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

Mosonmagyaróváron 1996-ban 
épült földszinti 42 m2-es tégla-
lakás kis kerttel, szépen felújít-
va, saját gázkazánnal eladó. Ára: 
21,9 MFt. Érd.: 06-30-413-9346

Levélen családi ház a Petőfi Sán-
dor utcában leköthető, 70 – 80 
– 97 m2-re tervezve, emelt szin-
tű, szerkezet-kész, vagy kulcsá-
tadással. Ár: 27 – 40 MFt. Érd.: 
0036-30-9459-113

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

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

Magánszemélyként kizáró-
lag a Lovarda környékén, főként 
felújítandó kis házat, nyaralót 
vásárolnék, készpénzért. Érd.: 
06-20-226-9427

INGATLAN
Mosonmagyaróvár - 103 m2-es 
felújítandó társasházi lakás 
eladó! Iá: 18.600.000 Ft. Érd.: 
06-70-267-22-46

Mosonmagyaróvár – Majo-
rok! Kertkapcsolatos, felújí-
tott 3 szobás sorházi lakás 
eladó! Iá: 23.600.000 Ft. Érd.: 
06-70-267-22-46

Darnózseli – 103 m2-es, 3 szobás, 
részben felújított családi ház 1900 
m2-es telken eladó! Iá: 25.700.000 
Ft. Érd.: 06-70-267-22-46

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

Mosonmagyaróvár – Majorok! Új 
építésű, kulcsrakész, kis kertes 
családi ház (2 szoba+nappalis) idei 
átadással eladó! Ár: 32.900.000 
Ft. Érd.: 06-70-267-22-46

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

Mosonszolnokon építési telek, 
CSOK-ra alkalmas, ikerház – 
tervrajzzal, építési engedéllyel, 
teljes dokumentációval tulajdo-
nostól eladó. Ár: 10,8 MFt. Érd.: 
06-70-222-6999

Mosonmagyaróváron frekven-
tált helyen eladó első emeleti, 2 
szoba-nappalis, teraszos lakás. 
Tel.: 06-20-553-7213
Mosonmagyaróváron frekven-
tált helyen. 400 m2-es telken 
eladó egy egyszintes, 90 m2-es, 
jó állapotú, 3 szoba+étkezős csa-
ládi ház, két fajta fűtési rendszer-
rel. Az ablakok ki lettek cserélve, 
illetve a födém szigetelése is meg-
történt. Az ár alku képes! Iá: 29,8 
MFt. Tel.: 06-20-329-6564

Mosonmagyaróváron első eme-
leti társasházi 47 m2-es erké-
lyes, 3 szobás lakás eladó. 
Készpénzes fizetés esetén ked-
vezmény! Tel.: 06-20-552-8312
Ingatlanok eladók: Mosonma-
gyaróváron ipari park közelében 
1,2 HA, valamint Mosonszentmik-
lós autópálya mellett kb. 5,6 HA. 
Alkalmasak logisztikai vagy ipari 
csarnok építésére, teljes közmű-
vel. Érd.: 06-30-9372-093

Mosonmagyaróváron Dunához 
közeli, most épülő 3 lakásos tár-
sasházban eladó egy földszinti, 63 
m2-es, 3 szobás, teraszos, illetve 
egy I. emeleti, 41 m2-es, 2 szo-
bás, erkélyes lakás, egyedi gáz-
fűtéssel, kulcsra-kész átadás-
sal. Zárt udvarban, saját parkoló-
val. Ár: 29,0 MFt – 19,5 MFt. Érd.: 
06-20-329-6564

Ipari terület tulajdonostól a 
Movinn park területén eladó. 
1440 négyzetméteres a Nyír utca 
végén. Elektromos áram, víz, csa-
torna, gáz a telken, szilárd útbur-
kolattal rendelkező úton meg-
közelíthető. ár: 35.900.- / négy-
zetméter + áfa. Érdeklődni lehet 
06204269920 telefonszámon.

