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Újépítésű 3 szoba + nappalis családi 
ház napelemmel, 360 m2-es telekkel 
Halászin eladó. Érd.: 06-70-611-9903

Eladó – kiadó családi házakat, lakáso-
kat, telkeket, nyaralókat keresünk ügy-
feleinknek Mosonmagyaróvár és kör-
nyékén. Tel.: 06-70-611-9903

Mosonmagyaróváron tulajdonostól 
eladó a Lajta lakóparkban 2008-as 
építésű, kertkapcsolatos, nappali + 1 
szoba felújított lakás, zárt autó beálló-
val, saját tárolóval. Az ingatlan teher-
mentes, azonnal költözhető! Iá: 24,9 
MFt. Tel.: 06-30-630-7328

Befektetési lehetőség! Mosonmagya-
róváron jól megközelíthető helyen, tég-
laépítésű társasházban eladó I. emeleti 
58 m2-es, 3 szobás, erkélyes, jó állapotú 
lakás, tárolóval. A jelenlegi bérlő, hosszú 
távra (5 évre) tovább bérelné a lakást. 
Ár: 19,8 MFt. Tel.: 06-20-329-6564

Frekventált helyen 1. emeleti, 65 
m2-es, kis konyhával ellátott egyte-
rű, nagyon szép, világos üzlethelyi-
ség-, társasházi lakás zárt parkolóval, 
az utcafronton ingyenes parkolási lehe-
tőséggel eladó. Tel.: 06-30-3615-067

INGATLAN

Mosonmagyaróvár – szép lakóház 
víz közelében, csendes mellékutcá-
ban eladó. Ár: 139.000.- EUR. Érd.: 
06-96/219-419

Mosonmagyaróvár – kb. 98,983 
m2-es építési telek a Mosoni-Duna és 
egy halastó mellett eladó. Ár: 50.- EUR/
m2. Érd.: 06-96-216-687

Mosonmagyaróvár – szép lakóház 
saroktelken a központban eladó. Ár: 
120.000.- EUR. Érd.: 06-96-219-419

Várbalog – szép lakóház nagy kert-
tel és medencével eladó. Ár: 175.000.- 
EUR. Érd.: 06-96-216-687

Újrónafő – lakóház nagy melléképü-
lettel, nyugodt környéken eladó. Ár: 
119.000.- EUR. Érd.: 06-96-219-419

Osli, Kapuvár közelében – részben fel-
újított parasztudvar eladó. Ár: 58.000.- 
EUR. Érd.: 06-96-216-687

Jánossomorja – újonnan felújított 
lakóház eladó. iroda kialakítására is 
alkalmas. Ár: 120.000.- EUR. Érd.: 
06-96/216-687

Jánossomorja – kb. 3392 m2-es 
építési telek a központban eladó. Ár: 
16.000.000.- Ft. Érd.: 06-96-219-419

Levélen felújított családi ház 71 m2 
laktér, 41 m2 veranda, összkomfor-
tos, gáz a ház előtt, telek: 542 m2, két 
utcafrontos – eladó. Ár: 32,2 MFt. Tel.: 
0036-30-9459-113

Mosonmagyaróváron az Origó lakó-
parkban eladó egy 2018-ban épült, föld-
szinti, 59 m2-es, 2 szoba+nappalis, igé-
nyes lakás, beépített, gépesített konyhá-
val, 13 m2-es fedett terasszal, zárt udvar-
ban saját parkolóval. Alacsony rezsivel. 
Iá: 31,99 MFt. Érd.: 06-20-329-6564

Jánossomorja – exkluzív családi 
ház istállókkal a lovak szerelmesei-
nek eladó. Ár: 250.000.- EUR. Érd.: 
06-96-219-419

Mosonmagyaróvár – nagy ipari terü-
let, kb. 950 m2-es csarnokkal eladó. 
Vételár: 219.000.-EUR + 27% ÁFA. 
Érd.: 06-96-219-419

Ipari terület tulajdonostól a Movinn 
park területén eladó. 1440 m2-es a Nyír 
utca végén. Elektromos áram, víz, csa-
torna, gáz a telken, szilárd útburkolat-
tal rendelkező úton megközelíthető. Ár: 
27.500 Ft/m2 + ÁFA. Érdeklődni lehet: 
06-20-426-9920 telefonszámon.

Bükön 2 hálószobás lakás jó álla-
potban tulajdonostól eladó. Tel.: 
06-30-298-4499

Befektetők figyelem! Bükön jól kiadha-
tó 3 lakásos társasház áron alul, tulaj-
donostól eladó. Tel.: 06-30-9292-622

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

Dunaszigeten vízparttól 50 méterre 
igényes, teljesen alápincézett kétszin-
tes faház szaunával, kandallóval, ker-
ti kiülővel, 2 db fürdőszobával, 2 szo-
ba + amerikai konyhás nappalival, 240 
m2-es igényes telken, teljes berende-
zéssel eladó. Ára: 62.000 EUR. Érd.: 
06-30-413-9346

Várbalog – felújítandó lakóház eladó. 
Ár: 60.000.- EUR. Érd.: 06-96-219-419

Mosonszolnok – építési telek tó mel-
lett eladó. Ár: 25.000.- EUR. Érd.: 
06-96-216-687

