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A Vasutállomás közelében új 
építésű, 58 nm-es, 2 hálószo-
bás családi ház, telekkel eladó 
29.9 mill. Érd: 06-30-267-9530
Emelt szintű, szerkezetkész, 
Gyöngyös lakótelepi lakások 
leköthetők. Érd: 06-30-267-9530
CSOK-ra alkalmas, 3 háló-
szobás családi ház, 500 
nm-es telekkel leköthető: Érd: 
06-30-267-9530

INGATLAN
Mosonmagyaróváron frek-
ventált helyen. 400 m2-es tel-
ken eladó egy egyszintes, 90 
m2-es, jó állapotú, 3 szoba+ét-
kezős családi ház, két faj-
ta fűtési rendszerrel. Az abla-
kok ki lettek cserélve, illetve a 
födém szigetelése is megtör-
tént. Az ár alku képes! Iá: 29,8 
MFt. Tel.: 06-20-329-6564

Mosonmagyaróváron Duná-
hoz közeli, most épülő 3 laká-
sos társasházban eladó egy 
földszinti, 63 m2-es, 3 szobás, 
teraszos, illetve egy I. emele-
ti, 41 m2-es, 2 szobás, erké-
lyes lakás, egyedi gázfűtés-
sel, kulcsra-kész átadással. 
Zárt udvarban, saját parkoló-
val. Ár: 29,0 MFt – 19,5 MFt. 
Érd.: 06-20-329-6564

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

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

Mosonmagyaróváron belvá-
roshoz közel (Palánk u. 4) 
tetõtéri 42 m2-es központi 
fûtéses lakás azonnal beköl-
tözhetõen eladó. Parkoló az 
udvarban. Iá: 15 MFt, Tel: 
+36-20-942-1801
Liget lakóparkban új építésű 
családi ház eladó, 72 m2-es, 
telek 400 m2, 2 szoba+nappa-
li+konyha. Iá: 37,5 MFt. Érd.: 
06-70-594-0670

Új építésű 102 m2-es, kony-
ha + nappalis családi ház, 385 
m2-es telekkel Mosonmagyaró-
vártól 3 km-re, Levélen eladó. 
Tel.: 06-70-611-9903

Mosonmagyaróváron város-
központban téglaépítésű II. 
emeleti, 3 szobás, erkélyes, 
bútorozott lakás eladó. Azonnal 
költözhető. Iá.: 25.000.000,-Ft. 
Érd.: 06-30-301-2247

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

Mosonmagyaróváron a Bea-
ch lakóparkban eladó egy 
48 m2-es amerikai konyhás 
nappalis + 1 szobás felújí-
tott lakás, 16 m2-es terasz-
szal, teljes berendezéssel, 
tárolóval. Ár: 26,9 MFt. Tel.: 
06-20-329-6564

Már csak 4 db lakás maradt! 
5 %-os ÁFA! Mosonmagyaró-
váron a városközpontban most 
épülő 4 emeletes, liftes tár-
sasházban eladó egy III. eme-
leti, 39 m2-es, 2 szobás, erké-
lyes lakás, saját parkolóval, 
fűtés-készen. Átadás: 2020. 
április. Ár: 18,34 MFt. Tel.: 
06-20-329-6564

Halászi lakótelepen 250 
nm-es, költözhető családi ház, 
parkosított udvarral, meden-
cével, garázzsal eladó. Érd. 
06-30-267-9530

Erkel úton eladó egy Móra 
udvarra néző 2. emeleti, 2 szo-
ba-hallos panellakás, szép álla-
potban, részben felújítva. Azon-
nal költözhető! Iá: 19,2 MFt. 
Ingatlanosok kíméljenek! Tel.: 
06-20-433-7710

