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Mosonmagyaróváron zárt közös 
udvarban téglaépítésű társasházban 
eladó egy földszinti 60 m2-es, két szo-
bás, teljesen felújított lakás kertkap-
csolattal. Átadás emeltszintű, fűtés-
kész állapotban történik, a befejezést 
tudjuk vállalni. Ár: 16,89 MFt. Érd.: 
06-20-329-6564

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

INGATLAN

Mosonmagyaróváron, a Mosonyi ltp-
en 4 emeletes, szigetelt, fűtéskorsze-
rűsített panel társasházban eladó egy 
IV. emeleti, 74 m2-es, 3 szobás, nagy 
konyhás, nagy erkélyes, jó állapotú 
lakás, saját tárolóval. Ár: 27,9 MFt. 
Érd.: 06-20-329-6564

Mosonban eladó a piacnál 36 m2-es 
udvari jó állapotú, gázfűtéses lakás, 
saját tárolóval 10,9 MFt-ért. Érd.: 
06-96/213-124

Eladó panelt, téglalakást, családi 
házat, telket keresünk Mosonma-
gyaróvár és 30 km-es körzetében 
készpénzes ügyfelek részére. Tel.: 
06-70-262-52-66

Levélen, Hegyeshalomban, a Szi-
getközben keresünk lakásokat, csa-
ládi házat, üdülőt, telket készpénzes 
vevők részére. Tel.: 06-70-262-52-66

Magyar, szlovák és osztrák ügyfe-
leink részére eladó családi házakat, 
lakásokat, telkeket keresünk Moson-
magyaróváron és környékén! HELLO 
HOME Kft Kolonics Anita 30/413-9346 
és Mazán Márió 06/30/856-1505 

Mosonmagyaróváron és környékén 
keresünk felújítandó panelokat, tégla-
lakásokat, családi házat azonnali érté-
kesítésre. (Mofém-telep, Cseresznyés 
utca, mosoni udvari lakások előnyben! 
Érd.: 06-70-262-52-66

Mosonmagyaróváron, az Óvári 
városközpont közelében eladó egy 
53 m2-es magasföldszinti szigetelt, 
felújított 2 szobás műanyag abla-
kos téglalakás redőnyökkel, saját 
gázkazánnal, kandallóval, erkéllyel, 
saját tárolóval. Tehermentes, azon-
nal költözhető! Ára: 22,4 MFt. Érd: 
06/30/856-1505

Mosonmagyaróváron 635 m2 nagy-
ságú építési saroktelek eladó tulaj-
donostól a SUN lakóparkban. Tel.: 
06-20-253-9421

SÜRGŐSEN, áron alul eladó a 
Mofém-telepen, 1. emeleti, erkélyes, 
50 m2-es, műanyagablakos, szigetelt 
épületben, felújítandó téglalakás, 
saját tárolóval 16,9 MFt. 30/413-9346

Első emeleti, 2 szoba-hal-
los lakás (55m2) tulajdonostól 
eladó Mosonmagyaróváron. Érd.: 
06-70-455-5541

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

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. 
Tel.: 0036-30-9459-113

Mosonmagyaróváron 680 m2-es 
építési telek a Városközpont közelé-
ben, de nyugodt, kertvárosi részen, 
a Major Pál utcában eladó 30%-
os beépíthetőséggel. Összes köz-
mű a telek előtt. Ára: 13,5 mFt Érd: 
06/30/856-1505

Mosonmagyaróváron 717 m2-es 
építési telek a Szále János utcában 
eladó, nyugodt, kertvárosi részen, 
30%-os beépíthetőséggel közel a vas-
útállomáshoz és az autópálya feljáró-
hoz. Összes közmű a telek előtt. Ára: 
13,5 mFt Érd: 06/30/856-1505

Dunaszigeten vízparttól 50 m-re 
igényes, teljesen alápincézett két-
szintes faház szaunával, kandalló-
val, kerti kiülővel, 2 db fürdőszobá-
val, 2 szoba + amerikai konyhás nap-
palival, 240 m²-es igényes telken tel-
jes berendezéssel eladó. Ára: 62.000 
Euro Érd: 06/30/413-9346

Mosonmagyaróváron, az Óvá-
ri városközpont közelében eladó 
egy 50 m2-es 1. emeleti, felújított 2 
szoba + amerikai konyhás nappalis 
műanyag ablakos téglalakás erkély-
lyel, saját tárolóval. Ára: 19,9 MFt. 
Érd: 06/30/856-1505

