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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

Mosonmagyaróváron építési 
telek 800 m2, bekerített, közmű-
vek a telken, közel a belváros-
hoz, Lajta-parti eladó. Ár: 28,8 
MFt. Tel.: +36-30-9459-113

INGATLAN
Mosonmagyaróváron zárt 
közös udvarban téglaépítésű 
társasházban eladó egy föld-
szinti 60 m2-es, két szobás, 
teljesen felújított lakás kert-
kapcsolattal. Átadás emelt-
szintű, fűtés-kész állapotban 
történik, a befejezést tudjuk 
vállalni. Ár: 16,89 MFt. Érd.: 
06-20-329-6564

Mosonmagyaróváron azon-
nal költözhető, 2 szobás, 57 
m2-es I. emeleti, erkélyes, tég-
laépítésű, gázfűtéses lakás, 
gépkocsi beállóval tulajdonos-
tól eladó. Iá: 26,9 MFt. Érd.: 
06-20-431-5832

Városközpontban új építé-
sű társasházban eladó egy I. 
emeleti, 38,2 m2-es, 2 szobás, 
erkélyes lakás, saját parkoló-
val. Átadás idén tavasszal fűtés-
kész állapotban. Ár: 18,28 MFt. 
Érd.: 06-20-329-6564

Szántóföldet vásárolnék 
Mosonmagyaróvár környékén. 
Tel.: 06-20-9465-176

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
Mosonmagyaróváron és 30 
km-es körzetében keresek 
eladó lakásokat, családi háza-
kat, üzleteket, telkeket, azonnal 
készpénzben fizető ügyfelek 
részére. Tel.:06-70-262-5266
Lucsonyban 2010-ben épült, 
téglaépítésű társasházban 
eladó egy II. emeleti, tetőteres, 
nettó 55 m2-es, 2 szobás, kli-
matizált, igényes lakás, beépí-
tett, gépesített konyhával, akár 
teljes bútorzattal is, per és 
tehermentesen. Iá: 23,45 MFt. 
Érd.: 06-20-329-6564
Jánossomorján családi ház 
eladó, 111 m2, 2 szobás, 500 
m2-es saroktelken, összköz-
műves, gázcsonk a telken, fel-
újítandó. Ár: 18,8 MFt. Érd.: 
+36-30-9459-113

Mosonmagyaróváron az Origó 
lakóparkban eladó egy 2018-
ban épült, földszinti, 59 m2-es, 2 
szoba+nappalis, igényes lakás, 
beépített, gépesített konyhával, 
13 m2-es fedett terasszal, zárt 
udvarban saját parkolóval. Ala-
csony rezsivel. Iá: 31,99 MFt. 
Érd.: 06-20-329-6564

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

Levélen eladó építési sarok-
telek 545 m2, rajta 45 m2-es 
műhely, közművek az utcaf-
ronton. Ár: 10,2 MFt. Tel.: 
0036-30-9459-113

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
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SÜRGŐSEN áron alul eladó 
a Mofém-telepen 1. emeleti, 
erkélyes, 50 m2-es, műanya-
gablakos, szigetelt épületben 
felújítandó téglalakás, saját 
tárolóval. Iá: 16,9 MFt. Érd.: 
06-30-413-9346

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

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

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 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

Mosonmagyaróváron a Sze-
keres Richárd út 14. szám alatt 
36 m2-es téglalakás eladó, kis 
erkéllyel. Iá: 18,9 MFt. Érd.: 
06-30-2931-389

TULAJDONOSTÓL ELADÓ 
FÖLDSZINTI 49 m2-es PAN-
ELLAKÁS SZÉP ÁLLAPOTBAN 
A SZÉCHENYI lakótelepen, 
NÉGYEMELETES háztömb-
ben. Ár: 22.900.000.- Ft. Érd.: 
06-30-528-8957
Hegyeshalomban családi 
ház, 140 m2 alapterületű, tető-
tér beépítve, egész alatt szute-
rén, benne dupla garázs, teljes 
infrastruktúrás, 1148 m2-es tel-
ken eladó. Ár: 38,8 MFt. Tel.: 
0036-30-9459-113
Eladó házat, lakást, vagy tel-
ket keresünk Mosonmagyaróvár 
és környékéről értékesítés cél-
jából. Tel.: 0036-30-9459-113
Beach lakóparkban első eme-
leti, erkélyes garzonlakás azon-
nal költözhetően eladó. Tel.: 
06-70-381-5775