Eladó első emeleti 3 szobás, 
azonnal költözhető panellakás 
a Széchenyi lakótelepen. Ára 
19.900/e ft. Érd. 3o/2679530 
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Kimle-Novákpusztán körbe-
kerített építési telek eladó, 900 
m2, villany,víz, szennyvíz, gáz 
telken belül, magánszemélytől! 
Ár érdeklődésre! 06309772301
Hegyeshalomban 3 szobás 
felújítandó családi ház eladó. 
Telek: 950 m2. Iá.: 25.900.000 
Ft. Érd.: 06-30-270-4130
Szekeres R. úton keresek eladó 
2 szobás lakást készpénzes meg-
vételre. Érd.: 06-30-850-5560
Mosonmagyaróváron III. 
emeleti panellakás eladó 
17.300.000,-Ft-ért. Érd.: 
06-30-850-5560
Jánossomorja családi ház, 
111 m2, 2 szobás, 500 m2-es 
saroktelken, összközműves, 
gázcsonk a telkenm, felújítan-
dó. Ár: 18.900.000,-Ft. Érd.: 
00-36-30-9459-113
Levél családi ház Petőfi S. 
utcában leköthető 70-80-97 
m2-re tervezve, emeltszintű 
szerkezetkészre, vagy kulcsá-
tadásra. Ár: 27-40.000.000,-Ft. 
Érd.: 00-36-9459-113
Tulajdonostól eladó II. emele-
ti, 2 szobás jó állapotú lakás. 
Iá.: 16.800.000,-Ft. Ingat-
lanosok kíméljenek! Érd.: 
06-96-830-085

Befektetési lehetőség! Moson-
magyaróváron jól megközelít-
hető helyen téglaépítésű tár-
sasházban eladó I. emele-
ti 58 m2-es, 3 szobás, erké-
lyes, jó állapotú lakás, táro-
lóval, jó parkolási lehetőség-
gel. A jelenlegi bérlő, hosszú 
távra (5 évre) tovább bérelné 
a lakást. Ár: 19.900.000,-Ft. 
Tel.: 06-20-329-6564

Hegyeshalom családi ház 140 
m2 alapterületű, tetőtér beépít-
ve, egész alatt szuterén, ben-
ne dupla garázs, teljes infra-
struktúrás, 1148 m2 telken 
eladó. Ár: 38.800.000,-Ft. Érd.: 
00-36-30-9459-113

Mosonmagyaróváron tem-
rál közelében (Csillag utca) 
150 m2-es családi ház, 1000 
m2-es telken, az udvarban kb. 
50 m2-es vendégházzal eladó. 
Iá.: 90.000.000,-Ft. Érd.: 
06-20-9465-176

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

Eladó házat, lakást, vagy telket 
keresünk Mosonmagyaróvár és 
környékéről értékesítés céljá-
ból. Érd.: 00-36-30-9459-113

Bükön 2 hálószobás lakás jó 
állapotban tulajdonostól eladó. 
Tel.: 06-30/298-4499

Magyar utca közelében beren-
dezett kávézó családi okok miatt 
eladó: Érd: 06-30-267-9530

Mosonmagyaróváron belváro-
si, 64 m2-es téglalakás tulajdo-
nostól eladó! Ár: 24,9 MFt. Érd.: 
06-20-22-999-22

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

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

Móra ltp-en 1. emeleti, 53 
m2-es, 2 szoba-hallos lakás 
eladó. Fűtéskorszerűsített, 
saját mérőkkel felszerelt, 
műanyag ablakok redőnnyel, 
saját tároló. Ár: 18,5 MFt. Érd.: 
06-20-243-5480

Balaton-parton, Gyenesdi-
áson, strand közeli 3 szobás 
szerkezetkész ház kis telek-
kel tulajdonostól eladó. Tel.: 
06-30/9292-622