Mosonmagyaróváron a Cseresz-
nyés utcában 3. emeleti, felújított 
téglalakás erkéllyel, 48 m2-es, ala-
csony rezsivel, reális áron eladó. Érd.: 
06-70-262-52-66

Mofém-telepen szigetelt, téglaépí-
tésű 36 m2-es, erkélyes, első eme-
leti téglalakás cserépkályhafűtés-
sel, saját és közös tárolóval, reá-
lis áron eladó. Alacsony rezsi! Érd.: 
06-70-262-52-66

A történelmi belvárosban, 2007-
ben épült társasházban eladó egy I. 
emeleti, 65 m2-es, kétszintes, ame-
rikai konyhás nappalis, + 1 szobás, 
erkélyes, klimatizált, igényes lakás, 
a mélygarázsban saját beállóval. Ár: 
29,9 MFt. Érd.: 06-20-329-6564
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Mosonmagyaróvár frekventált 
helyén 800 m2-es Lajta-parti telek 
30%-os beépítési lehetőséggel, tel-
jesen bekerítve, közművek a telek 
határon, reális áron eladó! Érd.: 
06-70-262-52-66

Mosonmagyaróváron az Origó lakó-
parkban eladó egy 2018-ban épült, 
földszinti, 59 m2-es, 2 szoba+nappa-
lis, 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

Lucsonyban 2010-ben épült, tég-
laépítésű társasházban eladó egy II. 
emeleti, tetőteres, nettó 55 m2-es, 
2 szobás, klimatizált, igényes 
lakás, beépített, gépesített konyhá-
val, akár teljes bútorzattal is, per és 
tehermentesen. Iá: 23,45 MFt. Érd.: 
06-20-329-6564

Mosonmagyaróváron 1. emeleti, 2 
szobás téglaépítésű lakás eladó. Iá: 
20,4 MFt. Érd.: 06-30-850-5560

Mosonmagyaróváron zárt udva-
ri 2,5 szobás, 64 m2-es, komfortos 
lakás pincével és kamrákkal eladó. 
Ár: 19,6 MFt. Érd.: +36-30-9459-113

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

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

Mofém-telepen téglaépítésű 2. 
emeleti, 1,5 szobás lakás tulaj-
donostól eladó. Iá: 18 MFt. Érd.: 
06-30-974-7541

Szigetelt panelházban eladó, igénye-
sen felújított, klímás, 2 szoba-hal-
los, erkélyes 5. emeleti lakás. Ár: 
19.700.000 Ft. Érd.: 06-30-533-6115

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

Levélen téglaépítésű családi ház hor-
gásztó szomszédságában, csodálatos 
panorámával, 2016-ban exkluzív kivi-
telben készült – eladó. A telek mére-
te 400 m2, ház 90 m2, 3 hálószobás, 
2 kocsi beálló, medence, garázs. Ár: 
49 MFt. Érd.: 06-30-630-7328

Téglaépítésű 88 m2-es lakás tulaj-
donostól eladó, autópályához 
közel, Mosonmagyaróváron. Tel.: 
06-30-638-5516

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

Mosonmagyaróváron földszinti, 2 
szoba-hallos, erkélyes panellakás, 
szigetelt háztömbben, saját tárolóval 
eladó. Érd.: 06-30-264-9530

Mosonyi Mihály úton felújított ház-
tömbben szépen rendben tartott 74 
m2-es, 3 szobás lakás a 4. emeleten 
eladó. Érd.: 06-30-267-9530

Dunakilitin, Máriakálnokon, Moson-
szolnokon, Feketeerdőn építési telkek 
eladók. Érd.: 06-30-267-9530

Dunakilitin szépen felújított családi 
ház, 600 m2-es telekkel eladó. Érd.: 
06-30-267-9530

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

A vasútállomás közelében újépítésű 
58 m2-es, 2 hálószobás családi ház, 
telekkel, tavalyi áron eladó 29,9 MFt-
ért. Érd.: 06-30-267-9530

Emeltszintű, szerkezetkész Gyön-
gyös lakótelepi lakások leköthetők! 
Érd.: 06-30-267-9530

CSOK-ra alkalmas, 3 hálószobás csa-
ládi ház, 500 m2-es telekkel leköthe-
tő! Érd.: 06-30-267-9530

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

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

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

Ipari terület tulajdonostól a MoWin-
Park területén eladó. 1440 m2-es a 
Nyír utca végén. Elektromos áram, víz, 
csatorna, gáz a telken, szilárd útbur-
kolattal rendelkező úton megközelít-
hető. Ár: 27.500 Ft/m2 + Áfa. Érd.: 
06-20-426-9920 telefonszámon.