Károly úton eladó egy 55 
nm-es ,2 szoba hallos ,nagy 
erkélyes ,harmadik eme-
leti panellakás.Ára 19Mft./
Saját tulajdonos,alkuképes/
Érd.:0630/4103803

Erkel úton eladó egy Móra udvar-
ra néző 2. emeleti, 2 szoba-hallos 
panellakás, szép állapotban, rész-
ben felújítva. Azonnal költözhető! 
Iá: 19,2 MFt. Ingatlanosok kímélje-
nek! Tel.: 06-20-433-7710

Árcsökkenés! Mosonmagyaró-
váron jól megközelíthető helyen, 
téglaépítésű társasházban eladó 
egy I. emeleti 58 m2-es, 3 szobás, 
erkélyes, jó állapotú lakás, táro-
lóval, jó parkolási lehetőséggel. A 
jelenlegi bérlő hosszútávra tovább 
bérelné a lakást. Iá: 20,9 MFt. Érd.: 
06-20-329-6564

Mosonmagyaróváron a Beach 
lakóparkban eladó egy 48 m2-es 
amerikai konyhás nappalis + 1 
szobás felújított lakás, 16 m2-es 
terasszal, teljes berendezés-
sel, 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-készen. Átadás: 
2020. április. Ár: 18,34 MFt. Tel.: 
06-20-329-6564

Móra ltp-en 1. emeleti, 53 m2-es, 
2 szoba-hallos lakás eladó. Fűtés-
korszerűsített, saját mérőkkel fel-
szerelt, műanyag ablakok redőny-
nyel, saját tároló. Ár: 18,5 MFt. 
Érd.: 06-20-243-5480
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Mosonmagyaróváron a város-
központban 55 m2-es, 2 szo-
ba-hallos, erkélyes, részben fel-
újított panellakás eladó. Iá: 18,4 
MFt. Érd.: +36-30-267-4292

Magánszemélytől a Majoro-
ki városrészen teljesen felújí-
tott sorházi lakás teljes bútor-
zatával eladó. Iá: 16 MFt. Tel.: 
06-30-479-8346

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

Mosonmagyaróváron a Szá-
le János utcában eladó egy tel-
jes körűen felújított 85 m2-es, 2 
szoba + amerikai konyhás nap-
palis családi ház, 40 m2-es pin-
cével, 305 m2-es telken, gázfű-
téssel + kandallóval. Új konyha, új 
fürdő, új villany, víz, csatorna stb. 
Azonnal költözhető! Ára: 33,5 MFt. 
Érd.: 06-30-856-1505

Manninger vagy Mofém telepen 
lakást keresek készpénzes meg-
vásárlásra. Érd.: 06-30-850-5560

Rábapordány csendes utcájá-
ban felújítandó 100 m2-es, 3 szo-
bás, gázkonvektoros 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 családi ház, 385 m2-es 
telekkel Mosonmagyaróvár-
tól 3 km-re, Levélen eladó. Tel.: 
06-70-611-9903

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

Mosonmagyaróváron, a Károly 
úton felújítandó 49 m2-es földszin-
ti panellakás, saját tárolóval eladó. 
Iá: 17 MFt. Érd.: 06-70-275-0311

Kimle-Novákpusztán körbekerí-
tett építési telek eladó, 900 m2, vil-
lany, víz, szennyvíz, gáz a telken 
belül, magánszemélytől! Ár: érdek-
lődésre! Tel.: 06-30-977-2301

Mosonmagyaróváron belváros-
hoz közel (Palánk u.4.) tetőtéri 
42 m2-es központi fűtéses lakás 
azonnal költözhetően eladó. Par-
koló az udvarban. Iá: 15 MFt. Tel.: 
+36-20-942-1801

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

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

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

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

Mosonban kb. 60 m2-es tel-
jes felújításra szoruló földszin-
ti lakás eladó. Iá: 12 MFt. Érd.: 
06-30-2833-750

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

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

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

Mosonmagyaróváron azon-
nal költözhető, újszerű állapo-
tú 55 m2-es, 2 szobás, 1. eme-
leti nagy fedett erkélyes, tégla-
építésű, gázfűtéses lakás gépko-
csi beállóval eladó. Iá: 25,9 MFt. 
Érd.: 06-20-431-5832

Mosonmagyaróváron a SUN 
lakóparkban 7 lakásos társas-
házban 68 m2-es, I. emeleti lakás 
4 m2-es erkéllyel, 2 db gépkocsi 
beállóval eladó. Iá: 31,9 MFt. Érd.: 
06-20-9353-741

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

Mosonmagyaróváron csalá-
di házas övezetben tulajdonos-
tól eladó egy 2017-es új építésű, 
kertkapcsolatos téglalakás 36 m2 
+ 33 m2 kert, saját zárt parkoló. 
Érd.: 06-30-630-7328
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Irodák kiadók Mosonmagya-
róváron, különböző méretben, 
parkolási lehetőséggel. Érd.: 
06-30-4747-116