Befektetõk figyelem! Bükön jól 
kiadható 5 lakásos társasház 
áron alul tulajdonostól eladó. 
Tel.: 06-30/9292-622
Ipari vagy szolgáltatás cél-
jára 1952 m2-es építési telek 
Mosonmagyaróváron a Fertő 
soron eladó. Ár: 30.000.000 
Ft. Érd.: 06-70-583-2131
Mosonmagyaróváron a város-
központban eladó ,2 szoba hal-
los,erkélyes ,harmadik emele-
ti lakás.Ára:19Mft Érd.:06-30-
410-3803 (tulajdonsotól)
Tulajdonostól eladó I. emeleti, 
felújított, 53 m2-es, zöldöve-
zetre néző panellakás, saját 
tárolóval. Iá.: 22.500.000,-Ft. 
Érd.: 06-30-375-9385
Levél felújított családi ház, 
71 m2 laktér, 41 m2 veranda, 
összkomfortos, gáz a ház előtt, 
telek 542 m2, két utcafron-
tos. Ár: 32.200.000,-Ft. Érd.: 
00-36-30-9459-113
Kisebb fodrászatot vagy arra 
alkalmas üzlethelyiséget kre-
sek megvételre Mosonmagya-
róváron. Érd.: 06-70-201-7002
Malomdűlőben, Tó sétány 
utcában 812 m2-es építési 
telek eladó. Ár: 11 MFt Érd.: 
06-30-588-3852 

Dunakilitin épitési telek eladó: 
Érd. 06-30-267-9530

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

Irodák kiadók Mosonmagya-
róváron, különböző méretben, 
parkolási lehetőséggel. Érd.: 
06-30-4747-116

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

Egy- és kétszemélyes, fel-
újított és berendezett apart-
manok hosszútávra kiadók. 
Csendes, nyugodt környezet, 
a várostól 1,5 km-re. Zárt par-
koló, a kapuban buszmegálló, 
bicikliút a városig, illetve Raj-
káig. Mosási- és főzési lehe-
tőség! Az apartmanban: zuha-
nyzó, WC, TV, Internet. Érd.: 
06-70-935-6040

Mosonmagyaróváron a Bartók 
Béla úton távfűtéses 25 m2-es 
szoba kiadó, elsősorban 50-60 
év körüli hölgyek részére. Tel.: 
06-30-605-4213
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Garzonlakás kiadó Moson-
magyaróváron. Érd.: 
06-20-333-2444

Jánossomorján garzonlakás 
kiadó. Hölgy illetve házaspár 
részére. Érd.: 06-20-9178-396

Kormos ltp-en franciaágyas 
szoba kiadó párnak vagy hölgy 
részére. Érd.: 06-30-3844-337

Bezenyén 2 szobás különbejá-
ratú lakrész hosszú távra kiadó. 
Érd:: 06-30-500-8125

Mosonmagyaróváron a Peny-
ny Market mellett I. emeleti 48 
m2-es, amerikai konyhás, gan-
gos lakás kiadó. Ár: 80.000,-Ft 
+ rezsi + 2 havi kaució. Érd.: 
06-30-9793-645

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

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

Mosonmagyaróváron, az 
Ipartelepen 100 m2-es rak-
tárhelyiség kiadó. Tel.: 
06-30-974-9374

1 szoba összkomfortos gázfű-
téses kis lakás kiadó 1 nem 
dohányzó, rendszerető sze-
mélynek. Érd.: 06-20-223-5815

Mosonmagyróvár belvárosá-
ban családi háznál berendezett 
30 m2-es garzon, külön bejá-
rattal 1 fő részére kiadó. Érd.: 
06-30-562-4753
Mosonmagyaróváron 2 szo-
bás bútorozott panellakás hosz-
szú távra kiadó. Dohányzás és 
kisállat. 100.000 Ft/hó + rezsi 
+ 2 hó kaució szerződéssel. 
Érd.: 06-30-599-8066
Mosonmagyaróváron a Fő 
út 16-ban 33 m2-es üzlet-
helyiség (jelenleg irodaként 
működik) januártól kiadó. Érd.: 
06-20-951-3052
Mosonmagyaróváron a belvá-
rosban hőszigetelt téglaházban 
2 szoba + erkélyes, bútorozott 
lakás hosszú távra kiadó. Kau-
ció szükséges. Kisállat kizárt. 
Érd.: 06-30-398-7341
Móra ltp-en kiadó 2 szoba hal-
los lakás hosszú távra. Dohány-
zás, kisállat kizárva. 100.000,-
Ft/hó + rezsi + 2 hó kaució. 
Érd.: 06-20-960-3355
Mosonmagyaróváron apart-
mann teljes berendezéssel 
kiadó 1-2 fő részére. 90.000,-
Ft/hó fűtéssel (+ víz, villany) + 
2 hó kaució. Érd.: 06-30-9574-
673, 06-20-221-9574