Megbízóink részére keresünk eladó 
házakat, lakásokat Mosonmagyaró-
váron és környékén. Szükség ese-
tén hitel-ügyintézéssel is segí-
tünk! Hitele Ingatlan Iroda. Tel.: 
06-30-267-9530- 06-30-183-5652

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
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Beach lakóparkban első emeleti, 
erkélyes garzonlakás azonnal költöz-
hetően eladó. Tel.: 06-70-381-5775

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

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

Mosonmagyaróváron, forgalmas 
helyen üzlethelyiség kiadó, vagy 
eladó. Érd.: 06-30-9792-063

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

Győrújbaráton zártkert eladó. Érd.: 
06-30-665-1738

Ásványrárón építési telek eladó. Érd.: 
06-30-665-1738

Eladó! Vállalkozás! Kis befektetéssel! 
Tel.: 06-70-362-8126

Sérfenyőszigeten az üdülő öve-
zetben családi ház eladó. Tel.: 
06-70-2440-145

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

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!

Mosonmagyaróváron autópálya 
közelében új építésű modern, búto-
rozott, gépesített 55 m2-es lakás ala-
csony rezsivel, parkolóval hosszútáv-
ra kiadó. Havi bérlet + rezsi + 2 havi 
kaució. Dohányzás, kisállat kizárva! 
Érd.: 06-30-273-6017

Mosonmagyaróváron a park mel-
lett garzonlakás hosszútávra, egy 
fő részére kiadó. Ár: 60.000 Ft + 
rezsi. Gázfűtés, kábel TV, Wi-fi. Tel.: 
06-30-316-6360

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

Mosonmagyaróváron, a Magyar 
utcán, egészségügyi, sport-fit-
nesz, vendéglátó ipari, vagy 
egyéb tevékenységre alkalmas 
200/300m2-es üzlethelyiség kiadó! 
Érd.: 06-30-9791-506

Mosonmagyaróváron 35 m2-es 
bútorozott garzonlakás kiadó 1 fő 
nemdohányzó hölgy részére. Tel.: 
06-30-9089-307

KIADÓ

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

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

Mosonmagyaróváron a CITY ház-
ban új, 67 m2-es, 2 szoba+nappa-
lis lakás nagy terasszal, minimum 1 
évre, maximum 2 felnőtt és 1 gye-
rek részére bútorozva és gépesítve 
március elsejétől kiadó. Dohányzás 
és kisállat kizárt! Ár: 150.000 Ft/hó + 
rezsi + 2 hó kaució szükséges. Érd.: 
06-20-9741-463
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Jánossomorján albérlet kiadó 2 fő 
részére. Érd.: 06-20-9178-396

Mosonmagyaróváron, 1 emeleten 
2 szobás, részben bútorozott lakás 
kiadó. Ár: 90.000 Ft + rezsi + 2 hó 
kaució. Érd.: 06-30-285-5389

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

Mosonmagyaróváron új építésű 
társasházban külön mérőórákkal 33 
m2-es garzonlakás kiadó. Ár: 100.000 
Ft + rezsi. Tel.: 06-20-478-5874

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

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

Mosonmagyaróváron apartman 
bútorozottan 1 fő részére kiadó. Tel.: 
06-30-758-5251

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

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

Városközponti (OTP) 58 m2-es étke-
ző-konyhás, 2. emeleti, klímás, táv-
fűtéses lakás hosszútávra kiadó, 
külön tárolási lehetőséggel. Érd.: 
06-30-993-3091

Mosonmagyaróváron 2-3 ágyas 
szobák kiadók. Ár: 50.000 Ft/hó/fő. 
Tel.: 06-30-835-1960

Mosonmagyaróváron a Mannin-
ger ltp-en földszinti, gázfűtéses 
másfél szobás lakás kiadó. Tel.: 
06-30-5181-151