Hanság utca sarkán 27 m2-es 
üzlethelyiség, alatta ugyanekko-
ra helyiséggel (szépségszalon-
nak is kiváló) bérbe adó. Tel.: 
06-20-257-3560

Kossuth utcában 2 szobás beren-
dezett albérlet kiadó. Ár: 110.000 
Ft + rezsi + 2 hó kaució. Tel.: 
06-70-321-8259

Frekventált helyen 1. emeleti 65 
m2-es kis konyhával ellátott egy-
terű, nagyon szép, világos üzlethe-
lyiség zárt parkolóval, az utcafron-
ton ingyenes parkolási lehetőség-
gel, számlával hosszú távra irodá-
nak kiadó. Érd.:06-30-3615-067

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

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

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

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

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

Mosonmagyaróváron a belvá-
rosban, hőszigetelt téglaházban 
2 szoba + erkélyes, bútorozott 
lakás hosszútávra kiadó. Kaució 
szükséges! Kisállat kizárt! Tel.: 
06-30-398-7341

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

Beach lakóparkban nappali, kony-
ha, étkező + 2 szobás lakás igé-
nyesen berendezve hosszútávra 
kiadó. Érd.: 06-20-9412-042

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

Kiserdő úti lakóház alagsorá-
ban teremgarázs bérbe adó. Érd.: 
06-30-9973-395

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

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

Lemezgarázs kiadó Moson-
ban, zárt udvarban. Tel.: 
06-70-229-8134

18-20 fő részére szállás kiadó 
Mosonmagyaróváron. Elhelyezés 
2 ágyas szobákban. Számlaképes! 
Tel.: 06-70-229-8134

Egy- és kétszemélyes, felújított és 
berendezett apartmanok hosszú-
távra kiadók. Csendes, nyugodt 
környezet, a várostól 1,5 km-re. 
Zárt parkoló, a kapuban buszmeg-
álló, bicikliút a városig, illetve Raj-
káig. Mosási- és főzési lehetőség! 
Az apartmanban: zuhanyzó, WC, 
TV, Internet. Érd.: 06-70-935-6040

Mosonmagyaróváron szobák 
kiadók! Tel.: 06-30-758-2625

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

Szoba berendezett, gázfűtéses 
lakásban 1 nemdohányzó, rend-
szerető személynek kiadó. Tel.: 
06-20-223-5815

Mosonmagyaróváron a Magyart 
utcán, egészségügyi, sport-fit-
nesz, vendéglátó-ipari, vagy 
egyéb tevékenységre alkal-
mas 200/300 m2-es üzlethelyi-
ség kiadó. Érd.: 06-30-9791-506
Beach lakóparkban 2 szobás 
lakás bútorozottan kiadó. Ár: 
100.000 Ft/hó + rezsi + 2 hó kau-
ció. Érd.: 06-30-9733-279

Új 20 m2-es faház forgalmas 
helyen árusításra bérbe adó 
(büfé, tabak), az Ipartelepen. Érd.: 
06-20-9547-816

Ipari területen 100 m2-es műhely 
kiadó. Érd.: 06-20-9547-816

Mosonmagyaróvár Majoroki 
részén 46 m2-es teljesen bútoro-
zott lakás max. 3 főig hosszútáv-
ra kiadó. Tel.: 06-30-479-8346

Mosonmagyaróváron, az Ipar-
telepen 100 m2-es raktárhelyiség 
kiadó. Tel.: 06-30-974-9374

Mosonmagyaróváron apartma-
nok munkásoknak kiadók, 2-3-
4 ágyas szobákkal, 28 főig. Tel.: 
06-70-249-3626

Belvárosban felújított 2 szo-
ba + hálószobás lakás kiadó. Ár: 
100.000 Ft/hó + rezsi + 2 hó kau-
ció. Érd.: 06-30-9843-888

970 m2-es építési telek Újrónafőn 
eladó. Tel.: 06-96-204-946

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

KIADÓ
Mosonmagyaróváron a város-
központban (kék ház) 2 szobás, 
54 m2-es, 1. emeleti bútorozott, 
frissen kifestett lakás hosszútávra 
kiadó. Dohányzás, illetve kisállat 
kizárva! 1 havi bérleti díj + 2 havi 
kaució. Érd.: 06-30-349-7265

