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Mosonmagyaróváron csendes 
utcában, új építésű ikerházban 
eladó egy földszinti 65 m2-es, 2 
szoba+amerikai konyhás nap-
palis, teraszos lakás, 250 m2-es 
saját telekkel. Átadás kulcsraké-
szen 1 hónapon belül.  Ár: 29,9 
MFt. Érd.: 06-20-329-6564

Mosonmagyaróváron a Lucso-
nyi városrészen, közel a ter-
málhoz, szép környezetben 
eladó egy földszinti, 44 m-es, 
2 szoba+étkezős, fedett tera-
szos (15m2), kertkapcsolatos 
(20m2), társasházi lakás, mely 
2 éve teljes körűen fel lett újít-
va. Zárt, parkosított udvarban, 
saját parkolóval. Ár: 26,5 MFt. 
Tel.: 06-20-329-6564

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

Jánossomorján családi ház 
eladó, 111 m2, 2 szobás, 500 
m2-es saroktelken, összköz-
műves, gázcsonk a telken, fel-
újítandó. Ár: 18,9 MFt. Érd.: 
+36-30-9459-113

INGATLAN
Dunaszigeten vízparttól 50 
méterre igényes, teljesen alá-
pincézett kétszintes faház sza-
unával, kandallóval, kerti kiülő-
vel, 2 db fürdőszobával, 2 szo-
ba + amerikai konyhás nap-
palival, 240 m2-es igényes 
telken, teljes berendezéssel 
eladó. Ára: 62.000 EUR. Érd.: 
06-30-413-9346

Befektetési lehetőség! Moson-
magyaróváron jól megközelít-
hető helyen, téglaépítésű tár-
sasházban eladó I. emeleti 58 
m2-es, 3 szobás, erkélyes, jó 
állapotú lakás, tárolóval. A jelen-
legi bérlő, hosszú távra (5 évre) 
tovább bérelné a lakást. Ár: 19,8 
MFt. Tel.: 06-20-329-6564

Már csak 3 db lakás! Tavalyi 
áron! Városközpontban, most 
épülő 4 emeletes, liftes tár-
sasházban eladó egy IV. eme-
leti, 46 m2-es, 2 szoba + nap-
palis, erkélyes lakás, saját par-
kolóval, fűtés-készen. Átadás: 
idén áprilisban. Ár: 20,22 MFt. 
Tel.: 06-20-329-6564

Mosonmagyaróváron frekven-
tált helyen, 400 m2-es telken 
eladó egy egyszintes 90 m2-es, 
jó állapotú, 3 szoba+étkezős 
családi ház, két fajta fűtéssel. 
Az ablakok ki lettek cserélve, 
illetve a födém szigetelése is 
megtörtént. Ár: 28,9 MFt. Tel.: 
06-20-329-6564

Eladó Mosonmagyaróváron a 
bevásárló központokhoz közel, 
új építésű, 1. emeleti, 3 szobás, 
exkluzív, üvegteraszos lakás. 
Emeltszintű, szerkezet-kész 
átadás ideje: 2020. január. Ár: 
22.998.000 Ft. Kedvező hitel-
ügyintézésben segítünk! Érd.: 
06-20-552-83-12

Mosonmagyaróváron föld-
szinti 2 szoba-hallos, erkélyes 
panellakás szigetelt háztömb-
ben, saját tárolóval eladó. Érd.: 
06-30-267-9530

Levélen családi ház a Petőfi 
Sándor utcában leköthe-
tő. 70-80-97 m2-re tervezve, 
emeltszintű, szerkezet-készre, 
vagy kulcsátadásra. Ár: 27-40 
MFt. Érd.: 0036-30-9459-113

Mosonmagyaróváron a Szent 
István király úton értékesítés-
re kínálunk 4 db teljesen új, 
most épülő lakásokat, 50-80 
m2 között. Átadás várható ide-
je: 2020. február. CSOK igé-
nyelhető rá! Kedvező hitel-
ügyintézésben segítünk! Érd.: 
06-20-261-6442
Megbízóink részére kere-
sünk eladó házakat, lakásokat 
Mosonmagyaróváron és környé-
kén. Szükség esetén hitel-ügy-
intézéssel is segítünk! Hiteles 
Ingatlan Iroda. Tel.: 06-30-267-
9530, 06-30-183-5652
Mosonmagyaróváron a Szé-
chenyi utcában 49 m2-es, 
jó állapotban lévő panella-
kás eladó. Iá: 19,5 MFt. Érd.: 
06-70-674-1334
Mosoni piacnál sürgősen eladó 
jó állapotú, gázfűtéses, zárt 
udvari kis lakás. Iá: 11,2 MFt. 
Érd.: 06-96/213-124
Eladó házat, lakást, vagy telket 
keresünk Mosonmagyaróvár és 
környékéről értékesítés céljából. 
Tel.: 0036-30-9459-113

