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Mosonmagyaróváron a Szent Ist-
ván király úton értékesítésre kíná-
lunk 4 db teljesen új most épü-
lő lakásokat 50-80 m2 között. 
Átadás várható ideje: 2020. febru-
ár. CSOK igényelhető rá. Kedvező 
hitelügyintézésben segítünk! Érd.: 
06-20-261-6442

Mosonmagyaróváron építési 
telek 800 m2 bekerített, közművek 
a telken, közel a belvároshoz, Laj-
ta-parti eladó. Ár: 28,8 MFt. Tel.: 
+36-30-9459-113

INGATLAN
Mosonmagyaróváron zárt közös 
udvarban téglaépítésű társasház-
ban eladó egy földszinti 60 m2-es, 
két szobás, teljesen felújított lakás 
kertkapcsolattal. Átadás emeltszin-
tű, fűtés-kész állapotban történik, a 
befejezést tudjuk vállalni. Ár: 16,89 
MFt. Érd.: 06-20-329-6564

Utolsó lakás tavalyi áron! Város-
központban most épülő négyeme-
letes, liftes társasházban eladó 
egy 2. emeleti, 53 m2-es, 2 szo-
ba + nappalis, erkélyes lakás saját 
parkolóval, fűtés-készen. Átadás 
idén áprilisban. Ár: 23,4 MFt. Érd.: 
06-20-329-6564

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

Befektetési lehetőség! Moson-
magyaróváron jól megközelíthető 
helyen, téglaépítésű társasházban 
eladó I. emeleti 58 m2-es, 3 szo-
bás, erkélyes, jó állapotú lakás, táro-
lóval. A jelenlegi bérlő, hosszú táv-
ra (5 évre) tovább bérelné a lakást. 
Ár: 19,8 MFt. Tel.: 06-20-329-6564

Hévíztől 3 km-re, Keszthelytől 10 
km-re Sümeg felé vezető út men-
tén zárt kerti ingatlan 80 m2-es szi-
getelt központi fűtéses házzal, 2 
garázzsal, a ház mögött 700 m2-es 
szőlő, gyümölcsössel tulajdonos-
tól eladó. Ár: 13.000.000 Ft. Érd.: 
06-20-325-7416

Dunaszigeten vízparttól 50 méter-
re igényes, teljesen alápincézett két-
szintes faház szaunával, kandalló-
val, kerti kiülővel, 2 db fürdőszo-
bával, 2 szoba + amerikai konyhás 
nappalival, 240 m2-es igényes tel-
ken, teljes berendezéssel eladó. Ára: 
62.000 EUR. Érd.: 06-30-413-9346

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

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

Panellakásokat, téglalakásokat, 
családi házakat keresek azonnali 
készpénzes fizetőim részére. Érd.: 
06-70-262-5266

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

Mosonmagyaróváron 83 m2-es tár-
sasházi lakást felújítandó családi ház-
ra cserélnénk. Érd.: 06-70-343-7091

Azonnali készpénzes ügyfelem 
részére eladó mosoni udvari lakást 
keresek. Érd.: 06-70-262-0056

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

Hegyeshalomban családi ház, 140 
m2 alapterületű, tetőtér beépítve, 
egész alatt szuterén, benne dupla 
garázs, teljes infrastruktúrás, 1148 
m2-es telken eladó. Ár: 38,8 MFt. 
Te..? 0036-30-9459-113

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

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

Mosonmagyaróváron 680 m2-es 
építési telek a városközpont köze-
lében, de nyugodt, kertvárosi részen, 
a Major Pál utcában eladó 30%-os 
beépíthetőséggel. Összes közmű 
a telek előtt. Ára: 13,5 MFt. Érd.: 
06-30-856-1505

SÜRGŐSEN áron alul eladó a Mofém 
telepen 1. emeleti, erkélyes, 50 
m2-es, műanyagablakos, szigetelt 
épületben felújítandó téglalakás, 
saját tárolóval. Iá: 16,9 MFt. Érd.: 
06-30-413-9346
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Városközpont közelében eladó egy 
53 m2-es magasföldszinti, szigetelt, 
felújított 2 szobás, műanyag abla-
kos téglalakás redőnyökkel, saját 
gázkazánnal, kandallóval, erkély-
lyel, saját tárolóval. Tehermentes, 
azonnal költözhető! Ára: 22,4 MFt. 
Érd.: 06-30-856-1505