Mosonmagyaróváron gar-
zon 1 fő részére rezsivel együtt 
95.000 Ft-ért/hó kiadó. Tel.: 
06-70-211-8345

Mosonban a piacnál azonnal 
kiadó egyszobás, gázfűtéses, 
bútorozott udvari lakás, fizetőké-
pesnek. Tel.: 06-96-213-124

Mosonmagyaróváron 2 szo-
bás bútorozott panellekás hosz-
szú távra kiadó. Dohányzás és 
kisállat kizárva. 100.000 Ft/hó+-
rezsi+2 hó kaució szerzõdéssel. 
Érd.: 06 30 599 8066

Családi háznál külön-bejáratú 
szoba kiadó! Számlaképes! Érd.: 
06-70-703-2763

Mosonmagyaróvár – Nap utca! 
26 m2 + 9 m2 erkély, modern, 
bútorozott társasházi lakás kiadó! 
Ár: 100.00 Ft/hó + 2 hó kaució. 
Tel.: 06-70-267-22-46
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Apró Tóth Kárpittisztítás! Autókárpit, 
bútorkárpit, ülőgarnitúrák, fotelek, 
székek, padlószőnyegek tisztítása. 
Tel.: 06-70-630-8245

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

Bádogos munkák, tetőfedés, 
palatetők bontás nélküli átfedése 
cserepes lemezzel, lapos-tető szi-
getelése, tetőmosás, kúpcserepek 
malterozása, kémények átrakása, 
beázások elhárítása. Tel.: 06-70-
663-7327, www.tetobau.hu

Lomtalanítást vállalok. Akár 
ingyen kitakarítom pincéjét, udva-
rát. Felesleges holmit elszállítok. 
Egész lakás ürítését is vállalom! 
Tel.: 06-70-882-6590

Alpin technikával történő leda-
rabolást, döntést, visszavágást 
vállalunk veszélyes, nagyra nőtt, 
rossz helyen lévő fák esetében. 
Tel.: +36-30-997-0834

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

Szobafestést, mázolást, tapé-
tázást, stukkó-készítést vál-
lalok. Börzsei Zoltán, Tel.: 
+36-30-577-3284

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

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

GAZDABOLT – mosoni piac-
nál. Moson-Kert Kft. – Moson-
magyaróvár, Ostermayer u. 08. 
Tel.: +36-20-3258-606
Redőnyjavítást vállalok. Tel.: 
06-20-965-6515, 06-70-536-
5530 Zsugonics

Szőnyegmosás Mosonmagyaró-
váron! Matrac, bútor, autókárpit 
tisztítás, bőrtisztítás, bőrjavítás, 
bőrfestés. Tel.: 06-30-851-5187

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

Festést, kőműves munkát, burko-
lást, homlokzatszigetelést- térkö-
vezést, tetőmosást vállalok rövid 
határidőre, garanciával! Kis mun-
ka is munka! www.kismunkais-
munka.hu Tel.: 06-70-615-3039

MINDIG TV EXTRA: egyszeri kiépí-
tési díj + havidíj –további előfize-
tős csatornák. Részletekért hív-
jon! Szlovák tv csatornák vétele 
is megoldható analóg (magyar, 
szlovák, osztrák) és digitális –
DAB+(szlovák, osztrák) rádióvétel 
kiépítése. Tel.: 06-30-526-1558

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

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

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

Utánfutó bérelhető Mosonmagya-
róváron 3500 Ft/nap. Tel.: 06-70-
394-8852, 06-96/821-173

Személy- és tehergépkocsi bérel-
hető akár kaució és km meg-
kötés nélkül is Mosonmagya-
róváron! 6000 Ft/naptól. Tel.: 
06-70-394-8852

TÁRSKERESÉS
Nem Adom fel Társkereső Iro-
da ismerkedési estet tart 
2019.12.07-én Öntésmajorba a 
Söntés Étteremben. Mindenkit 
szeretettel várunk. Bővebb infor-
máció: 06-20/411-4325

43 éves mosonmagyaróvári férfi, 
korban hozzáillő párját keresi. 
„ÁMOR 76” jeligére kérem a vála-
szokat a Szuperinfó Szerkesztősé-
gébe, Kossuth Lajos út 14.