Magyar, szlovák és osztrák 
ügyfeleink részére eladó csa-
ládi házakat, lakásokat, telke-
ket keresünk Mosonmagya-
róváron és környékén! HEL-
LO HOME Kft. Kolonics Ani-
ta 06-30-413-9346 és Mazán 
Márió 06-30-856-1505

A vasútállomás közelében új 
építésű, 58 m2-es, 2 hálószobás 
családi ház, telekkel eladó. Iá: 
29,9 MFt. Érd.: 06-30-267-9530

Emeltszintű, szerke-
zet-kész Gyöngyös lakótele-
pi lakások leköthetők! Érd.: 
06-30-267-9530

CSOK-ra alkalmas 3 hálószo-
bás családi ház, 500 m2-es 
telekkel leköthető. Érd.: 
06-30-267-9530

Mosonmagyaróváron 680 
m2-es építési telek a városköz-
pont közelében, de nyugodt, 
kertvárosi részen, a Major Pál 
utcában eladó 30%-os beépít-
hetőséggel. Összes közmű a 
telek előtt. Ára: 13,5 MFt. Érd.: 
06-30-856-1505
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Dunaszigeten, a Nagyzáto-
nyi ágnál 1,4 ha vízparti telken 
eladó egy felújított 100 m2-es 
családi ház melléképületekkel, 
saját stéggel. Ára: 210.000 EUR. 
Érd.: 06-30-413-9346

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

Hegyeshalomban családi ház, 
140 m2 alapterületű, tetőtér 
beépítve, egész alatt szuterén, 
benne dupla garázs, teljes inf-
rastruktúrás, 1148 m2-es tel-
ken eladó. Ár: 38,8 MFt. Tel.: 
0036-30-9459-113

Nagykanizsai 70 m2-es, 3 szo-
bás panellakásomat elcserél-
ném mosonmagyaróvári, vagy 
környéki lakásra, értékegyez-
tetéssel. Tel.: 06-20-9438-448

Mosonmagyaróváron, az óvá-
ri városközpont közelében eladó 
egy 53 m2-es magasföldszinti, 
szigetelt, felújított 2 szobás, 
műanyag ablakos téglalakás 
redőnyökkel, saját gázkazán-
nal, kandallóval, erkéllyel, saját 
tárolóval. Tehermentes, azonnal 
költözhető! Ára: 22,4 MFt. Érd.: 
06-30-856-1505

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

Kossuth L. utcában 2 szo-
bás berendezett albérlet kiadó. 
110.000 Ft/hó+rezsi+ kaució. 
Érd.: 06 70 321 8259

Mosonmagyaróváron szobák 
kiadók! Érd.: 06-30-414-0164

Mofém-telepen, Terv utcában 
100 m2-es üzlethelyiség bár-
mely tevékenységre kiadó, vagy 
eladó. Tel.: 06-70-2526-117

Mosonmagyaróváron autó-
pálya közelében új építésű, 
modern, bútorozott, gépesí-
tett 55 m2-es lakás alacsony 
rezsivel, parkolóval hosszútáv-
ra kiadó. Havi bérlet + rezsi + 
2 hó kaució. Dohányzás, kisállat 
kizárva! Érd.: 06-30-273-6017

Mosonmagyaróváron a város-
központban 63 m2-es téglaépí-
tésű, 2. emeleti, erkélyes, búto-
rozott lakás hosszútávra kiadó. 
Ár: 120.000 Ft/hó + rezsi + 2 hó 
kaució. Tel.: 06-30-301-2247

Mosonmagyaróváron 3 szobás 
lakás alacsony rezsivel hosszú-
távra kiadó. Dohányzás kizárva! 
Tel.: 06-30-328-7612 (16.00 
óra után)

Mofém-telepen 1. emeleti tég-
lalakás 36 m2-es, kis erkéllyel, 
saját tárolóval eladó. Iá: 18,9 
MFt. Érd.: 06-30-2931-389

Igényesen felújított, klímás, 2 
szoba-hallos, 5. emeleti pan-
ellakás liftes házban eladó. Ár: 
20,5 MFt. Tel.: 06-30-5336-115