Andau – szép lakóház a fürdőtó köze-
lében eladó. Ár: 199.000.- EUR. Érd.: 
06-96-219-419

Nagykanizsán 70 m2-es, 3 szo-
bás lakás eladó, vagy kisebbre cse-
rélhető. Zemplén, Győző út. Tel.: 
06-20-9-438-448

Mosonmagyaróváron a Széche-
nyi utcában jó állapotú, első eme-
leti 49 m2-es panellakás eladó. Ár: 
19,5 MFt, alku lehetséges! Tel.: 
+36-70-674-1334

Mosonban a piacnál eladó gázfűtéses, 
zárt udvari kis lakás faháztárolóval. Iá: 
11,5 MFt. Tel.: 06-96-213-124

Mosonmagyaróváron 680 m2-es épí-
tési telek a városközpont közelében, de 
nyugodt, kertvárosi részen, a Major Pál 
utcában eladó 30%-os beépíthetőség-
gel. Összes közmű a telek előtt. Ára: 
13,5 MFt. Érd.: 06-30-856-1505

Jánossomorján családi ház eladó, 
111 m2, 2 szobás, 500 m2-es sarok-
telken, összközműves, gázcsonk a 
telken, felújítandó. Ár: 18,8 MFt. Érd.: 
+36-30-9459-113

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

Hegyeshalomban családi ház, 
140 m2 alapterületű, tetőtér beépít-
ve, egész alatt szuterén, benne dup-
la garázs, teljes infrastruktúrás, 1148 
m2-es telken eladó. Ár: 38,8 MFt. Tel.: 
0036-30-9459-113

Levélen eladó építési saroktelek 545 
m2, rajta 45 m2-es műhely, közmű-
vek az utcafronton. Ár: 10,2 MFt. Tel.: 
0036-30-9459-113

Szántóföldet vásárolok Mosonmagya-
róvár környékén. Tel.: 06-20-9465-176

Tulajdonostól eladó egy 53 m2-es 
Móra F. ltp-i lakás. Ár: megtekintés 
után, ingatlanosok ne hívjanak! Érd.: 
06-20-523-4689

Széchenyi ltp-en, négyemeletes ház-
ban 55 m2-es földszinti, 2 szoba-hal-
los + erkélyes panellakás berendezve 
eladó. Iá: 24,5 MFt. Tulajdonostól! Érd.: 
06-30-316-4361

Azonnal költözhető 114 m2-es, 3 
szoba +nappalis családi ház, 385 
m2-es telekkel Levélen eladó. Tel.: 
06-70-611-9903
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Mosonmagyaróváron frekventált 
helyen, 400 m2-es telken eladó egy 
egyszintes 90 m2-es, jó állapotú, 3 szo-
ba+étkezős családi ház, két fajta fűtés-
sel. Az ablakok ki lettek cserélve, illet-
ve a födém szigetelése is megtörtént. 
Ár: 28,9 MFt. Tel.: 06-20-329-6564

Mosonmagyaróváron, az óvári város-
központ közelében eladó egy 53 m2-es 
magasföldszinti, szigetelt, felújított 2 
szobás, műanyag ablakos téglala-
kás redőnyökkel, saját gázkazánnal, 
kandallóval, erkéllyel, saját tárolóval. 
Tehermentes, azonnal költözhető! Ára: 
22,4 MFt. Érd.: 06-30-856-1505

Már csak 3 db lakás! Tavalyi áron! 
Városközpontban, most épülő 4 eme-
letes, liftes társasházban eladó egy IV. 
emeleti, 46 m2-es, 2 szoba + nappa-
lis, erkélyes lakás, saját parkolóval, 
fűtés-készen. Átadás: idén áprilisban. 
Ár: 20,22 MFt. Tel.: 06-20-329-6564

Mosonmagyaróváron csendes utcá-
ban, új építésű ikerházban eladó egy 
földszinti 65 m2-es, 2 szoba+amerikai 
konyhás nappalis, teraszos lakás, 250 
m2-es saját telekkel. Átadás kulcsra-
készen 1 hónapon belül.  Ár: 29,9 MFt. 
Érd.: 06-20-329-6564

Mosonmagyaróváron a Szent István 
király úton értékesítésre kínálunk 4 db 
teljesen új, most épülő lakásokat 50-8 
m2 között. Átadás várható ideje: 2020. 
február. CSOK igényelhető rá! Kedve-
ző hitelügyintézésben segítünk! Tel.: 
06-20-261-6442

Dunaszigeten, a Nagyzátonyi ágnál 
1,4 ha vízparti telken eladó egy felújí-
tott 100 m2-es családi ház melléképüle-
tekkel, saját stéggel. Ára: 210.000 EUR. 
Érd.: 06-30-413-9346

Mosonban 2 szobás földszinti lakás 
teljesen felújított, bútorozatlan, 
választható fürdőszoba burkolattal 
eladó. Kertkapcsolattal, terasz kiépí-
tési lehetőséggel. Iá: 16,89 MFt. Érd.: 
06-30-2833-750

Mosonmagyaróvár frekventált részén 
1,5 szobás, felújított, légkondicionáló-
val felszerelt kompletten berendezett 
lakás eladó, vagy igényesnek hosszú-
távra kiadó. Érd.: +36-20-929-2629