Eladó házakat, lakásokat, tel-
keket keresünk ügyfeleink 
részére. Tel.: 06-70-611-9903

Malomdűlőben építési telek 
eladó. Érd.: 06-30-298-1519

Mosonmagyaróváron, for-
galmas helyen üzlethelyi-
ség kiadó, vagy eladó. Érd.: 
06-30-9792-063

Sorház garázzsal, parkosí-
tott udvarral, a Gyöngyös ltp-
en ELADÓ! Iá: 42,9 MFt. Érd.: 
06-30-576-80-02

Károly úton eladó 3. emeleti, 55 
m2-es, 2 szoba-hallos, erkélyes 
panellakás. Ára: 18,9 MFt. Érd.: 
06-30-410-3803

Felújított 64 m2-es, 3 szo-
bás panellakás a Mosony-
in eladó. Iá: 27,9 MFt. Érd.: 
06-70-778-2026

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

Első emeleti, 2 szoba-hallos 
lakás (55m2) tulajdonostól 
eladó Mosonmagyaróváron. 
Érd.: 06-70-455-5541
Frekventált helyen 1. eme-
leti,65 m2-es, kis konyhával 
ellátott egyterű, nagyon szép, 
világos üzlethelyiség-, társas-
házi lakás zárt parkolóval, az 
utcafronton ingyenes parko-
lási lehetőséggel eladó. Tel.: 
06-30-3615-067
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Levélen téglaépítésű családi 
ház horgásztó szomszédságá-
ban, csodálatos panorámával, 
2016-ban exkluzív kivitelben 
készült – eladó. A telek mére-
te 400 m2, ház 90 m2, 3 háló-
szobás, 2 kocsi beálló, meden-
ce, garázs. Ár: 49 MFt. Érd.: 
06-30-630-7328

Ipari terület tulajdonostól a 
MoWinPark területén eladó. 
1440 m2-es a Nyír utca végén. 
Elektromos áram, víz, csator-
na, gáz a telken, szilárd útbur-
kolattal rendelkező úton meg-
közelíthető. Ár: 27.500 Ft/m2 
+ Áfa. Érd.: 06-20-426-9920 
telefonszámon.

Halászin újépítésű 4 szobás 
családi ház, 104 m-es ház, 360 
m2-es telekkel, napelemmel 
eladó. Tel.: 06-70-611-9903

Hévíztől 3 km-re, Keszthely-
től 10 km-re Sümeg felé veze-
tő út mentén zárt kerti ingat-
lan 80 m2-es szigetelt közpon-
ti fűtéses házzal, 2 garázzsal, 
a ház mögött 700 m2-es sző-
lő, gyümölcsössel tulajdonostól 
eladó. Ár: 13.000.000 Ft. Érd.: 
06-20-325-7416

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

Mosonmagyaróváron a Bea-
ch Club lakóparkban vízparti 2 
szoba+nappalis összkomfor-
tos, földszinti, berendezett lakás 
kiadó. Érd.: 06-70-450-1122

Mosonmagyaróvár belvárosá-
ban 50 m2-es, külön-bejáratú, 
összkomfortos önálló lakás 1-2 
fő részére kiadó. Ár: 98.000 Ft 
+ rezsi + 2 havi kaució. Érd.: 
+36-30-9459-113

Mosonmagyaróváron, 1 eme-
leten 2 szobás, részben búto-
rozott lakás kiadó. Ár: 90.000 
Ft + rezsi + 2 hó kaució. Érd.: 
06-30-285-5389

Mosonmagyaróváron garzon-
lakás albérletbe kiadó. Tel.: 
06-70-633-7106

Mosonmagyaróváron 40 
m2-es lakás kiadó. Kisál-
lat kizárva! Ár: 95.000 Ft/hó 
+ rezsi + 1 hó kaució. Érd.: 
06-30-482-5446

Mosonmagyaróváron új épí-
tésű társasházban külön 
mérőórákkal 33 m2-es garzon-
lakás kiadó. Ár: 100.000 Ft + 
rezsi. Tel.: 06-20-478-5874