Mosonmagyaróváron a Major 
Pál utca 37-ben teljesen felújí-
tott családi 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 telken sok melléképü-
lettel, jó állapotban eladó. Érd.: 
06-30-3512-442

Kertkapcsolatos 42 m2-es, 1 
szobás, teljes körűen felújított 
téglalakás Mosonmagyaróvá-
ron eladó. Mosoni belvároshoz 
és Dunához közeli. Beépített 
konyhagépek, alacsony rezsi! 
Tel.: 06-70-254-6557

Mosonmagyaróváron új épí-
tésű, jó elosztású garzonla-
kás berendezéssel együtt, 
zárt parkolóval eladó. Tel.: 
06-30-630-7328

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

Mosonmagyaróváron csa-
ládi ház eladó a Gálosi Soma 
utcában. Iá: 25,5 MFt. Érd.: 
06-30-913-1313

Ipari vagy szolgáltatás cél-
jára 1952 m2-es építési telek 
Mosonmagyaróváron, a Fer-
tő-soron eladó. Ár: 30.000.000 
Ft. Érd.: 06-70-583-2130
Mosonmagyaróváron bel-
városi téglalakás tulajdonos-
tól eladó. Ár: 24,9 MFt. Érd.: 
06-20-22-999-22

Enge János utcában 32 m2-es 
társasházi lakás tulajdonostól 
eladó. Ár: 17.600.000 Ft. Érd.: 
+36-30-453-7782
Erkel Ferenc úton eladó egy 
Móra udvarra néző 2. emeleti, 
2 szoba-hallos panellakás szép 
állapotban, részben felújítva. 
Azonnal költözhető! Iá: 19,2 
MFt. Ingatlanosok kíméljenek! 
Tel.: 06-20-433-7710

Bejáratott 8 m2-es üzlethelyi-
ség kiváló parkolási lehetőség-
gel eladó. Érd.: 06-20-923-4330

Mosonmagyaróváron a vasú-
tállomás mellett 2 szobás tégla-
lakás, 1. emeleti, udvarrésszel, 
tárolóval eladó. Iá: 18,5 MFt. 
Ingatlanosok kíméljenek! Tel.: 
06-70-587-4200

Halászi ltp-en 250 m2-es, köl-
tözhető családi ház parkosított 
udvarral, medencével, garázzsal 
eladó. Érd.: 06-30-267-9530

KIADÓ
Azonnal költözhető, berende-
zett, kisméretű, erkélyes lakás, 
egyedi üzemeltetéssel, zárt 
kocsi beállóval, igény szerin-
ti mélygarázzsal a Kiserdő úti, 
városközponti társasházban 
1-2 fő részére bérbe adó. Érd.: 
06-30-9973-395

Mosonmagyaróváron a Károly 
út 52-ben 2 szoba-hallos, erké-
lyes, bútorozott panellakás hosz-
szútávra kiadó. Ár: 90.000 Ft/hó 
+ rezsi + 2 hó kaució. Szerző-
déssel. Érd.: 06-20-4000-416, 
06-96/827-427

Kormos István ltp-en (bölcső-
de mellett) 17,5 m2-es üzlethe-
lyiség január 1-től hosszútávra 
kiadó üzletnek, vagy irodának. 
Érd.: 06-30-206-2872 (9.00-
17.00 óráig).

Mosonmagyaróváron apart-
man 1 fő részére kiadó. Érd.: 
06-30-758-5251

1 szoba összkomfortos, gázfű-
téses kis-lakás kiadó 1 nemdo-
hányzó, rendszerető személy-
nek. Tel.: 06-20-223-5815
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Csendes környezetben 2 szo-
bás, felújított családi ház kiadó. 
Hobbyállat kizárva! Iá: 150.000 
Ft + rezsi + 1 havi kaució. Érd.: 
06-30-685-0218

Mosonmagyaróváron a Hold utcá-
ban 2 szobás lakás bútorozatlanul 
kiadó. Ár: 90.000 Ft/hó + rezsi + 2 
hó kaució. Érd.: 06-30-2623-443

Mosonmagyaróváron a Medi-
terrán lakóparkban 43 m2-es 
lakás hosszútávra kiadó. Ár: 
100.000 Ft/hó + rezsi + kau-
ció. Kisállat kizárva! Tel.: 
06-70-611-4219

Mosonmagyaróváron 2 szobás 
lakás kiadó. Alacsony rezsivel! 
Tel.: 06-20-333-2444

Műkörmös vállalkozónak szép-
ségszalonban hely kiadó a ter-
málnál. Tel.: 06-30-645-6421