Mór Ferenc utcában 3. emeleti pan-
ellakás eladó. Iá: 16,8 MFt. Tel.: 
06-30-681-0334

Hévíztől 3 km, Keszthelytől 10 km-re 
Sümeg felé vezető út mentén zártkerti 
ingatlan, 80 m2-es, szigetelt, közpon-
ti fűtéses házzal, 2 garázzsal, a ház 
mögött 700 m2 szőlő gyümölcsössel 
tulajdonostól eladó. Ár: 13.000.000 
Ft. Érd.: 06-20-325-7416

Mofém-telepen 1. emeleti, erkélyes, 
50 m2-es, műanyag ablakos, szige-
telt épületben, felújítandó téglalakás, 
saját tárolóval eladó. Iá: 17,9 MFt. Érd.: 
06-30-413-9346

Mosonmagyaróváron az Origó lakó-
parkban eladó egy 43,3 m2 alapterü-
letű, 12,19 m2 teraszos II. emeleti lif-
tes lakás. Az ingatlanhoz tartozik egy 
zárt felszíni parkolóhely is. A lakás tel-
jesen új, kulcsrakész állapotú, kony-
habútorzattal + gépesítéssel, valamint 
teljes fürdőszoba berendezéssel. Iá: 
24.000.000 Ft. Érd.: 06-30-175-2853

Mosonmagyaróváron azonnal költöz-
hető, jó állapotú 65 m2-es, 3 szobás, 4. 
emeleti, erkélyes panellakás (Széche-
nyi u.29.) tulajdonostól eladó. Iá: 23,5 
MFt. Érd.: +36-30-509-5830

Eladó Mosonmagyaróváron, a bevá-
sárló központokhoz közel új épí-
tésű, 1. emeleti, 3 szobás, exklu-
zív, üvegteraszos lakás! Emeltszintű, 
szerkezet-kész, átadás ideje: 2020. 
január. Ár: 22.998.000 Ft. Kedve-
ző hitelügyintézésben segítünk! Tel.: 
06-20-552-83-12

Konkrét ügyfelünk számára kere-
sünk családi házat Mosonmagyaró-
váron a SUN lakóparkban, vagy Lajta 
lakóparkban. Érd.: Esztergályos Szil-
via 06-70-934-0209, HUreality Kft. 

TULAJDONOSTÓL ELADÓ FÖLDSZIN-
TI 49 m2-es PANELLAKÁS SZÉP ÁLLA-
POTBAN A SZÉCHENYI lakótelepen, 
NÉGYEMELETES háztömbben. Ár: 
22.900.000.- Ft. Érd.: 06-30-528-8957

Konkrét ügyfeleink számára keresünk 
Mosonmagyaróváron a belvárosban 
eladó ingatlant. Érd.: Esztergályos 
Szilvia: 06-70-934-0209, HUreality Kft.

Mosonmagyaróváron új építésű, jó 
elosztású garzonlakás berendezés-
sel együtt, zárt parkolóval eladó. Tel.: 
06-30-630-7328

Nagykanizsai 70 m2-es, 3 szobás pan-
ellakásomat elcserélném mosonma-
gyaróvári, vagy környéki lakásra, érté-
kegyeztetéssel. Tel.: 06-20-9438-448

Igényesen felújított, klímás, 2 szo-
ba-hallos, 5. emeleti panellakás lif-
tes házban eladó. Ár: 20,5 MFt. Tel.: 
06-30-5336-115

Mosonmagyaróváron a Major Pál 
utca 37-ben teljesen felújított csalá-
di ház kulcsra-kész állapotban, 500 
m2-es telken eladó. Iá: 34.900.000 Ft. 
Kisebb házat, vagy panellakást beszá-
mítok! Tel.: 06-30-9366-930

Családi ház Arakon, 2800 m2-es tel-
ken sok melléképülettel, jó állapotban 
eladó. Érd.: 06-30-3512-442

Jánossomorján 3 szobás, 100 m2-es 
családi ház 1000 m2-es telken eladó, 
vagy kiadó. Iá: 23 MFt. Kiadás: 150.000 
Ft/hó + rezsi + 1 hó kaució. Tel.: 
06-30-835-1960

Mosonmagyaróváron 990 m2-es telek 
házzal eladó, valamint városközpontban 
garázs eladó. Érd.: 06-30-829-7998

KIADÓ

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

Mosonmagyaróváron a sétá-
ló utcában üzlethelyiség kiadó. Tel.: 
06-30-9-590-138

Mosonmagyaróvár belvárosában 
külön-bejáratú lakrész kiadó. Tel.: 
06-30-500-8125

50 m2-es, 2 szobás, erkélyes, 1. eme-
leti lakás bútorozottan a Széche-
nyi ltp-en hosszútávra kiadó. Érd.: 
+36-30-9715-942

Mosonmagyaróváron belvárosi, 50 
m2-es külön-bejáratú összkomfortos 
lakás 1-2 fő részére kertkapcsolattal 
kiadó. Ár: 110.000 Ft + rezsi + 2 havi 
kaució. Érd.: +36-30-9459-113