SZOLGÁLTATÁS
Redőnyök, reluxák, szalagfüggö-
nyök, napellenzők, szúnyoghálók, 
harmonikaajtók, stb. kedvezmény-
nyel, garanciával, rövid határidő-
vel mosonmagyaróvári szakem-
bertől. Párkányok, zsaluziák! Kér-
jen ingyenes árajánlatot! Vidéken 
is! Tel.: +36-30-2350-927, Hor-
váth Attila, www.redonyosattila.hu

Hagyományos OVISÚSZÁS a Móra 
Ferenc Általános Iskolában. Kedd: 
17.00-18.00 óráig Haladó csoport, 
Szerda: 17.00-18.00 óráig Kez-
dő csoport. Középsős és nagy-
csoportos 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!

Vízvezeték – központi fűtéssze-
relést, javítást vállalok Moson-
magyaróvár és környékén. Tel.: 
06-20-4879-377

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

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

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

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

Kisebb kőműves munkákat vál-
lalunk! Tel.: 06-30-274-3864
Készpénzfizetés azonnal! Napi 
legmagasabb áron! Arany-ékszer-
re, ezüst tárgyakra, régiségekre, 
festményekre, egyes műszaki cik-
kekre. Arany-ékszerek árusítása 
kedvező áron. Régi képcsarnoki 
képeket, hagyatékot vásárolok. 
Ingyenes értékbecslés. Zálogház 
(Kisalföld Áruház mellett). Tel.: 
06-96/215-808
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Bőrös félsertés rendelhető 890 
Ft/kg, házi készítésű hurka, disz-
nósajt, kolbász, kocsonya kap-
ható. Házhozszállítást vállalok! 
Szép kártya elfogadóhely! Vad-
hús rendelhető! Fazekas húsbolt, 
Jánossomorja, Kereszt u. 22. Tel.: 
06-30-400-9597

Garázskapu, bukó rendsze-
rű, NOVUM márkájú, fehér szín-
ben, vadonatújan, 1 év garanciá-
val, 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 elszállí-
tom Mosonmagyaróváron belül. 
Költöztetést is vállalok! Tel.: 
06-30-9-478-414

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

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

Vörös TOJÓTYÚK házhoz szállítva 
700 Ft/db. Tel.: 06-20-204-2382

LEGÓK nagyon olcsón eladók. 
Star Wars, híres épületek…… 
Tel.: 06-30-79-369-89

Életjáradéki eltartási szerződést 
kötnék idős emberrel vagy házas-
párral ingatlanért! Nem OTT lakás-
sal! De mindennemű segítségnyúj-
tással! Bécsben élő 50 éves dolgo-
zó nő vagyok. Kérem, hívjon biza-
lommal, ha dolgozom, visszahí-
vom! Andrea: 06-70-612-1317

Bontásból származó jó minő-
ségű natúr forgácslap, MDF-le-
mez, faláda többféle méretben 
eladó. Érd.: 6-20-9596-202

REDŐNYJÁRAT indul hétvégen-
ként Mosonmagyaróvárra és kör-
nyékére! Redőnyök, szúnyoghá-
lók 10 – 20 % engedménnyel! 
Hőszigetelt alumínium redőnyök, 
reluxák, pliszék, szalagfüggö-
nyök, napellenzők, sávrolók. Kér-
jen ingyenes helyszíni árajánla-
tot! Minőségi árnyékolót 49 éves 
megbízható cégtől. HÉRICS LÁSZ-
LÓ, Kapuvár, Pozsonyi u. 90. Tel.: 
06-96/242-655, 06-30-204-0-
205, www.hericsredony.hu

Redőnyök, napellenzők, árnyéko-
lók, szúnyoghálók engedménnyel. 
Redőnyök, szúnyoghálók javítása: 
06-96/245-064

Végkiárusítás a pártok háza alat-
ti Bolhapiacon! Egyes termékekre 
50% kedvezmény a készlet erejé-
ig. Nyitva: CS,P,Sz: 9-17óraig. Tel. 
:06-20-5200-216

Új, építkezésből megmaradt és 
bontott nyílászárók nagy válasz-
tékban 600 db-os raktárkészlet-
ről azonnal vihetők! www.hasz-
naltablak.hu

Unokáimnak szeretném kér-
ni, elég szegényesen élőnk, 
bármilyen adományt elfoga-
dunk. Tel.: 06-20-916-9800, 
06-20-437-4081

Akciós műanyag, hőszigetelt 
bejárati ajtók, 98x208-as mére-
tűek, felül üvegbetéttel, 5 pontos 
biztonsági zárral, kilinccsel, kul-
csokkal, 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 
hőszigetelt üveggel, záró gumi-
tömítéssel, kilinccsel, kulcsok-
kal, 98x208-as méret (egyszár-
nyas kivitel) 69.900 Ft/db, vala-
mint 138x208-as (kétszárnyas 
kivitel) 99.900 Ft/db. Munkaidő-
ben: 06-30-610-3850, www.rbf-
nyilaszarokft.hu, Bősárkány, Ady 
Endre u. 13.