Frekventált helyen 1. emeleti, 65 
m2-es, kis konyhával ellátott egy-
terű, nagyon szép, világos üzlethe-
lyiség-, társasházi lakás zárt par-
kolóval, az utcafronton ingyenes 
parkolási lehetőséggel eladó. Tel.: 
06-30-3615-067

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

TULAJDONOSTÓL ELADÓ FÖLD-
SZINTI 49 m2-es PANELLAKÁS 
SZÉP ÁLLAPOTBAN A SZÉCHENYI 
lakótelepen, NÉGYEMELETES ház-
tömbben. Ár: 22.900.000.- Ft. Érd.: 
06-30-528-8957

Levélen téglaépítésű családi ház hor-
gásztó szomszédságában, csodála-
tos panorámával, 2016-ban exklu-
zív kivitelben készült – eladó. A telek 
mérete 400 m2, ház 90 m2, 3 hálószo-
bás, 2 kocsi beálló, medence, garázs. 
Ár: 49 MFt. Érd.: 06-30-630-7328

Mosonmagyaróváron 717 m2-es 
építési telek a Szále János utcá-
ban eladó, nyugodt, kertváro-
si részen, 30%-os beépíthetőség-
gel, közel a vasútállomáshoz és az 
autópálya feljáróhoz. Összes köz-
mű a telek előtt. Ára: 13,5 MFt. Érd.: 
06-30-856-1505

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

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

Mosonmagyaróváron az óvári Sor-
ház garázzsal, parkosított udvarral, 
a Gyöngyös ltp-en ELADÓ! Iá: 42,9 
MFt. Érd.: 06-30-576-80-02

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

Befektetők figyelem! Bükön jól 
kiadható 3 lakásos társasház áron 
alul, tulajdonostól eladó. Tel.: 
06-30-9292-622

Mosonmagyaróváron, a moso-
ni részen 56 m2-es társashá-
zi lakás eladó. Ár: 25,2 MFt. Érd.: 
06-30-6844-721

Dunaszigeten ház - nyaraló 20 MFt-
ért eladó. Képek: Dunasziget Jófo-
gás.hu. Házazonosító: Ár - Piros 
muskátli az ablakban. Tulajt hívja: 
06-70-5210-759

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

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

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

Földszinti panellakást cserélnék 
értékegyeztetéssel jó állapotú, vagy 
felújítandó családi házra mosoni 
városrészen. Érd.: 06-30-528-8957

Konkrét ügyfelünk számára kere-
sünk Mosonmagyaróváron a bel-
városban eladó ingatlant. Érd.: 
Esztergályos Silvia 06-70-934-
0209, HUreality Kft.

Dunaszigeten, a Nagyzátonyi ágnál 
1,4 ha vízparti telken eladó egy fel-
újított 100 m2-es családi ház mel-
léképületekkel, saját stéggel. Ára: 
210.000 EUR. Érd.: 06-30-413-9346

Mosonmagyaróváron tel-
ket vásárolnék, saját célra. Tel.: 
06-70-261-6531

Felújított 64 m2-es, 3 szobás pan-
ellakás a Mosonyin eladó. Iá: 27,9 
MFt. Érd.: 06-70-778-2026

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

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

Eladó – kiadó családi házakat, laká-
sokat, telkeket, nyaralókat keresünk 
ügyfeleinknek Mosonmagyaróvár és 
környékén. Tel.: 06-70-611-9903

Azonnal költözhető 114 m2-es, 3 
szoba +nappalis családi ház, 385 
m2-es telekkel Levélen eladó. Tel.: 
06-70-611-9903

KIADÓ
SUN lakóparkban társasházi lakás 
kiadó. Tel.: +36-30-300-1264
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Mosonmagyaróvár autópálya köze-
lében új építésű bútorozott, gépesí-
tett 55 m2-es lakás alacsony rezsi-
vel, parkolóval hosszútávra kiadó. 
Havi bérlet + rezsi + 2 havi kaució. 
Dohányzás, kisállat kizárva! Érd.: 
06-30-273-6017