Egy- és kétszemélyes, igé-
nyesen felújított és berende-
zett apartman szobák hosszú-
távra kiadók! Csendes, nyu-
godt környezet, a várostól 1,5 
km-re. Zárt parkoló, 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 a Fő út 
16-ban 33 m2-es üzlethelyi-
ség (jelenleg irodaként műkö-
dik) januártól kiadó. Tel.: 
06-20-951-3052

Mosonmagyaróváron az Ori-
gó lakóparkban 2. emeleten 2 
fő részére 45 m2-es lakás kiadó. 
Háziállat kizáró ok! Ára: 120.000 
Ft/hó + rezsi + 2 hó kaució. 
Érd.: 06-30-3192-492

Mosonmagyaróváron a volt 
Nyomda helyén, a Fő utcán 25 
m2-es üzlethelyiség bármely 
tevékenységre kiadó. Tel.: 
06-70-2526-117
Mosonmagyaróváron a SUN 
lakóparkban társasházi lakás 
kiadó. Tel.: +36-30-300-1264
Szoba kiadó 1 nemdohány-
zó, megbízható személynek 
gázfűtéses lakásban. Tel.: 
06-20-223-5815
Mosonmagyaróváron 2 szo-
bás, bútorozott panellakás hosz-
szútávra kiadó. Dohányzás és 
kisállat kizárva! Ár: 100.000 Ft/
hó + rezsi + 2 hó kaució. Szer-
ződéssel. Érd.:06-30-599-8066
Irodák kiadók Mosonmagya-
róváron, különböző méretben, 
parkolási lehetőséggel. Érd.: 
06-30-4747-116

Mosonmagyaróváron 50 m2-es 
üzlethelyiség kiadó a Palánk 
utcában. Érd.: 06-30-558-6095

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

Erkel Ferenc út 10. szám alatti 
irodaházban 19 m2-es és 38 m2-es 
irodák kiadók, valamint termékren-
dezvények lebonyolítására igény-
be vehetők! Tel.: 06-30-495-1565

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

Frekventált helyen 1. emele-
ti 65 m2-es, kis konyhával ellá-
tott egyterű, nagyon szép vilá-
gos üzlethelyiség zárt parko-
lóval, az utcafronton ingyenes 
parkolási lehetőséggel, számlá-
val hosszútávra irodának kiadó. 
Érd.: 06-30-3615-067

Mosonmagyaróváron apart-
man teljes 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 új épí-
tésű társasházban külön 
mérőórákkal garzonlakás kiadó. 
Ár: 100.000 Ft + rezsi. Tel.: 
06-20-478-5874
Mosonmagyaróváron, a 
Magyar utcán, egészség-
ügyi, sport-fitnesz, vendég-
látó ipari, vagy egyéb tevé-
kenységre alkalmas 200/300 
m2-es üzlethelyiség kiadó! 
Érd.: 06-30-9791-506
Mosonmagyaróváron 43 
m2-es, teljesen berendezett 
lakás kiadó. 2 hó kaució szük-
séges! Érd.: 06-30-9-390-169
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Apró Kádfényezés beépített álla-
potban, garanciával! Érd.: 
06-20-92-62-060

Lomtalanítást vállalok. Akár 
ingyen kitakarítom pincé-
jét, udvarát. Felesleges hol-
mit elszállítok. Egész lakás 
ürítését is vállalom! Tel.: 
06-70-882-6590

MINDIG TV EXTRA: egyszeri 
kiépítési díj + havidíj –további 
előfizetős csatornák. Részlete-
kért hívjon! Szlovák tv csator-
nák vétele is megoldható ana-
lóg (magyar, szlovák, osztrák) és 
digitális –DAB+(szlovák, oszt-
rák) rádióvétel kiépítése. Tel.: 
06-30-526-1558

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

magyaróvári szakembertől. Pár-
kányok, zsaluziák! Kérjen ingye-
nes árajánlatot! Vidéken is! Tel.: 
+36-30-2350-927, Horváth 
Attila, www.redonyosattila.hu
Vízvezeték – központi fűtéssze-
relést, javítást vállalok Moson-
magyaróvár és környékén. Tel.: 
06-20-4879-377
Hagyományos OVISÚSZÁS a 
Móra Ferenc Általános Isko-
lában. Kedd: 17.00-18.00 
óráig Haladó csoport, Szer-
da: 17.00-18.00 óráig Kezdő 
csoport. Középsős és nagy-
csoportos ovisokat várunk! 
Tel.: 06-30-479-1679, 
06-30-268-7808
Villanyszerelés! Csengő javí-
tástól villamos felújításig szá-
míthat rám! Szabó János, Tel.: 
06-30-99-300-48