Szoba berendezett, gázfűté-
ses lakásban 1 nemdohányzó, 
rendszerető személynek kiadó. 
Tel.: 06-20-223-5815

Beach lakóparkban 2 szobás 
lakás bútorozottan kiadó. Ár: 
100.000 Ft/hó + rezsi + 2 hó 
kaució. Érd.: 06-30-9733-279

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

Kiadó 13 m2-es garázs gép-
járműtárolásra hosszú távra 
Mosonban a Ladik és á Vágó-
híd utca között. Ár: 25000,-Ft. 
Érd: 06-30-611-4902

Szoba kiadó 1 nem dohány-
zó, megbízható személynek 
gázfűtéses lakásban. Érd.: 
06-20-223-5815

Mosonmagyaróváron a város-
központban 2001-es építésű 
téglaházban 75 m2-es, 3 szo-
bás lakás kiadó. Részben búto-
rozott, konyhagépekkel felsze-
relt. Elsősorban hosszú távra, 
családok jelentkezését várjuk. 
Ár: 1250.000,-Ft/hó + rezsi. 
Érd.: 06-20-239-2616

Mosonmagyaróváron, csen-
des környezetben 100 m2-es, 
2 szobás, felújított csalá-
di ház kiadó bútorozottan. 
Kutya kizárva. 150.000,-Ft/hó 
+ rezsi + 1 hó kaució. Érd.: 
06-30-685-0218

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

Mosonmagyaróváron, Moso-
nyi ltp-en garzonlakás kiadó. 
Érd.: 06-30-564-4582

Mosonmagyaróváron a 
Magyar utcán egészségügyi, 
sport-fitnesz, vendéglátóipa-
ri vagy egyéb tevékenység-
re alkalmas 200-300 m2-es 
üzlethelyiség kiadó. Érd.: 
06-30-9791-506
Mosonmagyaróváron a 
Sun lakóparkban társas-
ház garzonlakás kiadó. Érd.: 
+36-30-300-1264

KIADÓ! Új építésû társasház-
ban 44 m2 lakás hosszú távra 
kiadó. Amerikai konyhás, egy 
hálóval teljesen berendezett 
állapotban. Zárt udvari par-
kolóval, 2 havi kaucióval 110 
ezer+rezsi. Érd: 70/3312609
Egy szobás összkomfortos 
különálló házrész 1-2 fő részé-
re kiadó. Érd.: 06-30-733-5051
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Apró Redőnyök, napellenzők, árnyé-
kolók, szúnyoghálók enged-
ménnyel. Redőnyök, szúnyog-
hálók javítása: 96/245-064 

Szőnyegmosás Mosonma-
gyaróváron! Matrac, bútor, 
autókárpit tisztítás, bőrtisztí-
tás, bőrjavítás, bőrfestés. Tel.: 
06-30-851-5187

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

Lakások felújítását, építé-
sét, szigetelését, gipszkarto-
nozását és festését vállaljuk. 
Keressen bizalommal! Tel.: 
06-30-872-0689

Express dugulás elhárítás! 
Bontás nélküli dugulás elhárítás 
Mosonmagyaróvár és vonzás-
körzetében. Garanciával! Hét-
végén is! Tel.: 06-30-7496-098

EGYÉB
Új, építkezésbõl megmaradt 
és bontott nyílászárók nagy 
választékban 600 db-os rak-
tárkészletrõl azonnal vihetõk! 
www.hasznaltablak.hu

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

Bõrös félsertés rendelhetõ 890 
Ft/kg, házi készítésû hurka, 
disznósajt, kolbász, kocsonya 
kapható. Házhozszállítást vál-
lalok! Szép kártya elfogadóhely! 
Vadhús rendelhetõ! Fazekas 
húsbolt, Jánossomorja, Kereszt 
u. 22. Tel.: 06-30-400-9597

Akciós mûanyag, hõszige-
telt bejárati ajtók, 98x208-
as méretûek, felül üvegbetét-
tel, 5 pontos biztonsági zárral, 
kilinccsel, kulcsokkal, fehér 
színben, jobbos és balos kivi-
telben eladók. Ár: 59.900 Ft/
db. Munkaidõben: 06-30-610-
3850. www.rbfnyilaszarokft.hu, 
Bõsárkány, Ady Endre u. 13.