Családi házas környezetben 110 
m2-es, bútorozott, teljesen gépesí-
tett modern lakás hosszútávra (mini-
mum 1 év) kiadó. Maximum 2 felnőtt 
és 1 gyerek részére.  Ár: 160.000 Ft/
hó + rezsi + 2 havi kaució szüksé-
ges! Érd.: 06-20-9-741-463

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

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

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

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

Mosonmagyaróváron új építé-
sű társasházban külön mérőórák-
kal 33 m2-es garzonlakás kiadó. 
Ár: 100.000 Ft + rezsi. Tel.: 
06-20-478-5874

Szoba kiadó gázfűtéses lakásban 1 
nemdohányzó, megbízható személy-
nek. Tel.: 06-20-223-5815

Mosonmagyaróvár belvárosában 
50 m2-es, külön-bejáratú, össz-
komfortos önálló lakás 1-2 fő részé-
re kiadó. Ár: 98.000 Ft + rezsi + 2 
havi kaució. Érd.: +36-30-9459-113

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

Irodák kiadók Mosonmagyaróvá-
ron, különböző méretben, parkolási 
lehetőséggel. Érd.: 06-30-4747-116

Mosonmagyaróváron 2 szobás, 
bútorozott panellakás hosszútáv-
ra kiadó. Dohányzás és kisállat 
kizárva! Ár: 100.000 Ft/hó + rezsi 
+ 2 hó kaució. Szerződéssel! Érd.: 
06-30-599-8066

Mosonmagyaróváron, Liget lakó-
parkban 2 szobás, 62 m2-es búto-
rozatlan, új építésű lakás hosszútáv-
ra kiadó, fedett gépkocsi beállóval. 
Ár: 130.000 Ft/hó + rezsi + kaució. 
Érd.: 06-30-300-4113

Mosonban 1 szobás, nappalis, 
gázfűtéses lakás kiadó. Ár: 75.000 
Ft/hó + rezsi + 1 hó kaució. Érd.: 
06-30-2833-750

Mosonmagyaróváron a városköz-
pontban téglaépítésű társasház-
ban 3 szobás, erkélyes, 2. emeleti, 
bútorozott lakás kiadó, eladó. Érd.: 
06-30-301-2247

Mosonmagyaróvár belvárosá-
ban hőszigetelt téglaházban búto-
rozott 2 szobás lakás hosszútáv-
ra kiadó. Kaució szükséges. Érd.: 
06-30-398-7341

2 és 3 ágyas, teljesen berende-
zett szobák Mosonmagyaróváron, 
közel az ipari parkhoz kiadók. Érd.: 
06-70-229-8134

Mosonmagyaróvár határában 
27 HA föld, művelésre bérbe adó. 
Árajánlatokat kérem a szerkesz-
tőségbe: 9200. Mosonmagyaró-
vár, Kossuth L. u. 14. Szuperinfó 
szerkesztőség

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

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

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

Mosonmagyaróváron a Hotel Ter-
málban engedéllyel rendelkező, fel-
szerelt fogászati rendelő kiadó. Érd.: 
06-20-951-3052

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

Mosonmagyaróváron szigetelt 
panelépületben felújított garzon 
hosszútávra kiadó. Ár: 95.000 Ft/
hó + rezsi. Márciusi költözéssel. 
Tel.: 06-30-541-7942

Mosonmagyaróváron a Zsilip utcá-
ban 2003-as építésű garzon kiadó. 
30 m2-es + erkély, + kerékpártároló. 
Ár: 85.000 Ft + rezsi. Érd.: +36-70-
6735-147 (18.00 óra után)

Mosonmagyaróvár központjá-
ban kb. 165m²-es üzlethelyiség 
2020.04.01.-tõl kiadó. Bérleti díj: 
250.000,-HUF + ÁFA/hó  JUTALÉK-
MENTES! Érd: 06-96/219-419

Mosonmagyaróváron földszinti, 2 
szobás, részben bútorozott panel-
lakás kiadó. Kisállat kizárva! Max. 
3 fő részére. Érd.: 06-30-834-3355

Mosonmagyaróváron a park mel-
lett garzonlakás 1 személy részére 
hosszútávra kiadó. Gázfűtés, kábel 
TV, Wi-fi. Tel.: 06-30-316-6360

Műkörmös vállalkozásnak 16 éve 
működő szalonban hely kiadó a Ter-
málnál. Érd.: 06-30-645-6421

