: megtekintés után. 
Tel.: 06-70-940-8769
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Apró Bádogos munkák, tetőfedés, palatetők 
bontás nélküli átfedése cserepes lemezzel, 
lapos-tető szigetelése, tetőmosás, kúpcsere-
pek malterozása, kémények átrakása, beá-
zások elhárítása. Tel.: 06-70-663-7327, 
www.tetobau.hu

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

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

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

Kisebb kőművesmunkákat vállalunk! Tel.: 
06-30-274-3864

Katás, egyéni vállalkozók/leendő vállalko-
zók teljes körű könyvelését vállalom! Tel.: 
06-30-8765-665

Szobafestést, mázolást, tapétázást, stuk-
kó-készítést vállalok. Börzsei Zoltán, Tel.: 
+36-30-577-3284

Lakások, pincék ürítését, takarítását, lomta-
lanítást vállalnék, megegyezés szerint. Tel.: 
06-70-426-50-43

Tuskómarást vállalunk nehezen megköze-
líthető helyeken is! Zöldhulladék elszállítást 
vállalunk! Tel.: 06-20-3254-252

Beázik a tető? Cseréptetők – palatetők – 
lemeztetők – lapos-tetők javítása, bádo-
gos munkák. Ereszcsatornázás, tetőfe-
dés, lapos-tetők szigetelése, kémények 
javítása, kúpcserepek kikenése. Épüle-
tek külső és belső felújítása, javítása! Érd.: 
06-20-293-1175

Egyéni német nyelvtanítás minden szin-
ten, délelőtt is. Óváron a központban! Tel.: 
06-70-264-8088

Laminált parketta lerakását, nyílászárók 
beépítését, redőnyök, árnyékoló technikák 
felszerelését és beltéri ajtók beépítését vál-
lalom. Érd.: 06-20-534-0568

MINDIG TV EXTRA: egyszeri kiépítési díj + 
havidíj –további előfizetős csatornák. Rész-
letekért hívjon! Szlovák tv csatornák véte-
le is megoldható analóg (magyar, szlovák, 
osztrák) és digitális –DAB+(szlovák, osztrák) 
rádióvétel kiépítése. Tel.: 06-30-526-1558

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

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

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

Fakivágás! Fakuglizás! Hasogatás, Bozótir-
tás, fű és sövénynyírás, elhanyagolt kertek, 
udvarok rendbetétele, zöldhulladék elszál-
lítása. Hétvégén is! Érd.: 06-20-328-4057

Vállalkozók, cégek bérszámfejtése, TB 
ügyintézése, könyvelésbe besegítés, 
adminisztráció, akár bérmunkában. Tel.: 
06-30-8765-665

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

Festést, kőműves munkát, burkolást, hom-
lokzatszigetelést- térkövezést, tetőmosást 
vállalok rövid határidőre, garanciával! Kis 
munka is munka! www.kismunkaismunka.
hu Tel.: 06-70-615-3039

Tóth Kárpittisztítás! Autókárpit, bútorkárpit, 
ülőgarnitúrák, fotelek, székek, padlószőnye-
gek tisztítása. Tel.: 06-70-630-8245

JÁRMŰ

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

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

TÁRSKERESÉS

37 éves fiatalember barátnőt keres komoly 
kapcsolatra. Tel.: 06-20-924-6071

Aktív nyugdíjas 167 cm, 85 kg, kékszemű, 
női társat keres komoly kapcsolatra. Tel.: 
06-70-584-3445, 06-96-219-209

Nem Adom fel Társkereső Iroda ismerke-
dési estet tart 2019.12.07-én Öntésma-
jorba a Söntés Étteremben. Mindenkit 
szeretettel várunk. Bővebb információ: 
06-20/411-4325

43 éves mosonmagyaróvári férfi, korban 
hozzáillő párját keresi. „ÁMOR 76” jeligére 
kérem a válaszokat a Szuperinfó Szerkesz-
tőségébe, Kossuth Lajos út 14.

SZOLGÁLTATÁS

Redőnyök, reluxák, szalagfüggönyök, nap-
ellenzők, szúnyoghálók, harmonikaajtók, stb. 
kedvezménnyel, garanciával, rövid határidő-
vel mosonmagyaróvári szakembertől. Párká-
nyok, zsaluziák! Kérjen ingyenes árajánlatot! 