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

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 az óvá-
ri belvároshoz közel, új épí-
tésű társasházban igénye-
sen berendezett, 2 szobás, 45 
m2-es I. emeleti, nagyerkélyes 
lakás, a lakáshoz tartozó zárt, 
fedett kocsi beállóval hosszú-
távra kiadó, igényes, csendes 
életvitelű személy, esetleg pár 
részére. Dohányzás és kisállat 
kizárva! Bérleti díj: 120.000 Ft/
hó + rezsi + 2 hó kaució. Érd.: 
06-20-481-6083

Mosonmagyaróváron 2 szo-
bás, bútorozott panellakás 
hosszútávra kiadó. Dohány-
zás és kisállat kizárva! Ár: 
100.000 Ft/hó + rezsi + 2 hó 
kaució. Szerződéssel! Érd.: 
06-30-599-8066

Mosonmagyaróváron 55 
m2-es egyedi gázfűtéses lakás 
kiadó. Érd.: 06-20-333-2444

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

Mosonmagyaróváron 717 
m2-es építési telek a Szá-
le János utcában eladó, nyu-
godt, kertvárosi részen, 30%-
os beépíthetőséggel, közel a 
vasútállomáshoz és az autópá-
lya feljáróhoz. Összes közmű a 
telek előtt. Ára: 13,5 MFt. Érd.: 
06-30-856-1505

Mosonmagyaróváron a város-
központban sorház jellegű belső 
2 szintes, 2007-es építésű 60 
m2-es lakás, saját kerttel, kocsi 
beállóval eladó. Iá: 29 MFt. Érd.: 
06-30-656-7232

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

Egy szoba összkomfortos kis-
lakás kiadó, 1 nemdohányzó, 
rendszerető személynek. Tel.: 
06-20-223-5815

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

Üzlet, üzem, raktár, szolgálta-
tás? Linden Span KFT. telephe-
lyén (Mosonmagyaróvár, Szel-
lőrózsa u. 63.) kiadóak az aláb-
bi épületrészek: - 112 m2 asz-
talos ipari műhely, - 96 m2 rak-
tár, - igény esetén 70 m2 szo-
ciális rész. Megközelítések 
és parkolási lehetőség a bel-
ső zárt udvarról. Eltérő funk-
ció megvalósítása megbeszé-
lés alapján lehetséges. Érd.: lin-
denspan@lindenspan.hu, Tel.: 
06-70-219-3688

Mosonmagyaróváron, a 
Magyar utcán, egészségügyi, 
sport-fitnesz, vendéglátó ipa-
ri, vagy egyéb tevékenység-
re alkalmas 200/300m2-es 
üzlethelyiség kiadó! Érd.: 
06-30-9791-506
Mosonmagyaróváron a park 
mellett garzonlakás hosszútávra 
kiadó. Gázfűtés, kábel TV, Wi-fi. 
Tel.: 06-30-316-6360

Apartman kiadó március 1-jétől 
2 fő részére. 2 havi kaució szük-
séges! Érd.: 06-30-262-2008

Kimle, Fő út 93. szám alatti üzlet 
kiadó. Érd.: 06-30-384-2773

Mosonmagyaróváron apart-
man bútorozottan 1 fő részé-
re kiadó. Tel.: 06-30-758-5251
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Mosonmagyaróváron a Hotel 
Termálban engedéllyel rendel-
kező, felszerelt fogászati rende-
lő kiadó. Érd.: 06-20-951-3052

Mosonmagyaróváron föld-
szinti, 2 szobás, részben búto-
rozott panellakás kiadó. Kisál-
lat kizárva! Max. 3 fő részére. 
Érd.: 06-30-834-3355

Mosonmagyaróváron iro-
da kiadó! Építész, könyve-
lő vagy egyéb csendes tevé-
kenységre. 19 m2 + tárgyaló, 
étkező, WC, fürdőszoba. Érd.: 
06-30-9299-203

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

2 és 3 ágyas, teljesen beren-
dezett szobák Mosonmagya-
róváron, közel az ipari parkhoz 
kiadók. Érd.: 06-70-229-8134

Városközpont közelében fagy-
mentes garázs hosszútávra 
kiadó. Érd.: 06-30-937-5247 
(16.00 óra után)