Városközponti 58 m2-es, II. eme-
leti, erkélyes, távfűtéses, tárolós 2 
szoba-étkezős téglalakás hosszú-
távra kiadó. Érd.: 06-30-993-3091

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

Mosonmagyaróváron, a Magyar 
utcán fodrászatban, berendezett 
helyiség kozmetikusnak, pedikű-
rösnek, műkörmösnek kiadó. Tel.: 
06-30-2623-443

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

Mosonmagyaróváron iroda kiadó! 
Építész, könyvelő vagy egyéb csen-
des tevékenységre. 19 m2 + tárgya-
ló, étkező, WC, fürdőszoba. Érd.: 
06-30-9299-203

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

Mosonmagyaróváron, a Magyar 
utcán, egészségügyi, sport-fit-
nesz, vendéglátó ipari, vagy 
egyéb tevékenységre alkal-
mas 200/300m2-es üzlethelyiség 
kiadó! Érd.: 06-30-9791-506
Egy- és kétszemélyes, igényesen 
felújított és berendezett apartman 
szobák hosszútávra kiadók! Csen-
des, nyugodt környezet, a várostól 
1,5 km-re. Zárt parkoló, a kapuban 
buszmegálló, bicikliút a városig, illet-
ve Rajkáig. Mosási- és főzési lehető-
ség! Az apartmanban: zuhanyzó, WC, 
TV, Internet. Érd.: 06-70-935-6040

Hegyeshalom központjában (min-
dentől 5 percre) kiadó egy teljesen új 
társasház fullra bútorozott és klimati-
zált új lakás terasszal, tárolóval és zárt 
udvari kocsi beállóval. Érd.: 06-20-
283-5773, kaloreno@gmail.com

Mosonmagyaróváron a Károly 
utcában kiadó 90 m2-es üzlethelyi-
ség. Korábban kávéházként műkö-
dött, de bármely tevékenységre 
alkalmas. Bérleti díj: 150.000 Ft + 
Áfa + rezsi. 2 hónap kaució! Érd.: 
06-70-413-9255

Megbízható, fiatal, nemdohányzó 
pár albérletet keres: Mosonszent-
miklós, Lébény, Mecsér vagy Ötte-
vény településeken, hosszútávra. 
Tel.: +36-30-650-2093. Ha SMS-t 
küld, visszahívom!
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Apró Fakivágás! Fakuglizás! Hasogatás, 
bozótirtás, fű- és sövénynyírás, elha-
nyagolt kertek, udvarok rendbetéte-
le, zöldhulladék elszállítása. Hétvé-
gén is! Érd.: 06-20-328-4057

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

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

Személyi jövedelemadó bevallás 
készítése, korrekt áron, akár más-
napra! Tel.: +36-70-362-8028. 
Továbbá vállalom egyéni vállalko-
zások, társaságok könyvelését és 
bérszámfejtését, számlaképesen!

Talp reflexmasszázst és nyirok-
masszázst vállalok. Házhoz is 
megyek! Tel.: 06-30-333-5774

Festést, kőműves munkát, szige-
telést, burkolást, térkövezést, tető-
mosást, házak, lakások külső-bel-
ső felújítását, utólagos vízszigetelés, 
injektáló technikával bontás nélkül 
vállalom, rövid határidővel, garan-
ciával! Kis munka is munka! Tel.: 
06-70-615-3039, www.kismunka-
ismunka.hu

Rövid határidővel vállalunk kőmű-
ves munkákat, felújítást, festést, 
gipszkartonozást, parkettázást. Érd.: 
06-20-241-8353, 06-20-5060-617

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, 
Cukrász, Pincér, Vendéglátás szer-
vező, Vendéglátó Üzletvezető, Ven-
déglátó eladó, Aranykalászos Gaz-
da OKJ tanfolyam. Tel.: 06-70-
593-2232. www.minervakft.hu 
(E-000909/2014/A001-A011)

Bádogos munkák, tetőfedés, pala-
tetők bontás nélküli átfedése csere-
pes lemezzel, lapos-tető szigetelés, 
tetőjavítás, kúpcserepek malterozá-
sa, kémények átrakása, beázások 
elhárítása. Érd.: 06-70-663-7327, 
www.tetobau.hu

GAZDABOLT – mosoni piacnál. 
Moson-Kert Kft. – Mosonma-
gyaróvár, Ostermayer u. 08. Tel.: 
+36-20-3258-606