Vidéken is! Tel.: +36-30-2350-927, Horváth 
Attila, www.redonyosattila.hu

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

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 nagycsoportos ovisokat várunk! Tel.: 
06-30-479-1679, 06-30-268-7808

Vízvezeték – központi fűtésszerelést, javí-
tást vállalok Mosonmagyaróvár és környé-
kén. Tel.: 06-20-4879-377

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

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

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

Szobafestést, mázolást, tapétázást vál-
lalok rövid határidővel, december, január 
hónapban. Tel.: 06-20-281-2776

Készpénzfizetés azonnal! Napi legmaga-
sabb áron! Arany-ékszerre, ezüst tárgyakra, 
régiségekre, festményekre, egyes műszaki 
cikkekre. Arany-ékszerek árusítása kedve-
ző áron. Régi képcsarnoki képeket, hagya-
tékot vásárolok. Ingyenes értékbecslés. 
Zálogház (Kisalföld Áruház mellett). Tel.: 
06-96/215-808

Szőnyegmosás Mosonmagyaróváron! Mat-
rac, bútor, autókárpit tisztítás, bőrtisztítás, 
bőrjavítás, bőrfestés. Tel.: 06-30-851-5187

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

Fakivágás! Vállaljuk veszélyes helyeken 
lévő fák kivágását, igény esetén zöldhul-
ladék elszállítással. Tel.: 06-70-540-3628

Veszélyes helyen lévők fák kivágását vál-
laljuk! Épületek közé nőtt, megdőlt fák 
biztonságos kivágását és gallyazását vál-
laljuk! Tel.: 06-20-3254-252

Épületek Energetikai Tanúsítása, Hő-kame-
rás vizsgálatok, Napelemek telepítése. Tel.: 
06-30-9564-771, www.energiaexpert.hu
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Petrezselyem kis- és nagy tételben eladó. 
Tel.: 06-20-383-8347

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

Unokáimnak szeretném kérni, elég sze-
gényesen élőnk, bármilyen adományt 
elfogadunk. Tel.: 06-20-916-9800, 
06-20-437-4081

Eladó: Ceragem jáde köves masszázságy, 
150 W-os Philips infravörös lámpa, új Sen-
cort TV, jótállással, Grundig TV, szétnyitható 
vendégágy. Érd.: 0-30-787-1223

Kedves nyugdíjas hölgyet keresek, aki segí-
tene idős édesanyám reggeli tevékenysége-
ihez. Először heti 3 alkalomra pár órában. 
Nem nehéz! Tel.: 0036-70-305-1845

4 kerekű elektromos moped, teljesen új álla-
potban eladó. Ár: 306.000 Ft. Tel.: 06-96-
212-058 (Érd.: 16.00 óra után)

November 23.-án szombaton 10.00-16.00-
ig a Mátyás király út 18. szám alatt GARÁZS-
VÁSÁRT tartunk! Műszaki cikkek, ruhák, stb. 

Bontásból származó jó minőségű natúr for-
gácslap, MDF-lemez, faláda többféle méret-
ben eladó. Érd.: 6-20-9596-202

Életjáradéki eltartási szerződést kötnék idős 
emberrel vagy házaspárral ingatlanért! Nem 
OTT lakással! De mindennemű segítség-
nyújtással! Bécsben élő 50 éves dolgozó nő 
vagyok. Kérem, hívjon bizalommal, ha dolgo-
zom, visszahívom! Andrea: 06-70-612-1317

Kukoricadarázott rántani való csirke 
november 19-től kapható, konyhakészen 
rendelhető! 9211. Feketeerdő, Ady Endre u. 
13. Tel.: 06-96/960-003, 06-20-9120-102

Dunnákat, párnákat magas áron vásáro-
lok, bútorokat, festményeket, hangszere-
ket, faliórákat, szarvasagancsot, porcelá-
nokat és mindenféle öreg hagyatékot! Tel.: 
06-70-675-5104

Régi bútorok deszkái tűzifának eladó. Ingye-
nes kiszállítással, 2.500 Ft/100 kg. Tel.: 
06-30-416-1275

Lakásfelújításon gondolkodik? Hívjon biza-
lommal! Vállalunk: festést, burkolást, parket-
tázást, kisebb belső átalakítást, nyílászáró-
cserét, betonozást. Tel.: 06-20-252-5808, 
06-20-391-2004

Végkiárusítás a pártok háza alatti Bolhapi-
acon!! Egyes termékekre 50% kedvezmény 
a készlet erejéig. Nyitva: CS,P,Sz: 9-17óra-
ig. Tel. :06-20-5200-216