Mosonmagyaróváron autópálya 
közelében új építésű, modern, búto-
rozott, gépesített 55 m2-es lakás ala-
csony rezsivel, parkolóval hosszútávra 
kiadó. Havi bérlet + rezsi + 2 hó kau-
ció. Dohányzás, kisállat kizárva! Érd.: 
06-30-273-6017
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Albérlet (45 m2-es) kiadó Mosonmagya-
róváron a Malomdűlőben. Kisállat kizár-
va! Ár: 75.000 Ft + fix rezsi + kaució. Érd.: 
06-20-228-0048

Mosonmagyaróváron az Enge János 
utcában társasházi garzonlakás kiadó. Tel.: 
+36-30-453-7782

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

Mosonmagyaróváron apartman tel-
jes berendezéssel kiadó 1-2 fő részére. 
Ár: 90.000 Ft/hó fűtéssel (+víz, villany) 
+ 2 hó kaució. Érd.: 06-30-9574-673, 
06-20-221-9574

Mosonmagyaróváron első emeleti, 
2 szobás, bútorozott lakás kiadó. Ár: 
100.000 Ft/hó + rezsi + 2 hó kaució. 
Érd.: 06-30-285-5389

Egy- és kétszemélyes, igényesen fel-
újított és berendezett apartman szobák 
hosszútávra kiadók! Csendes, nyugodt 
környezet, a várostól 1,5 km-re. Zárt par-
koló, a kapuban buszmegálló, bicikliút a 
városig, illetve Rajkáig. Mosási- és főzé-
si lehetőség! Az apartmanban: zuhanyzó, 
WC, TV, Internet. Érd.: 06-70-935-6040

Mosonmagyaróváron, frekventált zöldö-
vezeti helyen új építésű 65 m2-es exklu-
zív amerikai konyhás, nagy teraszos lakás 
kiadó, mélygarázsban autónak hely bizto-
sított. Gyermek, kisállat kizárt! Ár: meg-
egyezés szerint. Tel.: 06-30-631-4873

Mosonmagyaróváron 2-3 ágyas szo-
bák kiadók. Ár: 50.000 Ft/fő/hó. Érd.: 
06-30-835-1960

Összkomfortos apartman 1 személy 
részére kiadó. Tel.: 06-70-6031-031

Mosonmagyaróváron új építésű társasház-
ban külön mérőórákkal garzonlakás kiadó. 
Ár: 100.000 Ft + rezsi. Tel.: 06-20-478-5874

Mosonmagyaróváron 43 m2-es, teljesen 
berendezett lakás kiadó. 2 hó kaució szük-
séges! Érd.: 06-30-9-390-169

Levél – szép lakóház kiadó. Bérleti díj: 480.- 
EUR. Érd.: 06-96-219-419

Városközpontban nagyméretű garázs 
kiadó. Érd.: 06-30-749-9292

Jánossomorján albérlet kiadó 2 fő részére. 
Tel.: 06-20-9178-396

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

Beach lakóparkban 65 m2-es, 2 szobás 
lakás + 19 m2-es erkély kiadó. Iá: 100.000 Ft 
+ rezsi/hó + kaució. Érd.: 06-30-9299-203

Mosonmagyaróváron albérletünkbe 
albérlőtársat keresünk. Iá: 60.000 Ft. 
Tel.: 06-70-606-2570

Mosonmagyaróváron, a Magyar utcán, 
egészségügyi, sport-fitnesz, vendég-
látó ipari, vagy egyéb tevékenységre 
alkalmas 200/300m2-es üzlethelyiség 
kiadó! Érd.: 06-30-9791-506

Munkásszállás 2-3 ágyas szobákkal 20 fő 
részére kiadó Mosonmagyaróváron, közel 
az Ipari parkhoz. Tel.: 06-70-229-8134

Mosonmagyaróváron szigetelt panel-
épületben felújított garzon hosszútávra 
kiadó. Ár: 95.000 Ft/hó + rezsi. Márci-
usi költözéssel. Tel.: 06-30-541-7942

Tímár utcában 2 db üzlethelyi-
ség kiadó, akár külön, akár egyben. 
25m2/db. Nagyon kedvező ár! Tel.: 
06-70-318-7518

Mosonmagyaróváron családi háznál 
külön-bejáratú, 1 szobás, teljesen búto-
rozott, gázfűtéses lakás kiadó. 2 hó kau-
ció szükséges! Érd.: 06-30-4345-231

Kiadó belvárosi 1,5 szobás, teljesen 
bútorozott + felszerelt, kiváló állapo-
tú, 2. emeleti lakás. Minden megta-
lálható pár perc sétányi távolságban. 
Ár: 110.000 Ft/hó + kb. 30.000 Ft/hó 
átlag rezsi + 2 havi kaució. Azonnal 
költözhető! Érd.: +36-30-994-1562

Mosonmagyaróváron Malomszer 
üzletházban 20 m2-es üzlethelyiség 
bármilyen üzleti tevékenységre kiadó. 
Tel.: 06-20-9-461-008

Mosonmagyaróváron a Fő út 16-ban 
33 m2-es üzlethelyiség (jelenleg iroda-
ként működik) januártól kiadó. Tel.: 
06-20-951-3052
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Apró Rövid határidővel vállalunk kőműves 
munkákat, felújítást, festést, gipszkar-
ton szerelést, parkettázást. Tel.: 06-20-
241-8353, 06-20-5060-617