Készpénzfizetés azonnal! Napi 
legmagasabb áron! Arany-ékszer-
re, ezüst tárgyakra, régiségek-
re, festményekre, egyes műsza-
ki cikkekre. Arany-ékszerek árusí-
tása kedvező áron. Régi képcsar-
noki képeket, hagyatékot vásáro-
lok. Ingyenes értékbecslés. Zálog-
ház (Kisalföld Áruház mellett). Tel.: 
06-96/215-808

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

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

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

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

JÁRMŰ

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

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

1995-ös VW transporter T4, 
250.000 km-rel, 6 szemé-
lyes eladó. Iá: 900.000 Ft 
06-30/692-2701

Opel Astra kombi friss műszakival, 
biztosítással, tulajdonostól eladó. 
Tel.: 06-30-400-6577

Autóbérlés! Személygépkocsi bérel-
hető, km megkötés nélkül. Jó álla-
potú autók! Érd.: 06-70-380-5241

2014-es Nissan Juke, 54.000 
km-rel, fullextrás, érvényes 
műszakival, fehér színű eladó. Érd.: 
06-70-262-5266

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

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

2013-as évjáratú Opel Vivaro 6 sze-
mélyes tehergépjármű eladó. Tel.: 
06-70-602-3503

TÁRSKERESÉS
64 éves, 87/167 cm férfi társat 
keres. Családi házban lakom, sze-
retném megosztani az életemet egy 
megértő, szeretnivaló társsal. Tel.: 
06-70-584-3445

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
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 állapotban, 
garanciával! Érd.: 06-20-92-62-060

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

MINDIG TV EXTRA: egyszeri kiépí-
tési díj + havidíj –további előfizetős 
csatornák. Részletekért hívjon! Szlo-
vák tv csatornák vétele is megold-
ható analóg (magyar, szlovák, oszt-
rák) és digitális –DAB+(szlovák, 
osztrák) rádióvétel kiépítése. Tel.: 
06-30-526-1558

REDŐNYJÁRAT indul hétvégenként 
Mosonmagyaróvárra és környékére! 
Redőnyök, szúnyoghálók 10 – 20 % 
engedménnyel! Február végéig tavalyi 
árakon! Hőszigetelt alumínium redő-
nyök, reluxák, pliszék, szalagfüggö-
nyök, napellenzők, sávrolók. Kérjen 
ingyenes helyszíni árajánlatot! Minősé-
gi árnyékolót 49 éves megbízható cég-
től. HÉRICS LÁSZLÓ, Kapuvár, Pozso-
nyi u. 90. Tel.. 06-96/242-655, 06-30-
204-0-205, www.hericsredony.hu
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Akciós üveges, fa bejárati ajtók 
hőszigetelt üveggel, záró gumitö-
mítéssel, kilinccsel, kulcsokkal, 
98x208-as méret (egyszárnyas kivi-
tel) 69.900 Ft/db, valamint 138x208-
as (kétszárnyas kivitel) 99.900 Ft/
db. Munkaidőben: 06-30-610-3850, 
www.rbfnyilaszarokft.hu, Bősár-
kány, Ady Endre u. 13.

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, Bősár-
kány, Ady Endre u. 13.

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

Keresek! Üzemképtelen, 
régi csónakmotorokat! Tel.: 
06-20-221-2550

NÓTÁS KLUB megalakulásához 
várjuk nótakedvelők jelentkezését!! 
Tel.: 06-30-9561-539

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

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

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

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

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

Veszélyes fák kivágását vállaljuk! 
Épületek közé nőtt fák biztonságos 
kivágását, megdőlt, veszélyessé vált 
fák biztonságos lebontását vállaljuk 
Mosonmagyaróváron és 40 km-es 
körzetében. Hívjon bizalommal! Hét-
végén is! Tel.: 06-20-3254-252

Gipszkartonozási munkák: álmeny-
nyezetek, szerelt falak, tetőterek, 
burkolási munkák, festés, tapétá-
zás. Érd.: 06-70-434-0125

Lapra szerelhető bútorok összesze-
relését vállalom, akár hétvégeken is! 
Tel.: 06-30-931-8991