Pedálos Moszkvics régi gyerek 
lemezautót keresek, bármilyen 
állapotban. Tel.: 06-30-683-7837

Figyelem! Teljes hagyatékot, 
bútorokat, bontószéket, tollat, 
lakás kiegészítőket kiemelt áron 
vásárolunk! Érd.: 06-20-804-2771

Lakásfelújításon gondolkodik? 
Hívjon bizalommal! Vállalunk: 
festést, burkolást, parkettázást, 
kisebb belső átalakítást, nyílászá-
rócserét, betonozást. Tel.: 06-20-
252-5808, 06-20-391-2004

Szobafestést, mázolást, tapé-
tázást vállalok Mosonmagya-
róváron és környékén. Tel.: 
06-30-521-8297
Bolti eladó, Boltvezető, Sza-
kács, Cukrász, Pincér, Vendég-
látás-szervező, Vendéglátó üzlet-
vezető, Vendéglátó eladó, Arany-
kalászos Gazda OKJ tanfolyam. 
Tel.: 06-70-593-2232, www.
minervakft.hu (E-000909/2014/
A001-A011)

Veszélyes helyen lévők fák kivá-
gását vállaljuk! Épületek közé 
nőtt, megdőlt fák biztonságos 
kivágását és gallyazását vállal-
juk! Tel.: 06-20-3254-252
3,5 tonnás billenőplatós kisteher-
autóval fuvarozást vállalok cégek 
és magánszemélyek részére. 
Ömlesztett vagy raklapos áru, 
bútor, háztartási eszköz, költöz-
tetés, minden, ami méretileg bele-
fér. Keressen bizalommal a: +36-
70-426-8813 telefonszámon!

Lakások felújítását, építését, szi-
getelését, gipszkartonozását és 
festését vállaljuk. Keressen biza-
lommal! Tel.: 06-30-872-0689

Tapasztalt pedagógus 1-5. osztá-
lyosok korrepetálását vállalja. Érd.: 
06-30-769-0621 (este)

Express dugulás elhárítás! Bontás 
nélküli dugulás elhárítás Moson-
magyaróvár és vonzáskörzeté-
ben. Garanciával! Hétvégén is! 
Tel.: 06-30-7496-098

Lakások, pincék ürítését, taka-
rítását, lomtalanítást vállal-
nék, megegyezés szerint. Tel.: 
06-70-426-50-43

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

Tuskómarást vállalunk nehezen 
megközelíthető helyeken is! Zöld-
hulladék elszállítást vállalunk! Tel.: 
06-20-3254-252

Beázik a tető? Cseréptetők – pala-
tetők – lemeztetők – lapos-tetők 
javítása, bádogos munkák. Eresz-
csatornázás, tetőfedés, lapos-te-
tők szigetelése, kémények javítá-
sa, kúpcserepek kikenése. Épüle-
tek külső és belső felújítása, javí-
tása! Érd.: 06-20-293-1175

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

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

Dunnákat, párnákat magas áron 
vásárolok, bútorokat, festmé-
nyeket, hangszereket, faliórákat, 
szarvasagancsot, porcelánokat és 
mindenféle öreg hagyatékot! Tel.: 
06-70-675-5104 
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Tesco melletti lángos és Fornet-
ti sütőbe női munkatársat kere-
sünk. Érd.: 06-30-560-3895, 
06-70-330-7023

Festékboltba női eladót 5 
órás munkavégzéssel felve-
szünk. Kiemelt bérezéssel! Tel.: 
06-30-600-8007

RehaMed Off-Main állást ajánl 2 
fizioterapeuta és 2 gyógytornász 
részére. Szerződéssel, lakhatás-
sal! Érd.: +49-1573-6516154 Var-
ga Éva. Várom jelentkezésüket!