DONATELLA BŐR – IRHA – SZŐRME 
BUTIK. Megérkeztek a legújabb modellek! 
Novemberi akció: megunt irha, szőrme-
kabátját beszámítjuk új vásárlása esetén! 
Mosonmagyaróvár – Malomszer Üzlet-
ház középső sor. Érd.: 06-30-678-4227

Új, építkezésből megmaradt és bontott nyílás-
zárók nagy választékban 600 db-os raktárkész-
letről azonnal vihetők! www.hasznaltablak.hu

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

Akciós üveges, fa bejárati ajtók hőszigetelt 
üveggel, záró gumitömítéssel, kilinccsel, kul-
csokkal, 98x208-as méret (egyszárnyas kivi-
tel) 69.900 Ft/db, valamint 138x208-as (két-
szárnyas kivitel) 99.900 Ft/db. Munkaidőben: 
06-30-610-3850, www.rbfnyilaszarokft.hu, 
Bősárkány, Ady Endre u. 13.

Garázskapu, bukó rendszerű, NOVUM márká-
jú, fehér színben, vadonatújan, 1 év garanci-
ával, 240x200-as, 240x210-es és 250x200-
as méretben, 79.900 Ft/db. Munkaidőben: 
06-30-610-3850, www.rbfnyilaszarokft.hu, 
Bősárkány, Ady Endre u. 13.

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

Száraz nyárfa és száraz akácfa konyhaké-
szen rendelhető. EUTR: AA0351717. Tel.: 
06-30-400-9597

Bőrös félsertés rendelhető 890 Ft/kg, házi 
készítésű hurka, disznósajt, kolbász, kocso-
nya kapható. Házhozszállítást vállalok! Szép 
kártya elfogadóhely! Vadhús rendelhető! 
Fazekas húsbolt, Jánossomorja, Kereszt u. 
22. Tel.: 06-30-400-9597

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

EGYÉB

RAKLAPFELVÁSÁRLÁS! Tel.: 
06-30-594-6226
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Grande Pizzériába pultos és felszolgáló 
jelentkezését várjuk! Tel.: 06-20-4444-301

Kőműveseket keresünk bejelentett munka-
végzés, kiemelt bérezés! 13. havi bér! Uta-
zástérítés! Pályakezdők, fejlődési lehetőség! 
Felszerelés biztosított! Egész éves munka! 
Érd.: 06-30-432-2419

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

Az Anubisz Temetkezési Kft. – Mosonma-
gyaróvár, Városkapu tér 9. – általános temet-
kezési dolgozó munkatársat keres, gépko-
csivezetői jogosítvánnyal. Jelentkezni lehet 
munkanapokon 8-12 óra között szemé-
lyesen és telefonon a: 06-96-211-277-es 
telefonszámon.

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

Ausztriai Nightclub hostess munkára keres 
csinos lányokat 19 éves kortól, top kereset-
tel. Tel.: 0043-660-291-4770, 0043-664-
599-9695 (Pabian&Partner)

Keresünk alkalmi és állandó fizikai munká-
ra férfi munkaerőt (fűnyírás, sövénynyírás, 
valamint rakodás és egyéb tevékenységek). 
Tel.: 06-70-377-8380

Alkalmi jellegű fizikai munkára keresek 
munkavállalókat. Érd.: 06-70-202-6539

Minerva hotel recepcióst keres fényké-
pes önéletrajzzal. Mosonmagyaróvár, Erkel 
Ferenc utca 2. Érdeklődés a helyszínen.

Galéria étterembe szakácsot, pizza-futárt 
felveszünk. Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc 
utca 2. Tel.: 06-70-363-0052

Kemencés pizzéria csapatbővítése céljából 
főállású és beugrós szakácsot keres, kiemelt 
bérezéssel! Tel.: 06-30-397-0030

Erdészeti vállalkozás fakitermelési munká-
ra őszi, téli, egész évi munkára traktorost, 
motorfűrészelőt keres. Érd.: 06-30-481-
4321 (16.00 óra után)

Fogászati asszisztenst keresünk mosonma-
gyaróvári fogászati rendelőbe, teljes mun-
kaidőben. Érd.: 06-30-400-7301, allas@
farago.dental

Ács-vállalkozás keres szakmunkást és 
segédmunkást, hosszú távú munkára. Bére-
zés: tudástól függően; szakmunkás: 2000 
Ft/óra, segédmunkás: 1200 Ft/óra. Tel.: 
06-30-997-0087

Europethrob média területi képviselőt keres 
300-600 EUR heti jutalékkal, másodállásként 
is. Önéletrajzot: info@europethrob.eu várjuk!