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

Tuskó és gyökérmarást vállalok 
nehezen megközelíthető helyeken is 
Mosonmagyaróváron és 40 km-res 
körzetében. Hívjon bizalommal! Hét-
végén is! Tel.: 06-20-3254-252

Alpin technikával történő szakszerű 
ledarabolást, döntést, visszavágást 
vállalunk veszélyes, nagy nőtt, rosz-
sz helyen lévő fák esetében. Hívjon 
bizalommal! Tel.: +36-30-997-0834

Lakások, pincék ürítését, takarítását, 
lomtalanítást vállalnám, megegyezés 
szerint. Érd.: 06-70-675-0654

Vízvezeték szerelést vállalok 
Mosonmagyaróváron és környé-
kén. Tel.: 06-30-402-3116

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

Burkolást és kisebb kőműves mun-
kát vállalok! Tel.: 06-20-2846-441
Költöztetést, lomtalanítást, kisebb 
áruk, zöldhulladék fuvarozását 700 
kg-ig, 4000 Ft-tól vállalom. Tel.: 
06-20-351-1292
Vállalkozás kis költséggel sürgősen 
eladó! Tel.: 06-70-362-8126
Szobafestést, mázolást, tapétázást 
vállalok. Minőség kedvező áron! Tel.: 
06-30-234-8598
Épületek bontása, mindenféle kerti 
munka és 3,5 tonnás billencs-csel 
mindenféle fuvar. Számlaképes! 
Tel.: 06-30-537-0899
Matematikából korrepetálást vál-
lalok általános és középiskolások 
részére. Tel.: 06-30-376-5430

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

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

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

Akciós műanyag, hőszigetelt bejá-
rati ajtók, 98x208-as méretűek, fel-
ül üvegbetéttel, 5 pontos biztonsági 
zárral, kilinccsel, kulcsokkal, fehér 
színben, jobbos és balos kivitelben 
eladók. Ár: 59.900 Ft/db. Munkaidő-
ben: 06-30-610-3850. www.rbfnyi-
laszarokft.hu, Bősárkány, Ady End-
re u. 13.

Rossz mosógépét, villany- és gáz-
tűzhelyét ingyen elszállítom Moson-
magyaróváron belül. Költöztetést is 
vállalok! Tel.: 06-30-9-478-414

Bőrös félsertés rendelhető 990 Ft/
kg, házi készítésű hurka, disznósajt, 
kolbász, kocsonya kapható. Házhoz-
szállítást vállalok! Szép kártya elfo-
gadóhely! Vadhús rendelhető! Faze-
kas húsbolt, Jánossomorja, Kereszt 
u. 22. Tel.: 06-30-400-9597
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Mosonmagyaróvári étterem szaká-
csot felvesz. Érd.: 06-30-216-0594

Ponyvás furgonra heti 3-4 nap mun-
kára sofőr kollégát keresünk. Tel.: 
06-20-334-7563

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

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

Signora Szépségszalonba pedikű-
rös – manikűrös – műkörmöst, 
fodrász alkalmazottat keresek. Jó 
kereseti lehetőség, vendégkör biz-
tosított! Beugrós is érdekel! Tel.: 
06-70-417-9908

Adónavigátor Könyvelőiro-
da mosonmagyaróvári irodájá-
ba önállóan dolgozni tudó köny-
velő munkatársat keres. 1-3 év 
gyakorlat szükséges. Fényké-
pes önéletrajzokat fizetési igény 
megjelölésével az allas@elerhet.
hu e-mail címre várjuk!

Mosonmagyaróváron üzemi segéd-
munka, azonnali belépéssel, kiemelt 
bérezéssel! Tel.: 06-20-977-4302

Mosonmagyaróvári szépségsza-
lonba pedikűröst, műkörmöst kere-
sünk. Érd.: 06-20-318-1887

Gyakorlattal rendelkező kozmeti-
kust keresünk mosonmagyaróvári 
üzletünkbe. Érd.: 06-20-318-1887

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

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

Ács-vállalkozás keres ácsot, vagy 
ács szakmunkást, vagy betaní-
tott ácsot. Bérezés: tudástól füg-
gően, 1500-2000 Ft/órabér. Tel.: 
06-30-997-0087

Bővülő csapatunkba 25 év alat-
ti gyakornok felszolgálót, szaká-
csot felveszünk. Versenyképes 
fizetés + útiköltség térítés. Tel.: 
06-70-611-9903

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

Ipari csomagolóanyagok és selejt 
termékek szelektálásához kere-
sünk férfi munkaerőt. Egyműsza-
kos munkarend, jó kereseti lehető-
ség. Targoncás jogosítvány előny. 
Éltex Kft: 06-20-535-0440, mun-
kaidőben 9-16 óráig. 