Eladó magyar-német, 
német- magyar vastag szó-
tár, a kettő 8000,-Ft. Érd.: 
+36-30-582-2135

Figyelem! Teljes hagyaté-
kot, bútorokat, bontószé-
ket, tollat, lakás kiegészítőket 
kiemelt áron vásárolunk. Érd.: 
06-20-804-2771

Lassú a számítógépe/laptop-
ja? Nem indul? Lefagy? Papíron 
gyors az Internet, Wi-Fi-n még-
is lassú? Nem megy a Wi-Fi az 
egész lakásban? Vírusos a gép? 
Megoldom! Hívjon akár hétvé-
gén is! Érd.: 06-30-526-1558

Gazdabolt - mosoni piacnál. 
Moson-Kert Kft. - Mosonma-
gyaróvár, Ostermayer u. 8. 
Tel.: +36-20-3258-606
Készpénzfizetés azon-
nal! Napi legmagasabb áron! 
Arany ékszerekre, ezüt tár-
gyakra, régiségekre, festmé-
nyekre, egyes műszaki cik-
kekre. Arany ékszerek árusí-
tása kedvező áron. Régi kép-
csarnoki képeket, hagyatékot 
vásárolok. Ingyenes értékbecs-
lés. Zálogház (Kisalföld Áruház 
mellett). Érd. 06-96-215-808

REDŐNYJÁRAT indul hétvé-
genként Mosonmagyaróvárra 
és környékére! Redőnyök, szú-
nyoghálók 10 - 20 % enged-
ménnyel! Hőszigetelt alumí-
nium redőnyök, reluxák, pli-
szék, szalagfüggönyök, napel-
lenzők, sávrolók, Kérjen ingye-
nes helyszíni árajánlatot! Minő-
ségi árnyékolót 49 éves meg-
bízható cégtől. HÉRICS LÁSZLÓ, 
Kapuvár, Pozsonyi u. 90. Tel.: 
96/242-655, 06-30/ 204-0-
205 www.hericsredony.hu 

Lomtalanítást vállalok. Akár 
ingyen kitakarítom pincéjét, 
udvarát. Felesleges holmit 
elszállítok. Egész lakás ürítését 
is vállalom. 0670/882-6590.

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

JÁRMŰ
Személyautó bérelhető kaució 
nélkül, magyar autópálya mat-
ricával! Tel.: 06-30-206-5858

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

Személy- és tehergépkocsi 
bérelhető akár kaució és km 
megkötés nélkül is Mosonma-
gyaróváron! 6000 Ft/naptól. 
Tel.: 06-70-394-8852

SZOLGÁLTATÁS
Hagyományos Ovisúszás a 
Móra Ferenc Általános Isko-
lában. Kedd: 17.00-18.00 
óráig - haladó csoport, szer-
da:17.00-18.00 óráig - ezdő 
csoport. Középsős és nagy-
csoportos ovisokat várunk! 
Érd.: 06-30-479-1679, 
06-30-268-7808
Kádfényezés beépített álla-
potban, garanciával! Érd.: 
06-20-92-62-060

Bolhapiac a Pártok Háza 
alatt megújult arculattal, 
új árukészlettel várja régi 
és új vásárlóit. Nyitva: Cs., 
P., Szo.: 9-17 óráig. Tel.: 
06-20-5200-216
Tóth Kárpittisztítás! Autókár-
pit, bútorkárpit, ülőgarnitúrák, 
fotelek, székek, padlószőnye-
gek tisztítása. 06-70/630-8245