Jánossomorján albér-
let kiadó 2 fő részére. Érd.: 
06-20-9178-396

Kiadó IV. emeleti bútorozatlan 
55 m2-es városközponti panel-
lakás hosszútávra. Iá: 100.000 
Ft + rezsi/hó + 2 havi kaució. 
Érd.: 06-30-9692-293

Mosonmagyaróváron a Károly 
utcában kiadó 90 m2-es üzlet-
helyiség. Korábban kávéház-
ként működött, de bármely 
tevékenységre alkalmas! Bér-
leti díj: 150.000 Ft + Áfa + 
rezsi. Két hónap kaució! Érd.: 
06-70-413-9255

Mofém-telepen hőszigetelt 
garázs, csak gépkocsi tárolásá-
ra kiadó. Érd.: 06-30-991-4452

Mosonmagyaróvár autópálya 
közelében új építésű bútoro-
zott, gépesített 55 m2-es lakás 
alacsony rezsivel, parkolóval 
hosszútávra kiadó. Havi bér-
let + rezsi + 2 havi kaució. 
Dohányzás, kisállat kizárva! 
Érd.: 06-30-273-6017

Munkásszállás Jánossomor-
ján! Az ausztriai határtól 2 
km-re kiadó 8-10 főre telje-
sen felszerelt, új építésű. Érd.: 
+36-30-494-2869

Garázs (nagymérető) a Moso-
nyi Mihály ltp-en kiadó. Érd.: 
06-30-309-3088

Mosonmagyaróvár határában 
27 HA föld, művelésre bér-
be adó. Árajánlatokat kérem a 
szerkesztőségbe: 9200. Moson-
magyaróvár, Kossuth L. u. 14. 
Szuperinfó szerkesztőség

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

Mosonmagyaróvár belváro-
sában hőszigetelt téglaházban 
bútorozott 2 szobás lakás hosz-
szútávra kiadó. Kaució szüksé-
ges. Érd.: 06-30-398-7341
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Apró Szőnyegtisztítás felsőfo-
kon, garanciával! Ipari vegy-
tisztítás, portalanítás, atkátla-
nítás, ingyenes szállítás! Tel.: 
06-20-447-2726

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

GAZDABOLT – mosoni piac-
nál. Moson-Kert Kft. – Moson-
magyaróvár, Ostermayer u. 
08. Tel.: +36-20-3258-606
MINDIG TV EXTRA: egyszeri 
kiépítési díj + havidíj –további 
előfizetős csatornák. Részlete-
kért hívjon! Szlovák tv csator-
nák vétele is megoldható analóg 
(magyar, szlovák, osztrák) és 
digitális –DAB+(szlovák, oszt-
rák) rádióvétel kiépítése. Tel.: 
06-30-526-1558

Festést, kőműves munkát, szi-
getelést, burkolást, térkövezést, 
tetőmosást, házak, lakások kül-
ső-belső felújítását, utólagos 
vízszigetelés, injektáló techni-
kával bontás nélkül vállalom, 
rövid határidővel, garanciá-
val! Kis munka is munka! Tel.: 
06-70-615-3039, www.kis-
munkaismunka.hu

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

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
Lassú a számítógépe/laptop-
ja? Nem indul? Lefagy? Papíron 
gyors az internet, WI-FI-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

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

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

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

Autóbérlés! Személygépkocsi 
bérelhető, km megkötés nél-
kül. Jó állapotú autók! Érd.: 
06-70-380-5241

2005-ös évjáratú Kia Sorento 
eladó. Tel.: 06-70-602-3503

2013-as évjáratú Opel Viva-
ro 6 személyes tehergépjármű 
eladó. Tel.: 06-70-602-3503

VW Touareg 2005-ös évjára-
tú, dízel, automata, 328.000 
km-rel, érvényes műszakival 
eladó. Érd.: 06-20-946-6038

1997-es Suzuki Swift, 1 hónap 
műszakival eladó. Érd.: 06-30-
937-5247 (16.00 óra után)

TÁRSKERESÉS
Valentin napi fél áras regiszt-
rációs díj. (febr. 14-15-én) 
06-20/411-4325 Nem adom 
fel Társkereső Iroda