Hosszú távú bejelentett munká-
ra kőműveseket, festőket, vagy 
hozzáértő ügyes kezű segéd-
munkásokat keresek. Tel.: 
06-20-241-8353

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

Mosonmagyaróvári Vigadó sörö-
ző kollégát/kolleginát keres. Tel.: 
06-30-217-5317

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

Mosonmagyaróvári asztalo-
sipari cég IRODAI munkára keres 
hölgy munkatársat 4, 6 vagy 8 
órás munkaidővel. Talpraesett 
és PRECÍZ kolléganőt keresünk, 
jogosítvánnyal és folyékony német 
nyelvtudással. Kiemelt bérezést 
és rugalmas munkaidőt kíná-
lunk. Fényképes önéletrajzokat 
az alábbi emailcímre várjuk: info@ 
szaunaking.hu

A Flexum Thermal & Spa csapatá-
ba gépész munkatársat keresünk. 
Tel.: +36-30-347-9051

Munkaerőt, vagy látszerész 
tanulót mosonmagyaróvári opti-
kai üzletbe, számítógépes isme-
retekkel, német vagy angol 
nyelvtudással felveszünk. Tel.: 
06-30-9-590-138

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

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

Az Anubisz Temetkezési Kft. – 
Mosonmagyaróvár, Városka-
pu tér 9. – általános temetke-
zési dolgozó munkatársat keres, 
gépkocsivezetői jogosítvánnyal. 
Jelentkezni lehet munkanapokon 
8-12 óra között személyesen és 
telefonon a: 06-96-211-277-es 
telefonszámon.

Iskolatakarításra keresek dél-
utáni elfoglaltsággal 4 órás 
takarító munkatársat. Tel.: 
06-70-466-1039

Hétvégére beugrós futárt kere-
sünk. Tel.: 06-30-3767-283

Kebap-házba futárt felveszünk, 
gépkocsit biztosítunk! Jelentkez-
ni: Fő út 17. Tel.: 06-20-995-4944

Bécsbe „Friss” halfeldolgo-
zó üzembe keresünk munká-
sokat. Sofőr, csomagoló, filéző 
segédmunkás munkakörbe. Érd.: 
0043-660-1272-807

Kertgondozót felveszek heti 
1-2 alkalomra, 2-4 órára. Érd.: 
06-30-9298-421

4 órás Kisegítő FODRÁSZ munka-
társat keresünk Hegyeshalomba..
Érd 06-70-633-5197
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Mosonmagyaróvárra keresünk 
nővért/ápolónőt, kiemelt bére-
zéssel. Teljes munkaidőben. Érd.: 
+36-20-236-0778 telefonon, 
munkanapokon 9.00-16.00 óráig. 

Parkcenterben található Non-
Stop működő Dohányboltba főál-
lású vagy részmunkaidős eladót 
keresünk! Érdeklődni lehet a: 
+36-30-915-0912-es tele-
fonszámon, jelentkezni pedig:  
motabakbt@gamil.com e-ma-
il címen fényképes önéletrajzzal!

Mosoni piacon működő lángos-
sütő, büfébe konyhai kisegítőt 
keresek piacnapokon (csütörtök, 
szombat). Érd.: 06-20-436-6484

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

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

Kőműveseket keresünk  
bejelentett munkavégzés, kiemelt 
bérezés! 13. havi bér! Utazás-
térítés! Pályakezdők, fejlődé-
si lehetőség! Felszerelés bizto-
sított! Egész éves munka! Érd.: 
06-30-432-2419

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

Műkörmös, fodrász kolléganő-
ket keresünk a Freja szépségsza-
lonba, bérlő rendszerbe. Bővebb 
információ személyesen az sza-
lonban, előre megbeszélt időpont-
ban. Tel.: 06-30-3615-067

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

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

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

Mosonmagyaróvári építőipari 
cég munkájára igényes, megbíz-
ható festőt, hőszigetelésben jártas 
kőművest felvesz. Lehet pályakez-
dő is! Bérezés: megegyezés sze-
rint. Érd.: 06-30-9475-174

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

Vállalkozók, cégek bérszám-
fejtése, TB ügyintézése, köny-
velésbe besegítés, adminiszt-
ráció, akár bérmunkában. Tel.: 
06-30-8765-665

Mosonmagyaróvári pizzéria piz-
za-szakács, diszpécser és futár 
kollégát azonnali kezdéssel fel-
vesz. Érd.: 06-30-632-0111192
Szobaasszonyt azonna-
li kezdéssel felveszünk Levél-
re. Útiköltséget térítjük! Tel.: 
0036-70-611-9903

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