Szociális gondozó és ápolókat kere-
sünk az idős ellátás bentlakásos 
intézményeibe és a házi gondozás 
területére: - Egy műszakos munka-
rendbe - csoportvezetői ápolói, vala-
mint házi gondozói munkakörbe. – 
Folyamatos munkarendbe - ápolói, 
vagy gondozói munkakörbe. Jelent-
kezni szakmai önéletrajz benyújtá-
sával postai úton a Kistérségi Egye-
sített Szociális Intézmény, Moson-
magyaróvár, Soproni út 65. címen, 
e-mailben az intezmenyvezeto@
szocmkt.hu e-mail címen lehet. 
Érdeklődni munkaidőben a 06-96-
566-266 vagy 06-20-403-0038-as 
telefonszámon lehet.

Villanyszerelő Kft. Mosonmagyaró-
vár és környékén szakipari végzett-
séggel rendelkező kollégát keres. 
Munkáját kiemelt bérezéssel és 
egyéb juttatásokkal díjazzuk! Tel.: 
06-20-200-6016

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

Győrbe a Freddy Barbershop-ba 
fodrász alkalmazottat keresek. Jó 
kereseti lehetőség! Vendégkör biz-
tosított! Érd.: 06-70-770-8215

Kühne Vasöntőde Kft. keres taka-
rító/nő munkatársat 2020.02.17-
től 2020.03.04-ig határozott idő-
re. Délutáni munkavégzés, 4 órás 
részmunkaidő. Nyugdíjasok jelent-
kezését is várjuk! Jelentkezni mun-
kanapokon 6-14 óráig a 06-96-
213-055, vagy 06-96-213-315 
telefonszámon.

Mosonmagyaróvári asztalosipa-
ri cég fiatalos csapatába gyakorlat-
tal rendelkező villanyszerelő szak-
embert keres hosszútávra, kiemelt 
bérezéssel. Szálláslehetőséget 
kérésre tudunk biztosítani. B” kate-
góriás jogosítvány és vezetői gya-
korlat feltétel! Jelentkezni kizárólag 
az info@szaunaking.hu e-mail cím-
re megküldött fényképes önéletrajz-
zal lehet.

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

Kerti kisgépszerelő szakmunkást 
keresünk, munkájára igényes, meg-
bízható férfi személyében Mosonma-
gyaróváron. Tel.: 06-20-330-8490

Kemencés pizzéria csapatbővíté-
se céljából főállású és beugrós piz-
za-szakácsot keres, kiemelt bére-
zéssel! Tel.: 06-30-397-0030

Grande Pizzéria konyhai kisegítőt 
keres délutáni elfoglaltságra. Érd.: 
06-20-247-4323

Adónavigátor Könyvelőiroda 
mosonmagyaróvári irodájába iro-
dai adminisztrátort keres, kelle-
mes, fiatalos környezetbe. Elvá-
rások: számítógépes adatrögzí-
tés, iratok rendszerezése, telefo-
nok, e-mailek kezelése. Fényké-
pes önéletrajzokat, fizetési igény 
megjelölésével az allas@elerhet.
hu e-mail címre várjuk!

Galéria étterembe felszolgálót és 
pizza-futárt felveszünk. Jelentke-
zés a helyszínen: Mosonmagyaró-
vár, Erkel Ferenc u. 2.

Kis-Duna Kávéház felszolgáló höl-
gyet felvesz. Érd.: 06-30-9372-028

Panoráma Hotel Mosonmagyaró-
váron nyelveket beszélő recepci-
óst keres. Érd.: 06-96/216-167, 
06-70-413-9255

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

Építőiparban jártas szakem-
bert hosszútávra felveszek. Érd.: 
06-70-602-3503
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Mosonmagyaróvári vállalkozás 
heti 2 délelőttre árubeszerzési fel-
adatra kollégát keres. „B” kategó-
riás jogosítvány szükséges! Érd.: 
06-30-217-5317

Taxi-vezetői engedéllyel rendelkező 
sofőröket keresünk (5x5 Taxi). Tel.: 
06-20-267-7092

Mosonmagyaróvári autószerviz-
be autószerelésben jártas kollégát 
keresünk. Tel.: 06-70-261-6531

Kőműves és festő munkatársakat 
keres mosonmagyaróvári cég beje-
lentett munkára, azonnali kezdéssel. 
Rugalmas munkaidő, kiemelt bére-
zés! Tel.: 06-30-753-1494

Monarchia kávéház konyhai kise-
gítőt keres egész napos munkavég-
zéssel. Érd.: személyesen: Moson-
magyaróvár, Jókai u. 8.