SZOLGÁLTATÁS
Redőnyök, reluxák, szalag-
függönyök, napellenzők, szú-
nyoghálók, harmonikaaj-
tók, stb. kedvezménnyel, 
garanciával, rövid határidő-
vel mosonmagyaróvári szak-
embertől. Párkányok, zsaluzi-
ák! Kérjen ingyenes áraján-
latot! Vidéken is! Tel.: +36-
30-2350-927, Horváth Attila,  
www.redonyosattila.hu

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

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

Redőnyjavítást vállalok! Tel.: 
06-20-965-6515, 06-70-536-
5530 Zugonics
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Új műanyag ablakok, bejára-
ti ajtók, fa beltéri ajtók, pár-
kányok raktárról azonnal vihe-
tők! RBF Nyílászáró Kft., Bősár-
kány, Ady Endre utca 13. Tel.: 
06-30-580-1041
Száraz nyárfa és száraz akác-
fa konyhakészen rendelhe-
tő. EUTR: AA0351717. Tel.: 
06-30-400-9597
Bőrös félsertés rendelhető 990 
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
Hagyatékot, bútorokat, bon-
tószéket, gyalupadot, öreg 
tollat, padlástól a pincé-
ig mindent vásárolok. Érd.: 
06-20-804-2771
Nagyméretű raklapok 
tüzelőnek eladók. Tel.: 
06-30-594-6226
Hajdúszoboszlói egy hetes 
üdülés menőválasztásos vacso-
rával 24.900 Ft/fő/6 éj. Tel.: 
06-70-313-5501
Bontásból származó jó minő-
ségű natúr forgácslap, MDF-le-
mez, faláda többféle méretben 
eladó. Érd.: 06-20-9596-202
Keresek! Üzemképtelen, 
régi csónakmotorokat! Tel.: 
06-20-221-2550
Egy garázsnyi használtcikk 
eladó, egyben: lovas szerszá-
mok, öntött vaskályha, sok egyéb 
más. Érd.: 06-30-963-8635
Üst és üstház, rendfa, kolbász 
töltőfém, kismotor önindító 
hibás, kerti szivattyú kicsi és 
nagy hozzá tömlő, vizes csem-
pevágó, 3 zsák régi könyv, Zin-
ger varrógép, Lucsnik varrógép, 
egy régi nagy rádió és egy falió-
ra eladó. Tel.: 06-20-34-595-47
Eladó! Francia ágy, gáztűzhely, 
szép bútorok, kristálycsillárok, 
cserge, éjjeliszekrény- szőnye-
gek. Tel.: +36-30-582-2135
Masszív fa kárpitos saro-
kétkező + 2 székkel nagyon 
szép állapotban eladó. Tel.: 
06-70-606-1773

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

Bolti eladó, Boltvezető, Sza-
kács, Cukrász, Pincér, Ven-
déglátás szervező, Vendég-
látó Üzletvezető, Vendéglá-
tó eladó, Aranykalászos Gaz-
da OKJ tanfolyam. Tel.: 06-70-
593-2232. www.minervakft.hu 
(E-000909/2014/A001-A011)

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

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

Vállalunk: szobafestést, mázo-
lást, tapétázást, homlokzatfes-
tést. Pontos, precíz munka, kor-
rekt ár! Tel.: 06-30-265-2478

Személyi jövedelemadó beval-
lás készítése, korrekt áron, akár 
másnapra! Tel.: +36-70-362-
8028. Továbbá vállalom egyé-
ni vállalkozások, társaságok 
könyvelését és bérszámfejté-
sét, számlaképesen!
Expressz dugulás elhárítás! 
Bontás nélküli dugulás elhárí-
tás Mosonmagyaróvár és kör-
nyékén. Garanciával, hétvégén 
is! Tel.: 06-30-7496-098
REDŐNYÖK, szúnyoghálók, 
árnyékolók engedménnyel. 
Február végéig a tavalyi árakon! 
Redőnyök javítása. Tel.: 06-96-
245-064, 06-30-204-0-205
Némettanítás, korrepetá-
lás, vizsgafelkészítés tapasz-
talt nyelvtanárnál! Érd.: 
06-70-264-8088
Tóth Kárpittisztítás! Ülőgarnitú-
rák, sarokülők, kanapék, fotel-
ok tisztítása felsőfokon. Tel.: 
06-70-630-8245, www.toth-
karpittisztito.hu
Lapra szerelhető bútorok össze-
szerelését vállalom, akár hétvé-
gén is! Érd.: 06-30-931-8991
Épületek Energetikai Tanúsí-
tása, Hő-kamerás vizsgálatok, 
Napelemek telepítése. Tel.: 
06-30-9564-771, www.ener-
giaexpert.hu
Gyermekfelügyelet! 20 éves 
óvónői tapasztalattal színvona-
las gyermekfelügyeletet válla-
lok Mosonmagyaróváron. Tel.: 
06-20-5855-991