Költöztetést, fuvarozást vállalok! Bel-
földi és nemzetközi viszonylatban is! 
Tel.: 06-20-360-6197

Épületek villanyszerelését, boj-
lerek javítását rövid határidővel 
vállalom. Tóth Norbert wev. Tel.: 
+36-20-970-2611

Palatetők bontás nélküli átfedése cse-
repes lemezzel, stablon deszka leme-
zelése, ereszcsatorna szerelés, bádo-
gos munkák, tetőfedés, tetőjavítás, 
tetőszigetelés. Építőipari munkákat, 
beázások megszüntetését vállaljuk. 
Tel.: 06-30-3799-313

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-belső felújítása, javítások vál-
lalása. Tel.: 06-20-293-1175

Bútorszállítás, költöztetés, háztartá-
si gépek szállítása. Keressen bizalom-
mal. Érd.: 06-70-589-2787

Vízvezeték szerelést vállalok Moson-
magyaróváron és környékén. Tel.: 
06-30-402-3116

Kézi autómosó Mosonmagyaróváron, 
Hanság utca 38. H-P. 08.00-16.00ig. 
Tel.: 06-20-265-6812

Kedvező áron vállalunk lakások, csalá-
di házak festését, külső hőszigetelését. 
Minőségi munka, kedvező ár! Garancia! 
Érd.: +36-20-225-5612

Német nyelv tanítása, korrepetálás, 
szinten tartás nyelvtanárnál délelőtt – 
délután, Óváron. Tel.: 06-70-264-8088

Épületek bontása, mindenféle ker-
ti munka és 3,5 tonnás billencs-csel 
mindenféle fuvar. Számlaképes! Tel.: 
06-30-537-0899

Tuskó és gyökérmarást vállalok nehe-
zen megközelíthető helyeken is Moson-
magyaróváron és 40 km-res körzeté-
ben. Hívjon bizalommal! Hétvégén is! 
Tel.: 06-20-3254-252

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) 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 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

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

Kézápoló és műköröm-építő OKJ tanfo-
lyam Mosonmagyaróváron! Felnőttkép-
zési engedély szám: E-000364/2014/
A002. Jelentkezési határidő: 2020. feb-
ruár 05. Képzés időtartama: 4,5 hónap. 
Tel.: +36-70-657-7157

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

Expressz dugulás elhárítás! Bontás 
nélküli dugulás elhárítás Mosonma-
gyaróvár és körzetében. Garanciával, 
hétvégén is! Tel.: 06-30-7496-098

Óvári vállalkozás vállalja a csalá-
di házak villanyszerelését, felújítását 
biztosítással, E-napló vezetéssel. Tel.: 
06-70-427-1997

Festést, kőműves munkát, szigetelést, 
burkolást, térkövezést, tetőmosást, 
házak, lakások külső-belső felújítását 
vállalom rövid határidővel, garanciával! 
Kis munka is munka! www.kismunka-
ismunka.hu, Tel.: 06-70-615-3039

1-5. osztályosok korrepetálását válla-
lom 17.00 óra után és hétvégén. Érd.: 
06-30-769-0621 (esti órákban)

JÁRMŰ

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

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

Autófelvásárlás! Díjtalan kiszállással, 
minden nap! Műszaki vizsga nélkül is, 
kortól, állapottól függetlenül. Csiklya 
Tamás 06-20-442-9002

Használt autóját, tehergépkocsiját 
készpénzért megveszem. Üzemképte-
len, papír nélkül is lehet. Ha kell, ház-
hoz megyek! Tel.. 06-20-910-9361, 
06-20-280-9747

Utánfutó bérelhető Mosonmagya-
róváron a hét minden napján! Tel.: 
06-70-589-2787

Suzuki Ignis, 150.000 km-rel, jutá-
nyos áron eladó. Érd.: 06-30-643-4962

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

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

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

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

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

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

REDŐNYJÁRAT indul hétvégenként 
Mosonmagyaróvárra és környékére! 
Redőnyök, szúnyoghálók 10 – 20 % 
engedménnyel! Hőszigetelt alumínium 
redőnyök, reluxák, pliszék, szalagfüg-
gönyök, napellenzők, sávrolók. Kérjen 
ingyenes helyszíni árajánlatot! Minősé-
gi árnyékolót 49 éves megbízható cég-
től! HÉRICS LÁSZLÓ, Kapuvár, Pozso-
nyi u. 90. Tel.: 06-96-242-655, 06-30-
204-0-205, www.hericsredony.hu

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

Vállalunk szobafestést, mázolást, 
tapétázást, homlokzatfestést. Pon-
tos, precíz munka, korrekt ár! Érd.: 
06-30-265-2478

Készpénzfizetés azonnal! Napi leg-
magasabb áron! Arany-ékszerre, ezüst 
tárgyakra, régiségekre, festményekre, 
egyes műszaki cikkekre. Arany-éksze-
rek árusítása kedvező áron. Régi kép-
csarnoki képeket, hagyatékot vásá-
rolok. Ingyenes értékbecslés. Zálog-
ház (Kisalföld Áruház mellett). Tel.: 
06-96/215-808

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)