Szobafestést, mázolást, 
tapétázást vállalok Moson-
magyaróváron és környé-
kén.Tel.: 30 521 8297
Redőnyjavítást vállalok. Tel.: 
06-20-965-6515, 06-70-536-
5530 Zsugonics

Épületek Energetikai Tanú-
sítása. Hőkamerás vizsgála-
tok Napelemek telepítése Tel.: 
30/9564-771 www.energiaex-
pert.hu

Szőnyegtisztítás Felsőfokon 
garanciával. Ipari vegytisztítás, 
portalanítás, atkátlanítás ingye-
nes szállítás 06-20/447-2726

Lakásfelújításon gondolko-
dik? Hívjon bizalommal! Vál-
lalunk: festést, burkolást, par-
kettázást, kisebb belső átala-
kítást, nyílászárócserét, beto-
nozást. 06-20/252-5808 
06-20/391-2004

Dugulás elhárítás, bontás nél-
kül! Minõségi munka garanciá-
val! Tel.: 06-20-426-0222 Hét-
végén is!

Vízvezeték – központi 
fûtésszerelést, javítást válla-
lok Mosonmagyaróvár és kör-
nyékén. Tel.: 06-20-4879-377

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

Épületek villanyszerelését 
,bojlerek javítását rövid hatá-
ridõvel vállalom. Tóth Nor-
bert ev.+36209702611
Mindig TV Extra: egyszeri 
kiépítési díj + havi díj - továb-
bi előfizetős csatornák. Részle-
tekért hívjon! Szlovák tv csator-
nák vétele is megoldható ana-
lót (magyar, szlovák, osztrák) 
és digitális - DAB + (szlovák, 
osztrák) rádióvétel kiépítése. 
Érd.: 06-30-526-1558

Szõnyegtisztítás felsõfo-
kon, garanciával! Ipari vegy-
tisztítás, portalanítás, atkátla-
nítás, ingyenes szállítás! Tel.: 
06-20-447-2726

Gyorsvarroda! A volt Mary Var-
rodás csajok új helyen a Károly 
u. 1-ben. Tel.: 06-30-789-7710

3,5 tonnás billenőplatós kis-
teherautóval fuvarozást vál-
lalok cégek és magánszemé-
lyek részére. Ömlesztett vagy 
raklapos áru, bútor, háztartá-
si eszköz, költöztetés, minden, 
ami méretileg belefér. Keres-
sen bizalommal a: +36-70-
426-8813 telefonszámon!

Fakivágás! Fakugliizás! 
Hasogatás, bozótirtás, fű- és 
sövénynyírás, elhanyagolt ker-
tek, udvarok rendbetétele, zöld-
hulladék elszállítása. Hétvégén 
is! Érd.: 06-20-328-4057

Bádogos munkák, tetőfedés, 
palatetők bontás nélküli átfe-
dése cserepes lemezzel, lapos-
tető szigetelés, tetőjavítás, kúp-
cserepek malterozása, kémé-
nyek átrakása, beázások elhá-
rítása. Érd.: 06-70-663-7327, 
www.tetobau.hu

Redõnyök, reluxák, szalag-
függönyök, napellenzõk, szú-
nyoghálók, harmonikaaj-
tók, stb. kedvezménnyel, 
garanciával, rövid határidõ-
vel mosonmagyaróvári szak-
embertõl. Párkányok, zsaluzi-
ák! Kérjen ingyenes áraján-
latot! Vidéken is! Tel.: +36-
30-2350-927, Horváth Attila,  
www.redonyosattila.hu
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Elektromos futópad, alig hasz-
nált eladó. 60.000,-Ft. Érd.: 
06-20-374-4328

Ócskavasat, számítógépet, 
könyveket és egyéb holmi-
ját ingyen elszállítom. Érd.: 
06-20-437-4081

Gázkazán, fatüzelésű kazán és 
hulladékvasát ingyen elszállít-
juk. Érd.: 06-20-916-9800

Hajdúszoboszlói egy hetes 
üdülés menüválasztásos 
vacsorával 24.900 Ft/fõ/6 
éj.Tel.:06-70/313-5501

Akciós üveges, fa bejárati ajtók 
hõszigetelt üveggel, záró gumi-
tömítéssel, kilinccsel, kulcsok-
kal, 98x208-as méret (egy-
szárnyas kivitel) 69.900 Ft/
db, valamint 138x208-as (két-
szárnyas kivitel) 99.900 Ft/db. 
Munkaidõben: 06-30-610-
3850, www.rbfnyilaszarokft.
hu, Bõsárkány, Ady Endre u. 13.