Új, építkezésből megmaradt és 
bontott nyílászárók nagy válasz-
tékban 600 db-os raktárkész-
letről azonnal vihetők! www.
hasznaltablak.hu

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.

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.
rbfnyilaszarokft.hu, Bősárkány, 
Ady Endre u. 13.

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.rbfnyilasza-
rokft.hu, Bősárkány, Ady End-
re u. 13.

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

Vízvezeték és fűtésszere-
lést vállalok Mosonmagya-
róváron és környékén. Tel.: 
06-30-402-3116

Ácsmunkák, tetőfedés, áru-
szállítás, lambériázás, gipszkar-
tonozás, térkövezés, zsaluzás, 
vasalás, betonozást vállalunk. 
Tel.: 06-20-3156-689

Szobafestést, mázolást, tapé-
tázást vállalok. Minőség kedve-
ző áron! Tel.: 06-30-234-8598

Matematikából korrepe-
tálást vállalok általános és 
középiskolások részére. Tel.: 
06-30-376-5430

Asztalos munkák, konyha és 
beépített szekrény, ajtó, ablak, 
lépcsők, teraszok készítését 
vállalom. Tel.: 06-30-329-9269

T a l p - r e f l e x m a s s z á z s t 
és nyirokmasszázst válla-
lok. Házhoz is megyek! Tel.: 
06-30-333-5774

Rövid határidővel vállalunk 
kőműves munkákat, felújítást, 
festést, gipszkartonozást, par-
kettázást. Érd.: 06-20-241-
8353, 06-20-5060-617

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

BOLHAPIAC a Pártok Háza alatt 
megújult arculattal, új árukész-
lettel várja régi és új vásárló-
it! Nyitva: CS,P,Sz: 9-17óraig. 
Tel:06-20-5200-216
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Határhoz közeli, szezon-
ban nyitva tartó ausztriai étte-
rem pincért, szakácsot, kony-
hai kisegítőt keres. Autó, 
jogosítvány szükséges! Tel.: 
06-70-280-5599

Adónavigátor Könyvelőiroda 
mosonmagyaróvári irodá-
jába önállóan dolgozni tudó 
könyvelő munkatársat keres. 
1-3 év gyakorlat szükséges. 
Fényképes önéletrajzokat 
fizetési igény megjelölésével 
az allas@elerhet.hu e-mail 
címre várjuk!
Betanított gépkezelő mun-
kakörbe fémipari forgácsoló 
gépre keresünk kollégát. Tel.: 
06-20-926-7180

Kőfaragó és műkőkészí-
tő műhelybe gránitcsiszo-
lót alkalmaznék bősárká-
nyi telephellyel. Rácz Ist-
ván e.v. Tel.: 06-96/271-188, 
06-30-650-2467
Pályakezdő, 25 év alatti fel-
szolgálót és szobaasszonyt fel-
veszünk. Tel.: 06-70-611-9903

Tesco melletti lángos és fornet-
ti sütőbe női munkatársat kere-
sünk. Tel.: 06-30-560-3895, 
06-70-330-7023

Adónavigátor Könyvelőiroda 
mosonmagyaróvári irodájába 
irodai adminisztrátort keres, 
kellemes, fiatalos környezet-
be. Elvárások: számítógépes 
adatrögzítés, iratok rendsze-
rezése, telefonok, e-mailek 
kezelése. Fényképes önélet-
rajzokat, fizetési igény meg-
jelölésével az allas@elerhet.
hu e-mail címre várjuk!
Gépkocsivezetőt keresek kis-
teherautóra, heti 2-3 alkal-
mi ausztriai fuvarra. Tel.: 
06-20-926-7180

Marina Pizzéria konyhalányt 
vagy konyhai kisegítőt keres. 
Érd.: 06-30-564-8401
Építőipari vállalkozás Moson-
magyaróvárra kőműveseket fel-
vesz. Tel.: 06-30-9-279-289