Vállalkozók, cégek bérszámfejtése, TB 
ügyintézése, könyvelésbe besegítés, 
adminisztráció, akár bérmunkában. Tel.: 
06-30-8765-665

Bébiszittert keresek 11 éves gyermekem 
mellé, ott-alvással, heti 4 alkalomra. Tel.: 
06-70-235-2120

Mosonmagyaróváron keresek olyan nyug-
díjas hölgyet, aki szívesen vállalná Hawane-
se kiskutyám vigyázását, idősebb a kutyus. 
Várom telefonhívását, szerető pót-gazdi-
nak, hogy a részleteket átbeszéljük. Tel.: 
0036-70-618-0201

Műkörmös vállalkozónak az Elisabeth 
szalonban hely kiadó a termálnál. Tel.: 
06-30-645-6421

Műkörmös, fodrász kolléganőket keresünk 
a Freja szépségszalonba, bérlő rendszerbe. 
Bővebb információ személyesen az sza-
lonban, előre megbeszélt időpontban. Tel.: 
06-30-3615-067

Mosonmagyaróvári vigado söröző kollégát 
/kolleginát keres. Érd. 0630/217-5317

Munkát vállalnék, délután 4 vagy 6 órásat. 
Érd.: 06-30-851-7812

Takarítást vállalok napi 2 órára, vagy heti 
3-4 alkalommal 4 órára. Nyugdíjas hölgy. 
SMS-t kérek: 06-70-613-3437

Alkalmi munkára cukrászdába dolgozót 
és futárt felveszek. Tel.: 06-30-376-7283

Cable Module KFT. kábel köteggyártó cég 
mosonmagyaróvári ipari parkban férfi mun-
katársakat keres összeszerelői munkakörbe, 
egyműszakos munkarendbe. Érd.: munka-
napokon 8-16 óráig, Tel.: 06-70-930-9798

Cable Module KFT. kábel köteggyártó cég 
mosonmagyaróvári ipari parkba munkatársat 
keres gépbeállítói munkakörbe, egyműsza-
kos munkarendbe. Finommechanikai tudás, 
műszaki érzék szükséges! Érd.: munkanapo-
kon 8.00-16.00 óráig, Tel.: 06-70-930-9798

Szobaasszonyt azonnali kezdéssel felve-
szünk Levélre. Útiköltséget térítjük! Tel.: 
0036-70-611-9903

Mosonmagyaróvári pizzéria pizza-szakács, 
diszpécser és futár kollégát azonnali kez-
déssel felvesz. Érd.: 06-30-632-0111192

Takarítói munka belvárosban, mellékál-
lás nyugdíjasnak is! Érd.: 06-20-977-4302

Mosonmagyaróvári zöldségboltba 4 órás 
árufeltöltőt felveszünk. (05.00-07.00-ig 
és 14.00-16.00-ig). Tel.: 06-70-258-7408

Építőipari vállalkozás fiatal kőművest és 
segédmunkást keres. Tel.: 06-20-417-5757

Munkaerőt, vagy látszerész tanulót moson-
magyaróvári optikai üzletbe, számítógépes 
ismeretekkel, német vagy angol nyelvtu-
dással felveszünk. Tel.: 06-30-9-590-138

Mosoni piacon működő lángossütő, büfé-
be konyhai kisegítőt keresek piacnapokon 
(csütörtök, szombat). Érd.: 06-20-436-6484

Szakács kollégát/nőt keresünk 
mosonmagyaróvári étterembe. Érd.: 
+36-30-2262-749

Beugrós recepciós munkatársat keresünk 
mosonmagyaróvári szállodába angol/német 
nyelvtudással. Érd.: +36-30-277-1184

Kerti kisgépszerelő szakmunkást kere-
sünk, munkájára igényes, megbízható férfi 
személyében Mosonmagyaróváron. Tel.: 
06-20-330-8490

Mosonmagyaróvári étterem szakács és 
pizza-szakács jelentkezését várja! Tel.: 
06-20-247-4323

Mosonmagyaróvári gumiszerviz gumi-
szerelő munkatársat keres. Autószere-
lésben való jártasság előnyt jelent! Tel.: 
06-70-331-2647
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