Száraz puhafa tüzelőnek 
eladó konyhakészen, ömlesz-
tett erdei 2 mł, 18.000,-Ft/mł. 
Érd.: 06-30-262-9157, 7-16 
óra között

Száraz tűzifa (kőris) konyha-
készen eladó, ömlesztett köb-
méterben 37.000,-Ft/mł. Érd.: 
06-30-262-9157, 7-16 óra 
között

Eladó kristálycsillárok,  
szőnyegek, szép bútorok,  
franciaágyak, tükrök, 
Cserge gáztűzhely. Érd.: 
06-30-582-2135

Garázskapu, bukó  
rendszerû, NOVUM már-
kájú, fehér színben, vado-
natújan, 1 év garanciával,  
240x200-as, 240x210-es és 
250x200-as méretben, 79.900 
Ft/db. Munkaidõben: 06-30-
610-3850, www.rbfnyilasza-
rokft.hu, Bõsárkány, Ady End-
re u. 13.

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

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

Boldog Karácsonyi Ünnepe-
ket kívánok régi fenyővásár-
lóimnak! Varga Róbert, Vitéz 
utca 7.
Bontásból származó jó minő-
ségű natúr forgácslap, MDF-le-
mez, faláda többféle méretben 
eladó. Érd.: 6-20-9596-202

LEGÓK nagyon olcsón 
eladók. Star Wars, híres 
épületek…06-30/79-369-89
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Adónavigátor Könyvelőiroda 
mosonmagyaróvári irodájába 
könyvelő munkatársat keres, 
kellemes, fiatalos környezet-
be. 1-3 év gyakorlat szüksé-
ges. Fényképes önéletraj-
zokat az allas@elerhet.hu 
e-mail címre várjuk.
Festékboltba női eladót 5 
órás munkavégzéssel felve-
szünk. Kiemelt bérezéssel! Tel.: 
06-30-600-8007

Mosonmagyaróvári pizzé-
ria konyhai kisegítőt azon-
nali kezdéssel felvesz. Érd.: 
06-30-632-0192
Parkcenterben található Non-
Stop működő Nemzeti Dohány-
boltba főállású vagy részmun-
kaidős eladót keresünk! Érdek-
lődni lehet a: +36 30 915 0912 
- es telefonszámon, jelent-
kezni pedig a: motabakbt@ 
gmail.com email címen fény-
képes önéletrajzzal! 

Dohányboltba munka-
társat keresünk. Érd.: 
06-30-9161-199

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

Mosonmagyaróvári Viga-
dó söröző kollégát/kolleginát 
keres. Tel.: 06-30-217-5317

Mosonmagyaróvári pizzé-
ria pizza szakács, diszpé-
cser és futár kollégát azon-
nali kezdéssel felvesz. Érd.: 
06-30-632-0192
Tesco melletti lángos és For-
netti sütőbe női munkatársat 
keresünk. Érd.: 06-30-560-
3895, 06-70-330-7023

Pöttyös büfé takarítónőt keres. 
Jelentkezni a helyszínen. 
Mosonmagyaróvári, Hanság a 
3 tel. 0630-974-9374

Zurndorfi étterem szakácsot, 
het 25 órás bejelentés, friss 
nyugdíjas is lehet, nettó .1000 
EUR/ és konyhalányt heti 20 
órára alap némettel keresünk. 
Érd.: 00-43-2147-2450

Mûkörmös, fodrász kolléganõ-
ket keresünk a Freja szép-
ségszalonba, bérlõ rendszer-
be. Bõvebb információ sze-
mélyesen az szalonban, elõre 
megbeszélt idõpontban. Tel.: 
06-30-3615-067