Teherfuvarozás! Költöztetés, lomta-
lanítás! Városon belül kedvezményes 
áron! www.emmatehertaxi.eu. Tel.: 
06-70-540-3628

Idősek gondozást vállalom! Tel.: 
+36-30-373-9769

Parkettázást, beltéri ajtózást és 
kisebb asztalosi munkát vállalok. Tel.: 
06-20-534-0568

Veszélyes fák kivágását, tűzi-
fa méretre vágását vállalom. Tel.: 
06-20-9526-212

Költöztetést, lomtalanítást, kisebb 
áruk, zöldhulladék fuvarozását 700 
kg-ig, 4000 Ft-tól vállalom. Tel.: 
06-20-351-1292

Vállalkozás kis költséggel sürgősen 
eladó! Tel.: 06-70-362-8126

Szobafestést, mázolást, tapétázást 
vállalok. Minőség kedvező áron! Tel.: 
06-30-234-8598
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Garázskapu, bukó rendszerű, NOVUM 
márkájú, fehér színben, vadonatújan, 1 
év garanciával, 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.

Új műanyag ablakok, bejárati ajtók, 
fa beltéri ajtók, párkányok raktárról 
azonnal vihetők! RBF Nyílászáró Kft., 
Bősárkány, Ady Endre utca 13. Tel.: 
06-30-580-1041

Rossz mosógépét, villany- és gáztűz-
helyét ingyen elszállítom Mosonmagya-
róváron belül. Költöztetést is vállalok! 
Tel.: 06-30-9-478-414

Hagyatékot, bútorokat, bontószé-
ket, gyalupadot, öreg tollat padlás-
tól a pincéig mindent vásárolok. Érd.: 
06-20-804-2771

Gázkazán, fatüzelésű kazán és hul-
ladék vasát ingyen elszállítom. Tel.: 
06-20-916-9800

Nagyméretű raklapok tüzelőnek 
eladók. Tel.: 06-30-594-6226

Száraz deszka hulladék tűzifának 2500 
Ft/100 kg, ingyenes kiszállítással eladó. 
Tel.: 06-30-416-1275

Automata mosógépek eladók 20-25 
ezer Ft/db, garanciával. Moson, Úttö-
rő utca 20.

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

Akciós műanyag, hőszigetelt bejá-
rati ajtók, 98x208-as méretűek, felül 
üvegbetéttel, 5 pontos biztonsági zár-
ral, kilinccsel, kulcsokkal, fehér szín-
ben, 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.

Bőrös félsertés rendelhető 990 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

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

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

Veszélyes fák kivágását vállaljuk! Épü-
letek közé nőtt fák biztonságos kivágá-
sát, megdőlt, veszélyessé vált fák biz-
tonságos lebontását vállaljuk Moson-
magyaróváron és 40 km-es körzeté-
ben. Hívjon bizalommal! Hétvégén is! 
Tel.: 06-20-3254-252

Fakivágást, veszélyes fák kivágását 
vállaljuk! Érd.: 06-20-453-2140

Burkolást és kisebb kőműves munkát 
vállalok! Tel.: 06-20-2846-441

EGYÉB

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

BOLHAPIAC a Pártok Háza alatt meg-
újult arculattal, új árukészlettel várja 
régi és új vásárlóit! Nyitva: CS,P,Sz: 
9-17óraig. Tel:06-20-5200-216
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Szobaasszonyt hegyeshalmi határon 
lévő Hotel Rózsa Csárdába felveszünk. 
Munkába járást biztosítjuk. Érdeklődni 
lehet: 30/631-6874

Mosonmagyaróvári Flex-Dent Kft. 
„B” kategóriás jogosítvánnyal mun-
katársat keres (kis csomagok szál-
lítására). 8 órás munkaidő. Önélet-
rajzokat az alábbi címre várjuk:  
office@flexdent.hu, Érd.: 06-30-209-
7972 (8-16 óráig)

Mosonmagyaróvári Simbad Hotel*** 
superior éttermébe pultos hölgyet fel-
veszünk. Érdeklődni lehet délelőttön-
ként: 30/646-2520, hr@simbad.hu

Marina Pizzéria & Steakhouse pin-
cért vagy pincérnőt keres csapatbő-
vítés céljából. Érd.: 06-30-564-8401

A Flexum Gyógyászati Központ csapa-
ta bővítése céljából teljes munkaidős 
gyógytornászt keres. mehetne február 
végéig. Tel: + 36 96 951 643 E-mail: 
medical@flexumtermal.hu

Minerva Hotel felszolgálót és szoba-
asszonyt keres. Mosonmagyaróvár, 
Erkel F. u.2. Tel.: 06-70-363-0051

Tapasztalt, önállóan dolgozni tudó, 
munkájára igényes szakácsot keresünk 
a Magyaros étterembe (melegkonyhás 
étterem). Tel.: 06-30-300-5625

Önállóan dolgozni tudó bolti eladót 
felveszünk 2 műszakos, 12 órás mun-
karendbe. Non-stop pékség. Érd. 
06-30-214-8816

Mosonmagyaróvári Vigadó söröző-
be kolléganőt/kollégát keresünk. Érd.: 
06-30-217-5317

Mosonmagyaróváron a Hotel Ter-
málban engedéllyel rendelkező, fel-
szerelt fogászati rendelő kiadó. Tel.: 
06-20-9-513-052

BIXI-TRANS KFT. felvételre keres 
nemzetközi gépkocsivezetőt pony-
vás furgonra. Minden hétvége itt-
hon Feltétel: „B” kategóriás jogo-
sítvány. Gyakorlat előny, de nem 
feltétel. Jelentkezés: személyesen 
Mosonmagyaróvár, Szent István 
király út 94.fsz./3 alatt, ill. telefo-
non: 06-20-576-1100 hétfőtől pén-
tekig, 8-tól 16.30 óráig.