JÁRMŰ
Használt autóját, tehergép-
kocsiját készpénzért megve-
szem. Üzemképtelen, papír 
nélkül is lehet. Ha kell, házhoz 
megyek. Tel.: 06-20-910-9361, 
06-20-280-9747

Nagyméretű utánfutó folyama-
tosan bérelhető! Mosonmagya-
róvár, Károly út 34/b. (víztorony-
nál). Tel.: +36-30-9390-169

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

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

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

Utánfutó bérelhető Mosonma-
gyaróváron a hét minden nap-
ján! Tel.: 06-70-589-2787

TÁRSKERESÉS
Csinos, 40-50 év közeli part-
nernőt keresek háztartásom 
karbantartására, középkorú férfi 
vagyok. Tel.: 06-70-511-3399

SZOLGÁLTATÁS
Redőnyök, reluxák, szalag-
függönyök, napellenzők, szú-
nyoghálók, harmonikaajtók, 
stb. kedvezménnyel, garanci-
ával, rövid határidővel moson-

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

Vízvezeték szerelést vállalok 
Mosonmagyaróváron és kör-
nyékén. Tel.: 06-30-402-3116
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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. Munka-
időben: 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

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

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

BIO HOMOKTÖVIS velő eladó: 2 
dl 800 Ft, 5 dl 1600 Ft, 3 liter 
7.000 Ft. Magas vitamintartal-
mú. Hétköznap 17-18 óra között 
Mosonmagyaróvár, Hajnalka u. 
12. Tel.: +36-20-9477-857

Vonix 2,1 aktív sab 2 satelit-
tel 900 W eladó. Ugyanitt egy 
karaokeerősítő újszerű állapot-
ban eladó Mosonudvaron. Tel.: 
06-70-348-9679

Automata mosógépek, moso-
gatók, hűtők, fagyasztók, kerék-
párok, bútorok, heverők eladók. 
Számlaképesen, garanciával! 
Érd.: 06-30-416-1275

Hagyatékot, bútorokat, bon-
tószéket, gyalupadot, öreg 
tollat padlástól a pincé-
ig mindent vásárolok. Érd.: 
06-20-804-2771 

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

REDŐNYJÁRAT indul hétvé-
genként Mosonmagyaróvárra 
és környékére! Redőnyök, szú-
nyoghálók 10 - 20 % enged-
ménnyel! Hőszigetelt alumínium 
redőnyök, reluxák, pliszék, sza-
lagfüggönyök, napellenzők, sáv-
rolók, Kérjen ingyenes helyszí-
ni árajánlatot! Minőségi árnyé-
kolót 49 éves megbízható cég-
től. HÉRICS LÁSZLÓ, Kapuvár, 
Pozsonyi u. 90. Tel.: 96/242-
655, 06-30/ 204-0-205 www.
hericsredony.hu 

Palatetők bontás nélküli átfe-
dése cserepes lemezzel, stab-
lon deszka lemezelése, eresz-
csatorna szerelés, bádogos 
munkák, tetőfedés, tetőjaví-
tás, tetőszigetelés. Építőipa-
ri munkákat, beázások meg-
szüntetését vállaljuk. Tel.: 
06-30-3799-313

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

Készpénzfizetés azonnal! Napi 
legmagasabb áron! Arany-ék-
szerre, ezüst tárgyakra, régi-
ségekre, festményekre, egyes 
műszaki cikkekre. Arany-ék-
szerek árusítása kedvező áron. 
Régi képcsarnoki képeket, 
hagyatékot vásárolok. Ingye-
nes értékbecslés. Zálogház 
(Kisalföld Áruház mellett). Tel.: 
06-96/215-808
GAZDABOLT – mosoni piacnál. 
Moson-Kert Kft. – Mosonma-
gyaróvár, Ostermayer u. 08. 
Tel.: +36-20-3258-606
Szőnyegtisztítás felsőfo-
kon, garanciával! Ipari vegy-
tisztítás, portalanítás, atkátla-
nítás, ingyenes szállítás! Tel.: 
06-20-447-2726
Épületek villanyszerelését, 
bojlerek javítását rövid hatá-
ridővel vállalom. Tóth Norbert 
ev. Tel.: +36-20-970-2611
Rövid határidővel vállalunk 
kőműves munkákat, felújítást, 
festést, gipszkarton-szerelést, 
parkettázást. Tel.: 06-20-241-
8353, 06-20-5060-617
Szobafestés, mázolás, tapé-
tázás. Gyors, megbízha-
tó munka, garanciával! Tel.: 
0036-30-9949-538
Költöztetést, fuvarozást vál-
lalok! Belföldi és nemzet-
közi viszonylatban is! Tel.: 
06-20-360-6197
Bádogos munkák, tetőfedés, 
palatetők bontás nélküli átfedé-
se cserepes lemezzel, lapos-te-
tő szigetelés, tetőjavítás, kúp-
cserepek malterozása, kémé-
nyek átrakása, beázások elhá-
rítása. Érd.: 06-70-663-7327, 
www.tetobau.hu