Mosonmagyaróváron a SUN lakó-
parkban téglaépítésű társasházi lakás 
kiadó. Tel.: 06-30-300-1264

Mosonban 3 szobás lakás hosszútáv-
ra kiadó. Dohányzás, kisállat kizárva! 
Érd.: 06-30-328-7612

Mosonmagyaróváron az óvári belvá-
roshoz közel, új építésű társasházban 
igényesen berendezett, 2 szobás, 45 
m2-es I. emeleti, nagyerkélyes lakás, 
a lakáshoz tartozó zárt, fedett kocsi 
beállóval hosszútávra kiadó, igé-
nyes, 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 a városköz-
pontban földszinti 2 szobás, rész-
ben bútorozott panellakás hosszú-
távra kiadó. Kisállat kizárva! Érd.: 
06-30-834-3355

Mosonmagyaróváron lakás 
kiadó, akár munkásoknak is. Tel.: 
06-70-633-7106

Üzlet, üzem, raktár, szolgáltatás? Lin-
den Span KFT. telephelyén (Moson-
magyaróvár, Szellőrózsa u. 63.) 
kiadóak az alábbi épületrészek: - 
112 m2 asztalos ipari műhely, - 96 
m2 raktár, - igény esetén 70 m2 szoci-
ális rész. Megközelítések és parkolási 
lehetőség a belső zárt udvarról. Eltérő 
funkció megvalósítása megbeszélés 
alapján lehetséges. Érd.: lindenspan@
lindenspan.hu, Tel.: 06-70-219-3688

Mosonmagyaróváron mini garzon 
kiadó, egyedülálló 1 fő részére. Tel.: 
06-30-680-9065

Mosonmagyaróváron 41 m2-es 
erkélyes garzonlakás kiadó nemdo-
hányzónak. Ár: 85.000 Ft + rezsi + 
kaució. Tel.: 06-20-9436-575
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Apró Készpénzfizetés azonnal! Napi leg-
magasabb áron! Arany-ékszerre, 
ezüst tárgyakra, régiségekre, fest-
ményekre, egyes műszaki cikkek-
re. Arany-ékszerek árusítása kedve-
ző áron. Régi képcsarnoki képeket, 
hagyatékot vásárolok. Ingyenes érték-
becslés. Zálogház (Kisalföld Áruház 
mellett). Tel.: 06-96/215-808

Villanyszerelés! Csengő javítástól vil-
lamos felújításig számíthat rám! Sza-
bó 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

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

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 Zugonics

Némettanítás, korrepetálás, vizsga-
felkészítés tapasztalt nyelvtanárnál! 
Érd.: 06-70-264-8088

MINDIG TV EXTRA: egyszeri kiépítési 
díj + havidíj –további előfizetős csa-
tornák. Részletekért hívjon! Szlovák tv 
csatornák vétele is megoldható ana-
lóg (magyar, szlovák, osztrák) és digi-
tális –DAB+(szlovák, osztrák) rádió-
vétel kiépítése. Tel.: 06-30-526-1558

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

Lassú a számítógépe/laptopja? Nem 
indul? Lefagy? Papíron gyors az inter-
net, WI-FI-n mégis lassú? Nem megy 
a WIFI az egész lakásban? Vírusos a 
gép? Megoldom! Hívjon akár hétvé-
gén is! Tel.: 06-30-526-1558

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

Alpin technikával történő szaksze-
rű ledarabolást, döntést, visszavá-
gást vállalunk veszélyes, nagyra nőtt, 
rossz helyen lévő fák esetében. Hívjon 
bizalommal! Tel.: +36-30-997-0834

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

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

Lada Samara sötétkék, jó állapotban 
eladó. Érd.: 06-96/213-829 (16.00 
órától)

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

TÁRSKERESÉS

Elmúlt már 30 50 70? Ismerkedne de 
nincs hol, kivel? Nem adom fel társ-
keresés 06-20/411-4325

SZOLGÁLTATÁS

Redőnyök, reluxák, szalagfüggö-
nyök, napellenzők, szúnyoghálók, 
harmonikaajtók, stb. kedvezmény-
nyel, garanciával, rövid határidővel 
mosonmagyaróvári szakembertől. 
Párkányok, zsaluziák! Kérjen ingye-
nes árajánlatot! Vidéken is! Tel.: +36-
30-2350-927, Horváth Attila, www.
redonyosattila.hu