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

Konyhalányt (mosogatónőt) 
másnaponkénti délelőttös, 
vagy másnaponkénti délutá-
nos munkabeosztással hegyes-
halmi Rózsa Csárdába felve-
szünk. Munkába járást Moson-
magyaróvárról, céges autóval 
ingyenesen biztosítjuk! Érd.: 
06-30-631-6874

Belföldi és nemzetközi árufu-
varozásban, illetve logisztiká-
ban tevékenykedő családi vál-
lalkozás mosonszolnoki telep-
helyére megváltozott munkaké-
pességű udvari takarító munka-
társat keres. Érd.: 06-96/576-
563-as telefonszámon lehet!

Bécs melletti családias fog-
technikai laborba protetikus 
kollégát keresünk. Magyarul 
beszélünk, bejelentett mun-
kaviszony juttatásokkal Cont-
ident KFT. Maria Lanzendorf 
+436642024222

Gyakorlattal rendelkező koz-
metikust keresünk moson-
magyaróvári üzletünkbe. Érd.: 
06-20-318-1887

Építőiparba józan életű, dol-
gozni akaró segédmunkást 
hosszútávra felveszek. Tel.: 
06-70-602-3503

Könnyű fizikai munkára kere-
sünk 8 órás délelőttös mun-
kabeosztásba munkatársakat. 
Nyugdíjasok és pályakezdők 
jelentkezését is várjuk! Tel.: 
06-20-360-7510

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

Hosszú távú bejelentett munká-
ra keresünk kőműveseket, fes-
tőket. Pályakezdők jelentkezé-
sét is várjuk! Tel.: 06-20-241-
8353, 06-20-506-0617

Pizza-szakácsot, szakácsot, jó 
kereseti lehetőséggel bezenyei 
kisvendéglőbe felveszek. Tel.: 
06-70-415-5648

Mosonmagyaróvári fog-
technikai laborba munkájá-
ra igényes, önállóan dolgozni 
tudó kollégát keresünk. Érd.: 
06-70-408-1169

Kőműveseket keresünk; beje-
lentett munkavégzés, kiemelt 
bérezés! 13. havi bér! Utazás-
térítés! Pályakezdők, fejlődési 
lehetőség! Felszerelés biztosí-
tott! Egész éves munka! Tel.: 
06-30-432-2419

A Real-Express ingatlaniro-
da munkatársat keres 4 órás 
rugalmas munkaidőben tör-
ténő irodai munkavégzés-
re. (Szívesen látunk kisma-
mát vagy nyugdíjast is!) A 
leendő munkatársunk fela-
data lesz: - irodai adatbázis 
kezelése, - a cég adminiszt-
rációjának rendben tartása. 
Feltétel: - minimum középis-
kolai érettségi, - felhasználó 
szintű számítógépes ismere-
tek. Előny: német vagy angol 
nyelvismeret, - hasonló mun-
katerületen szerzett tapasz-
talat. Részletesebb tájékoz-
tatást a 06-30-642-3862 tele-
fonszámon kaphat.
Díszállat kereskedésbe eladót 
keresek. Érd.: 06-30-9287-238 
(09.00-13.00 óra között!)
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Mosonmagyaróvári Sim-
bad Hotel***superior délelőt-
tös munkabeosztással szoba-
lányt keres. Érdeklődni lehet 
délelőttönként személyesen a 
Mosonmagyaróvár, Kolbai u. 
4. sz. alatt, a Malomszer Üzlet-
ház mellett!

Munkaerőt, vagy látszerész 
tanulót mosonmagyaróvá-
ri optikai üzletbe, számítógé-
pes ismeretekkel, német vagy 
angol nyelvtudással felveszünk. 
Tel.: 06-30-9-590-138

Takarítónőt keresünk iskolata-
karításra, hétfőtől-péntekig dél-
utáni munkavégzéssel! Nyug-
díjasok jelentkezését is várjuk. 
Tel.: 06-20-528-5510

Jánossomorjai vendégházba 
szobaasszony-recepciós mun-
katársat keresünk 2 műszakos 
munkarendbe, kiemelt bérezés-
sel. Érd.: 06-30-398-7341