Beázik a tető? Cseréptetők, 
palatetők, lemeztetők, lapos-te-
tők javítása, bádogos munkák, 
ereszcsatornázás, tetőfedés, 
lapos-tetők szigetelése. Kémé-
nyek javítása, kúpcserepek 
kikenése, épületek külső-bel-
ső felújítása, javítások vállalá-
sa. Tel.: 06-20-293-1175

Hitelközvetítés vezető pénz-
intézet (OTP) megbízásá-
ból kedvezménnyel! Tel.: 
06-70-511-3399

Talpreflex masszázs, 
nyirokmasszázs. Tel.: 
06-30-333-5774
Festést, kőműves munkát, szi-
getelést, burkolást, térköve-
zést, tetőmosást, házak, laká-
sok külső-belső felújítását vál-
lalom rövid határidővel, garan-
ciával! Kis munka is munka! 
www.kismunkaismunka.hu, 
Tel.: 06-70-615-3039

Párkapcsolati tanácsadás, pár-
keresési tréning nagy tapaszta-
latú szakemberekkel. Hétvégén 
gyermekfelügyelettel is. Teljes 
diszkréció! Időpont-egyeztetés: 
06-30-544-1552

Fakivágás! Fakuglizás! Haso-
gatás, bozótirtás, fű- és sövény-
nyírás, elhanyagolt kertek, 
udvarok rendbetétele, zöldhul-
ladék elszállítása. Hétvégén is! 
Érd.: 06-20-328-4057

Bútorszállítás, költöztetés, 
háztartási gépek szállítása. 
Keressen bizalommal. Érd.: 
06-70-589-2787

Lakások, pincék ürítését, taka-
rítását, lomtalanítást vállal-
nám, megegyezés szerint. Tel.: 
06-70-675-0654

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

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

Expressz dugulás elhárítás! 
Bontás nélküli dugulás elhárí-
tás Mosonmagyaróvár és körze-
tében. Garanciával, hétvégén is! 
Tel.: 06-30-7496-098

Óvári vállalkozás vállalja a 
családi házak villanyszere-
lését, felújítását biztosítás-
sal, E-napló vezetéssel. Tel.: 
06-70-427-1997

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

BOLHAPIAC a Pártok Háza alatt 
megújult arculattal, új árukész-
lettel várja régi és új vásárlóit! 
Nyitva: CS,P,Sz: 9-17óraig. Tel.: 
06-20-5200-216

Bontásból származó jó minő-
ségű natúr forgácslap, MDF-le-
mez, faláda többféle méretben 
eladó. Érd.: 06-20-9596-202

Akciós műanyag, hőszigetelt 
bejárati ajtók, 98x208-as mére-
tűek, felül üvegbetéttel, 5 pon-
tos biztonsági zárral, kilinccsel, 
kulcsokkal, fehér színben, job-
bos és balos kivitelben eladók. 
Ár: 59.900 Ft/db. Munkaidőben: 
06-30-610-3850. www.rbfnyi-
laszarokft.hu, Bősárkány, Ady 
Endre u. 13.

Garázskapu, bukó rendszerű, 
NOVUM márkájú, fehér szín-
ben, vadonatújan, 1 év garan-
ciával, 240x200-as, 240x210-
es és 250x200-as méretben, 
79.900 Ft/db. Munkaidőben: 
06-30-610-3850, www.rbfnyi-
laszarokft.hu, Bősárkány, Ady 
Endre u. 13.
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Barokk hotel Hegyeshalomba 
nyelveket beszélő recepcióst 
keres. Tel.: 06-70-413-9255, 
06-96-701-013

Rehamed Off-Main állást ajánl 
2 fizikoterapeuta és 2 gyógy-
tornász részére. Szerződéssel, 
lakhatással! Érd.: +49-1573-
65-16-154 Varga Éva. Várom 
jelentkezésüket!