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

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

Kõmûveseket keresünk beje-
lentett munkavégzés, kiemelt 
bérezés! 13. havi bér! Utazás-
térítés! Pályakezdõk, fejlõdési 
lehetõség! Felszerelés biztosí-
tott! Egész éves munka! Érd.: 
06-30-432-2419

Kemencés Pizzéria csapatbő-
vítés céljából beugrós futárt 
keres, kiemelt bérezéssel. Érd.: 
06-30-397-0030

Hosszú távú bejelentett mun-
kára kőműveseket, festőket, 
vagy hozzáértő ügyes kezű 
segédmunkásokat keresek. 
Tel.: 06-20-241-8353

4 órás Kisegítő FODRÁSZ mun-
katársat keresünk Hegyesha-
lomba..Érd 06-70-633-5197

Pultos kolléganőt keresünk. 
Érd.: 06-30-939-0579

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

Mosoni piacon működő lán-
gossütő, büfébe konyhai kise-
gítőt keresek piacnapokon 
(csütörtök, szombat). Érd.: 
06-20-436-6484

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

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

Bécsbe „Friss” halfeldolgo-
zó üzembe keresünk munká-
sokat. Sofőr, csomagoló, filé-
ző segédmunkás munkakör-
be. Érd.: 0043-660-1272-807

Kertgondozót felveszek heti 
1-2 alkalomra, 2-4 órára. Érd.: 
06-30-9298-421
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Egy műszakos munkarend-
be csoportvezető ápoló mun-
katársat keresünk a moson-
magyaróvári Aranykor Idő-
sek Otthonába. Továbbá idő-
sek bentalkásos intézménye-
ibe folyamatos munkarendbe, 
házi segítségnyújtás területé-
re, egy műszakos munkarend-
be keresünk szociális gondo-
zó és ápoló munkatársakat. 
Jelentkezni szakmai önélet-
rajz benyújtásával, személye-
sen vagy postai úton Kistérsé-
gi Egyesített Szociális Intéz-
mény, Mosonmagyaróvár, Sop-
roni utca 65. címen. E-mail-
ben: 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.

Terápiás munkatárs mun-
kakörbe 1 műszakos mun-
karendbe munkatársat kere-
sünk a Lengyári úti fogyaté-
kossággal élők nappali intéz-
ményébe. Jelentkezni szak-
mai önéletrajz benyújtásával 
személyesen vagy postai úton: 
Kistérségi Egyesített Szociális 
Intézmény, Mosonmagyaróvár, 
Soproni utca 65. címen. E-ma-
ilben: 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.

Pizzaszakácsot, szakácsot, 
konyhában jártas kisegítőt jó 
kereseti lehetőséggel beze-
nyei vendéglőbe felveszek. 
Érd.: 06-70-415-5648

Grande Pizzéria és  
Étterem főállású szakácsot 
és pizzaszakácsot keres. 
8 órás bejelentéssel, ver-
senyképes fizetéssel. Érd.: 
06-20-4444-301

Grande Pizzéria és Étterem 
németül beszélő felszolgá-
lót keres havi 15 nap munka, 
jó kereseti lehetőséggel. Érd.: 
06-20-4444-301

Mosonmagyaróvári élelmi-
szerbolt női eladót felvesz 8, 
illetve 4 órás munkakörbe. Érd.: 
06-30-226-2326

Bolti eladó, Boltvezetõ, Sza-
kács, Cukrász, Pincér, Ven-
déglátásszervezõ, Vendég-
látó üzletvezetõ, Vendéglátó 
Eladó, Aranykalászos Gazda 
OKJ tanfolyam. 06-70/593-
2232, www.minervakft.hu 
(E-000909/2014/A001-A011)

Központ Cafe és Bisztró 
szakács és konyhai kisegí-
tő munkatársat keres tel-
jes vagy részmunkaidőben. 
Pályakezdők jelentkezését is 
várjuk! Érd.: 06-20-9589-765, 
06-20-343-0963
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