Mosonmagyaróvári építőipari cég, 
munkájára igényes, megbízható fes-
tőt, hőszigetelésben jártas kőmű-
vest felvesz. Lehet pályakezdő is! 
Bérezés: megegyezés szerint. Érd.: 
06-30-9475-174

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

Villanyszerelő Kft. Mosonmagyaróvár 
és környékén szakipari végzettséggel 
rendelkező kollégát keres. Munkáját 
kiemelt bérezéssel és egyéb juttatá-
sokkal díjazzuk! Tel.: 06-20-200-6016

Állandó délelőttre szobaasszonyt fel-
veszünk levéli hotelbe. Versenyké-
pes fizetés + útiköltség térítés. Tel.: 
06-70-611-9903

Adminisztratív munkakörbe, valamint 
szociális gondozó és ápoló munkakörbe 
munkatársakat keresünk. Jelentkezni 
szakmai önéletrajz benyújtásával sze-
mélyesen, vagy postai úton: Kistér-
ségi Egyesített Szociális Intézmény, 
9200. Mosonmagyaróvár, Soproni út 
65. címen, e-mailben: info@szocmkt.
hu, vagy intezmenyvezeto@szocmkt.
hu e-mail címen lehet. Bővebb infor-
máció munkaidőben a 06-96-566-266 
vagy 06-20-403-0038-as telefonszá-
mon kérhető.

Mosonmagyaróvári telephelyre járőr- 
és portaszolgálatra keresek érvényes 
vagyonőri igazolvánnyal és felhasználói 
szintű számítógépes ismeretekkel ren-
delkező vagyonőrt. Érd.: 06-30-399-
1854 (07.00-19.00 óra között!)

Mosonmagyaróvári erdészeti vállalko-
zás fakitermelési egész éves munkára 
traktorost vagy segédmunkást felvesz. 
Érd.: 06-30-481-4321 (16.00 óra után)

Ács-vállalkozás keres ácsot, ács 
szakmunkást, vagy betanított ácsot. 
Bérezés: tudástól függően, 1500-2000 
Ft/órabér. Tel.: 06-30-997-0087

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

Cégcsoportunk keres Ausztriába 
gyakorlott csőszerelőket (izometria 
és koordinátarajz olvasási tudással 
AVI heftelési tudással), AVI hegesztő-
ket, AVI-Orbitalhegesztőket (érvényes 
FM5-ös minősítéssel), VT2 minőségel-
lenőröket. NÉMET NYELV SZÜKSÉGES, 
kollektív szerződéssel. bérezés alkal-
mazottként. Jelentkezésüket e-ma-
ilen várjuk: office@examont.eu, tel.: 
+4369913771999 (Eurojobs)

Kühne Vasöntőde Kft. keres takarí-
tó/nő munkatársat 2020.02.17-től 
2020.03.04-ig határozott időre. Dél-
utáni munkavégzés, 4 órás részmun-
kaidő. Nyugdíjasok jelentkezését is vár-
juk! Jelentkezni munkanapokon 6-14 
óráig a 06-96-213-055, vagy 06-96-
213-315 telefonszámon.

Aquasol Resort bővítés céljából mun-
katársakat keres RECEPCIÓS mun-
kakörbe. Elvárás: német nyelvtudás. 
Előny: egyéb idegen nyelv ismerete. 
Jelentkezés módja: a bholczinger@
tha.hu e-mail címen vagy a 06-30-
395-9678-as telefonszámon.

Bővülő csapatunkba 25 év alatti gya-
kornok felszolgálót, szakácsot felve-
szünk. Versenyképes fizetés + útikölt-
ség térítés. Tel.: 06-70-611-9903

Építőipari munkában jártas segéd-
munkást keres épületvillamossággal 
foglalkozó cég, alkalmi vagy állandó 
munkára. Tel.: 06-20-200-6016

Kemencés pizzéria csapatbővítése cél-
jából főállású és beugrós pizza-szaká-
csot keres, kiemelt bérezéssel! Tel.: 
06-30-397-0030

Felszolgáló/nő kollégát keresünk 
mosonmagyaróvári étterembe, 
angol vagy német nyelvismerettel. 
Érd.: +36-30-2262-749

Szakácsot, rajkai Tulipános Csárdába 
versenyképes bérezéssel felveszünk. 
Érdeklődni lehet: 30/585-4628

Levéli EDO benzinkútra kútkez-
elő munkatársat keresünk. Net-
tó: 300.000 Ft. Jelentkezni: 06-30-
572-0038, fnorbertedo@gmail.com

Trafikba Mosonmagyaróváron hosszú-
távra bolti eladót keresünk. Fényképes 
önéletrajzot az ovartabak@gmail.com-
ra kérnénk!