Kebap és pizzaház férfi munka-
társat keres. Érdeklődni: Fő út 
17, vagy 06-20-9954-944

Büfébe takarítónőt keresünk 
kora reggeli, vagy késő esti, 2 
órában. Jelentkezni: Fő út 17. 
Tel.: 06-20-9954-944

Mosonmagyaróvári erdészeti 
vállalkozás egész éves munká-
ra traktorost keres. Érd.: 06-30-
481-4321 (16.00 óra után)

Mosonmagyaróvári családi 
házba bejárónőt keresünk heti 
2-3 alkalommal. Érd.: 06-30-
902 7454

Takarítónőt keresek déle-
lőtti elfoglaltságra. Tel.: 
06-30-268-9555

Hegyeshalomba munkájára 
igényes, vendéglátásban jártas 
pultost keresünk. Szakképesí-
tés nem szükséges. Egyezte-
tés telefonon: 06-30-321-2641

Mosonmagyaróvári erdészeti 
vállalkozás fakitermelési mun-
kára, egész évi munkára trak-
torost, motorfűrészelőt felvesz. 
Érd.: 06-30-481-4321 (16.00 
óra után)

Iskolatakarításra keresek 
4, illetve 6 órás munkatársat 
délutáni elfoglaltságra. Tel.: 
06-70-466-1039

Kemencés pizzéria csapatbőví-
tése céljából főállású és beugrós 
szakácsot keres, kiemelt bére-
zéssel! Tel.: 06-30-397-0030

Tapasztalt, önállóan dolgozni 
tudó, munkájára igényes szaká-
csot keresünk a Magyaros étte-
rembe (melegkonyhás étterem). 
Tel.: 06-30-300-5625

Galéria étterembe felszolgálót, 
pultost, takarítónőt felveszünk. 
Mosonmagyaróvár, Erkel F. u. 
20. Tel.: 06-70-363-0052

Gyermekétkeztetéssel foglal-
kozó cég felvesz konyhai kise-
gítőt, szakácsot egyműszakos 
munkarendbe. Érd.: hétfőtől - 
péntekig a 06-20-274-6099-
es telefonszámon lehet a déle-
lőtti órákban!
Műkörmös és fodrász kollé-
ganőnket keressük a FREJA 
Szépségszalonba, bérlői rend-
szerbe. Bővebb információ 
személyesen a szalonban, elő-
re megbeszélt időpontban. Tel.: 
06-30-3615-067
Virágüzletbe gyakorlattal ren-
delkező, szakképzett virág-
kötőt keresek fő- vagy rész-
munkaidőben. Bér: megegye-
zés szerint. Érd.: 06-30-458-
3695 vagy személyesen: Mari-
ka Virág-ajándék, Kökény u. 11.
Fiatal párt hotelbe gondnok 
– szobaasszonyi munkakörbe 
felveszünk. Ingyenes szállást, 
meleg ételt, jó fizetést biztosí-
tunk! Tel.: 0036-30-9397-358
Matematika-fizika tanár kere-
sek 16 éves középiskolás fiam 
mellé. Tel.: 06-30-9-590-138

Mosonmagyaróváron fodrász-
üzletbe alkalmazottat keresünk. 
Tel.: 06-30-214-4001

MOSONMAGYARÓVÁRI virág-
üzletbe virágkötőt, bolti eladót 
teljes munkaidőre felveszek. 
Szakmai gyakorlat, képesítés 
előny. Tel.: 06-20-335-9177

Pultos kolléganőt keresünk 
fő-, vagy mellékállásban. Halá-
szi, Lottó presszó, vagy Mári-
akálnok, Pletykafészek. Diá-
kok jelentkezését várjuk. Érd.: 
06-30-632-6669

Munkalehetőség! Mosonma-
gyaróváron vendégházunk-
ba szobaasszonyt keresünk. 
Jó kereseti lehetőség! Tel.: 
06-30-398-1763

Europethrob média terüle-
ti képviselőt keres. 300-600 
EUR heti jutalékkal. Önéletraj-
zot az alábbi címre kérek: info@
europethrob.eu

Tesco melletti Fornetti és lán-
gossütőbe női munkatársat 
keresünk. Tel.: 06-30-560-
3895, 06-70-330-7023