Kőművest és segédmunkást kere-
sünk felvételre. Térkövezésben jár-
tasság és „B” kategóriás jogosítvány 
előny. Tel.: 06-30-215-2512

Felső Ausztriába, éjjeli bárba kon-
zumlányokat keresünk magas kere-
seti lehetőséggel. Leckner +43-664-
4386343, +36-30-4777-269

Levéli, mosonmagyaróvári és jános-
somorjai irodánkba valuta pénztá-
rosi képesítéssel rendelkező mun-
katársakat keresünk. Nyugdíjasok 
jelentkezését is várjuk! R.Cambio 
Kft. Jelentkezés: r.cambio@inda-
mail.hu e-mail címen lehet.

Textilüzletbe eladót keresünk 8 
órás munkaidőben. Érdeklődés: 
Stefán üzletház, Mosonmagyaró-
vár, Jókai út 8. Tel.: 06-96-576-025

Nyugdíjas házaspár munkát keres! 
Érd.: +421-951182213

Jánossomorjai vendégházba szo-
baasszony-recepciós munkatár-
sat keresünk 2 műszakos munka-
rendbe, kiemelt bérezéssel. Érd.: 
06-30-398-7341

Osztrák család Bruck/Leitha két 
fiú (8 és 10 éves) felügyeletére 
keres megbízható hölgyet, alapfo-
kú angol vagy német nyelvtudással, 
(a fiuk beszélnek magyarul), ott-la-
kással, teljes ellátással, aki a ház-
tartási munkába is besegítene. Mun-
kaidő: H-Cs: 13-18, Péntek: 12- kb. 
17, hétvége szabad. Munkabér: 600 
EUR/hó 14x/év. Jelentkezés: gaby@
juely.at, Tel.: +36-70-773-5843, 
+43-676888450510

Mosonmagyaróvári Vigadó sörö-
zőbe kolléganőt/kollégát keresünk. 
Érd.: 06-30-217-5317

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

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

EGY MŰSZAK! KIEMELT BÉREZÉS! 
Formázó, öntvénytisztító munka-
társakat keres a KÜHNE Vasöntő-
de Kft. Jelentkezés munkanapokon 
6-14 óráig: 06-96/213-055, vagy 
06-96/213-315.

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

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

Marina Pizzéria csapatbővítés cél-
jából futárt keres. Saját gépjármű 
előnyt jelent. Érd.: 0-30-564-8401, 
marinapizzeria@gmail.com

Pultost 4 vagy 6 órás munkára, akár 
főállásban vagy másodállásban, 
akár kisegítőként. Betanítást vál-
lalunk. Bármely napszakban, meg-
beszélés szerint, utazási költséggel 
(főállás mellett is) heti 2-4 alkalom-
mal, JÓ KERESETI LEHETŐSÉGGEL 
bezenyei kisvendéglőbe felveszek. 
Jelentkezni lehet: 06-70-415-5648

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

Kőfaragó és műkőkészítő 
műhelybe gránitcsiszolót alkal-
maznék bősárkányi telephellyel. 
Rácz István e.v. Tel.: 06-96/271-
188, 06-30-650-2467

A Flexum Gyógyászati Központ csa-
pata bővítése céljából teljes munka-
idős gyógytornászt keres. Tel.: +36-
96-951-643, E-mail: medical@fle-
xumtermal.hu, 9200. Mosonmagya-
róvár, Kolbai Károly út 10.

Karosszéria lakatos, szét-össze-
szerelésben jártas munkatársat 
keres mosonmagyaróvári műhely, 
kiemelt bérezéssel! Érd.: +36-30-
937-5486, +36-30-916-1589, 
info@svauto.hu
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