Kis-Duna Kávéház felszol-
gáló hölgyet felvesz. Érd.: 
06-30-9372-028

Friss halfeldolgozóba hentest, 
sofőrt, betanított munkásokat kere-
sünk. „B” kategóriás jogosítvány, 
autó követelmény! Német nyelvtu-
dás előny. Érd.: +43-660-1272807

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

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

Halásziban irodatakarításra 
megbízható takarítónőt kere-
sünk, délutáni, napi 5-6 órás 
munkavégzéssel. Érd.: 06-70-
945-4565, Varga Zoltán

Mosonmagyaróvári étte-
rem szakácsot felvesz. Érd.: 
06-30-216-0594

Ponyvás furgonra heti 3-4 nap 
munkára sofőr kollégát kere-
sünk. Tel.: 06-20-334-7563

Mosonmagyaróváron a 
Kert-salátabár munkatársat 
keres. Tel.: 06-70-329-1115

Grande Pizzéria pizza-sütés-
ben jártas munkaerőt keres. 
Tel.: 06-20-4444-301

Takarítónőt keresek 4 órában, 
nyugdíjasok jelentkezését is 
várom! Érd.: +36-30-288-5578

Mosogatónőt felvesz. az Amb-
rózia étterem. Jelentkezés: 
06-30-97-91-506

Signora Szépségszalon-
ba pedikűrös – manikűrös – 
műkörmöst, fodrász alkal-
mazottat keresek. Jó kerese-
ti lehetőség, vendégkör bizto-
sított! Beugrós is érdekel! Tel.: 
06-70-417-9908

Textilüzletbe eladót keresünk 
8 órás munkaidőben. Érdeklő-
dés: Stefán üzletház, Moson-
magyaróvár, Jókai út 8. Tel.: 
06-96-576-025

Galéria étterembe felszol-
gálót és pizza-futárt felve-
szünk. Jelentkezés a helyszí-
nen: Mosonmagyaróvár, Erkel 
Ferenc u. 2.

Monarchia kávéház konyhai 
kisegítőt keres egész napos 
munkavégzéssel. Érd.: sze-
mélyesen: Mosonmagyaróvár, 
Jókai u. 8.

Kőművest és segédmunkást 
keresünk felvételre. Térköve-
zésben jártasság és „B” kate-
góriás jogosítvány előny. Tel.: 
06-30-215-2512

EGY MŰSZAK! KIEMELT BÉRE-
ZÉS! Formázó, öntvénytisz-
tító munkatársakat keres a 
KÜHNE Vasöntőde Kft. Jelent-
kezés munkanapokon 6-14 
óráig: 06-96/213-055, vagy 
06-96/213-315.

Flexum Gyógyászati Központ 
csapata bővítése céljából tel-
jes munkaidős gyógytornászt 
keres. Tel.: +36-96-951-643. 
E-mail: medical@flexumter-
mal.hu, 9200. Mosonmagya-
róvár, Kolbai Károly u. 10.

Panoráma Hotel Moson-
magyaróváron nyelve-
ket beszélő recepcióst 
keres. Érd.: 06-96/216-167, 
06-70-413-9255

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

Építőiparban jártas szakem-
bert hosszútávra felveszek. 
Érd.: 06-70-602-3503

Felső Ausztriába, éjjeli bár-
ba konzumlányokat keresünk 
magas kereseti lehetőséggel. 
Leckner +43-664-4386343, 
+36-30-4777-269

Hegyeshalmi Autohofba 
(kamion parkolóba) mun-
katársat keresünk recepci-
ós eladói munkakörbe. Tel.: 
+36-30-401-8838
Mosonmagyaróváron az AMB-
RÓZIA étterem SZAKÁCSOT, 
kiemelt bérezéssel, rugalmas 
beosztással felvesz. Jelentkez-
ni: 06-30-97-91-506

Levéli, mosonmagyaróvári és 
jánossomorjai irodánkba valu-
ta pénztárosi képesítéssel ren-
delkező munkatársakat kere-
sünk. Nyugdíjasok jelentke-
zését is várjuk! R.Cambio Kft. 
Jelentkezés: r.cambio@inda-
mail.hu e-mail címen lehet.

Mosonmagyaróváron üzemi 
segédmunka, azonnali belé-
péssel, kiemelt bérezéssel! Tel.: 
06-20-977-4302
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