Szobaasszonyt felveszünk 
levéli hotelbe állandó délelőtt-
re. Útiköltséget térítjük! Tel.: 
06-70-611-9909
Mosonmagyaróvári pizzéria 
pizza-szakács, futár, diszpé-
cser és konyhai kisegítő kol-
légát azonnali kezdéssel fel-
vesz. Érd.: 06-30-632-0192
Hegyeshalmi Barokk Hotel 
keres nyelveket beszélő recep-
ciós, valamint munkájára igé-
nyes, nemdohányzó szobaasz-
szonyt. Érdeklődni az alábbi 
telefonszámokon lehet: 06-70-
413-9255, 06-96-701-013
Mosonmagyaróvári étte-
rembe konyhai kisegítőt fel-
veszünk, heti 2-3 alkalom-
ra, délelőttös munkarendbe. 
Nyugdíjasok jelentkezését is 
várjuk! Tel.: 06-96-204-090, 
06-30-435-8108
Mosonmagyaróvári idős 
házaspár mellé gondozónőt 
keresünk, heti 3-4 alkalommal. 
Érdeklődni lehet minden nap 
8-17 h-ig: 06-30-902 7454 
telefonszámon.
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Mosonmagyaróvári étterem-
be konyhai kisegítőt felveszünk 
heti 20 órában, januári kezdés-
sel. Tel.: 06-30-435-8108

Aquasol Resort bővítés céljából 
munkatársakat keres RECEPCI-
ÓS munkakörbe. Elvárás: német 
nyelvtudás. Előny: egyéb ide-
gen nyelv ismerete. Jelentke-
zés módja: a bholczinger@tha.
hu e-mail címen vagy a 06-30-
395-9678-as telefonszámon.
Vállalkozásunk tervfeladatainak 
ellátásához villamos ipari (épület-
villamosság, autóelektronika, stb.) 
végzettségű munkatársat kere-
sünk. Tel.: 06-30-585-85-85. 
E-mail cím: autom453@gmail.com
Gyakorlattal, nyelvtudással 
rendelkező marketinges mun-
katársat keresünk. Küldje el 
önéletrajzát az info@flexumter-
mal.hu e-mail címre, vagy hív-
jon minket: +36-30-2277-448
Ausztriai Nightclub hostess 
munkára keres csinos lányokat 
19 éves kortól, top keresettel. 
Tel.: 0043-660-291-4770, 0043-
664-599-9695 (Pabian&Partner)
Virágüzletbe gyakorlattal ren-
delkező, szakképzett virág-
kötőt keresek fő- vagy rész-
munkaidőben. Bér: megegye-
zés szerint. Érd.: 06-30-458-
3695 vagy személyesen: Mari-
ka Virág-ajándék, Kökény u. 11.
Pultos kolléganőt keresünk. 
Érd.: 06-30-939-0579

Aqua Hotel Termál munkatársakat 
keres SZOBAASSZONY munkakör-
be. Jelentkezés módja: a 06-30-
395-9678-as telefonszámon.

Hanság-ligeti faüzembe aszta-
losokat és betanított munkatár-
sakat keresünk. Felelősségtel-
jes, munkájára igényes szemé-
lyek jelentkezését várjuk. Hosz-
szú távú munkalehetőség, ver-
senyképes bérezés. Jelentkezé-
seket fényképes önéletrajzzal 
az office@palett-ex.hu e-ma-
il címre vagy telefonon: 06-20-
245-6334, Palett-ex Kft.

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

Mosonmagyaróvári építőipa-
ri cég, munkájára igényes, meg-
bízható festőt, hőszigetelésben 
jártas kőművest felvesz. Lehet 
pályakezdő is! Bérezés: megegye-
zés szerint. Érd.: 06-30-9475-174

Kerti kisgépszerelő szakmun-
kást keresünk, munkájára igé-
nyes, megbízható férfi szemé-
lyében Mosonmagyaróváron. 
Tel.: 06-20-330-8490
Felszolgáló hölgyet, pultos 
lányt, akár részmunkaidőben, 
akár kisegítőnek, jó kerese-
ti lehetőséggel bezenyei kis-
vendéglőbe felveszek. Tel.: 
06-70-415-5648
Pizza-szakácsot, szakácsot, 
konyhában jártas kisegítőt jó 
kereseti lehetőséggel bezenyei 
kisvendéglőbe felveszek. Tel.: 
06-70-415-5648
Idős asszony mellé keresünk 
Mosonmagyaróváron heti 2-3 
alkalommal olyan megbízható 
személyt, aki bevásárol és segít 
a nehezebb háztartási munkák-
ban. Tel.: +36-70-458-8802
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