A Mosonmagyaróvári Tanoda felső-
fokú humán végzettségű munkatár-
sat keres napi 4 órai délutáni mun-
kára. Nyugdíjasok jelentkezését is 
várjuk! Információ: 06-30-9573-744

Hegyeshalmi Barokk Hotel keres 
nyelveket beszélő recepcióst, vala-
mint munkájára igényes, nemdohány-
zó szobaasszonyt. Érd.: 06-70-413-
9255, 06-96-701-013

Festőt, burkolót, kőművest, segéd-
munkást azonnali kezdéssel felve-
szünk. Érd.:  BOGÁR –GENERÁL KFT. 
Tel.: 06-30-396-0014, hétfőtől-pén-
tekig: 9.00-17.00-ig.
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Aqua Hotel Termál éjszakai portást 
keres (nyugdíjasok is). Jelentkezés 
módja: személyesen a Hotel recep-
cióján (Mosonmagyaróvár, Kígyó 
u. 1.) vagy a 06-30-395-9678-as 
telefonszámon.

Gyermekétkeztetéssel foglalkozó 
cég felvesz konyhai kisegítőt, sza-
kácsot egyműszakos munkarendbe. 
Érd.: hétfőtől - péntekig a 06-20-274-
6099-es telefonszámon lehet a déle-
lőtti órákban!

Mosonmagyaróváron fodrászüz-
letbe alkalmazottat keresünk. Tel.: 
06-30-214-4001

MOSONMAGYARÓVÁRI virágüzlet-
be virágkötőt, bolti eladót teljes mun-
kaidőre felveszek. Szakmai gyakorlat, 
képesítés előny. Tel.: 06-20-335-9177

Építőipari vállalkozás kőművest, illet-
ve betanított kőművest keres azonnal 
kezdéssel. Bérezés: megegyezés sze-
rint. Tel.: 06-30-9-391-768

Szakképzett, németül beszélő eladót 
keresünk textilüzletbe, 8 órás állásra. 
Érd.: Mosonmagyaróvár, Jókai u. 8. 
Tel.: 06-96-576-025

Mosonmagyaróvári szépségszalonba 
pedikűröst, műkörmöst keresünk. Érd.: 
06-20-318-1887

Gyakorlattal rendelkező kozmetikust 
keresünk mosonmagyaróvári üzletünk-
be. Érd.: 06-20-318-1887

Mosonmagyaróvári fogtechnikai 
laborba munkájára igényes, önállóan 
dolgozni tudó kollégát keresünk. Érd.: 
06-70-408-1169

Pultos kolléganőt keresünk fő-, vagy 
mellékállásban. Halászi, Lottó presz-
szó, vagy Máriakálnok, Pletykafészek. 
Diákok jelentkezését várjuk. Érd.: 
06-30-632-6669

Munkalehetőség! Mosonmagyaróvá-
ron vendégházunkba szobaasszonyt 
keresünk. Jó kereseti lehetőség! Tel.: 
06-30-398-1763

Hegyeshalomba munkájára igényes, 
vendéglátásban jártas pultost kere-
sünk. Szakképesítés nem szükséges. 
Egyeztetés telefonon: 06-30-321-2641

Jánossomorjai zöldség-gyümölcs 
feldolgozó üzembe női alkalmazottat 
keresek. Érd.: 06-70-3922-107

Pizza-szakácsot, szakácsot, jó kere-
seti lehetőséggel bezenyei kisvendég-
lőbe felveszek. Tel.: 06-70-415-5648

Konyhában jártas kisegítőt jó kerese-
ti lehetőséggel bezenyei kisvendéglő-
be felveszek. Tel.: 06-70-415-5648

Pultos lányt, felszolgáló hölgyet, 
akár részmunkaidőben, akár kisegí-
tőnek, jó kereseti lehetőséggel beze-
nyei kisvendéglőbe felveszek. Tel.: 
06-70-415-5648

Grande Pizzéria gyakorlattal rendelke-
ző szakképzett szakácsot felvesz. Tel.: 
06-20-4444-301

Grande Pizzéria konyhai mosoga-
tót keres, heti 2 alkalomra, délutáni 
elfoglaltságra. Tel.: 06-20-247-4323

Segédmunkás kollégát keresünk Raj-
ka és környéki munkavégzésre Moson-
magyaróvár és Rajka vonzáskörzeté-
ből. E-mail: kovacskftrajka@gmail.
com. Tel.: +36-30-261-7395

Mosonmagyaróvári gumiszerviz 
gumiszerelő munkatársat keres. Autó-
szerelésben való jártasság előnyt jelent! 
Tel.: 06-70-331-2647

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

EGY MŰSZAK! KIEMELT BÉREZÉS! For-
mázó, öntvénytisztító munkatársakat 
keres a KÜHNE Vasöntőde Kft. Jelent-
kezés munkanapokon 6-14 óráig: 
06-96/213-055, vagy 06-96/213-315.

Nehézgép kezelő kollégát keresünk 
gumikerekes forgókotróra Mosonma-
gyaróvár és környéki munkákra. Nyug-
díjasok jelentkezését is várjuk! E-ma-
il: kovacskftrajka@gmail.com Tel.: 
+36-30-261-7395
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