Hagyományos OVISÚSZÁS a 
Móra Ferenc Általános Iskolá-
ban. Szerda: 17.00-18.00 óráig. 
Középsős és nagycsoportos oviso-
kat várunk! Tel.: 06-30-479-1679, 
06-30-268-7808

Fakivágás! Fakuglizás! Hasogatás, 
bozótirtás, fű- és sövénynyírás, elha-
nyagolt kertek, udvarok rendbetétele, 
zöldhulladék elszállítása. Hétvégén is! 
Érd.: 06-20-328-4057

Vízvezeték – központi fűtésszerelést, 
javítást vállalok Mosonmagyaróvár és 
környékén. Tel.: 06-20-4879-377
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Vállalunk építőipari munkákat! Térkö-
vezést, festést, mázolást, tapétázást, 
gipszkartonozást, egyéb kőműves 
munkákat. Megbízható munka, rövid 
határidővel! Érd.: +36-20-218-2519

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

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

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cuk-
rász, Pincér, Vendéglátás szervező, Ven-
déglátó Üzletvezető, Vendéglátó eladó, 
Aranykalászos Gazda OKJ tanfolyam. 
Tel.: 06-70-593-2232. www.miner-
vakft.hu (E-000909/2014/A001-A011)

REDŐNYJÁRAT indul hétvégenként 
Mosonmagyaróvárra és környékére! 
Redőnyök, szúnyoghálók 10 – 20 % 
engedménnyel! Február végéig tava-
lyi 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

Villanyszerelés! Vállaljuk családi 
házak, társasházak, panelok, teljes 
körű villanyszerelését, garanciával! 
Érd.: 06-70-539-7073

Gázhálózat, gázkazán cserék, köz-
ponti fűtés, víz és csatornahálózat. 
Bogyai Zsolt épületgépész techni-
kus, Tel.: 06-70-375-8033

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

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

Fuvarozást, költöztetést, anyagszál-
lítást vállalok. Tel.: 06-30-841-9019

Idősgondozást vállal nyugdíjas hölgy 
Mosonmagyaróváron és környékén. 
Érd.: 06-20-3325-113

Sövénynyírás, gyepszellőztetés, tér-
kő- és sírhely karbantartás, kertépí-
tés, fűkaszálás, zöldhulladék elszál-
lítás. Tel.: 06-20-351-1292

Családi házak és társasházak villany-
szerelését és felújítását vállaljuk. Érd.: 
06-70-427-1997

Festést, kőműves munkát, szigete-
lést, burkolást, térkövezést, tetőmo-
sást, házak, lakások külső-belső fel-
újítását, utólagos vízszigetelés, injek-
táló technikával bontás nélkül válla-
lom, rövid határidővel, garanciával! 
Kis munka is munka! Tel.: 06-70-
615-3039, www.kismunkaismun-
ka.hu

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

Vízvezeték és fűtésszerelést válla-
lok Mosonmagyaróváron és környé-
kén. Tel.: 06-30-402-3116

Ácsmunkák, tetőfedés, áruszállítás, 
lambériázás, gipszkartonozás, térkö-
vezés, zsaluzás, vasalás, betonozást 
vállalunk. Tel.: 06-20-3156-689

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.

Akciós üveges, fa bejárati ajtók 
hőszigetelt üveggel, záró gumitömí-
téssel, kilinccsel, kulcsokkal, 98x208-
as méret (egyszárnyas kivitel) 69.900 
Ft/db, valamint 138x208-as (kétszár-
nyas kivitel) 99.900 Ft/db. Munkaidő-
ben: 06-30-610-3850, www.rbfnyi-
laszarokft.hu, Bősárkány, Ady End-
re u. 13.

Garázskapu, bukó rendszerű, NOVUM 
márkájú, fehér színben, vadonat-
újan, 1 év garanciával, 240x200-as, 
240x210-es és 250x200-as méret-
ben, 79.900 Ft/db. Munkaidőben: 
06-30-610-3850, www.rbfnyilasza-
rokft.hu, Bősárkány, 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

Rossz mosógépét, villany- és gáztűz-
helyét ingyen elszállítom Mosonma-
gyaróváron belül. Költöztetést is vál-
lalok! Tel.: 06-30-9-478-414

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

Bőrös félsertés rendelhető 990 Ft/
kg, házi készítésű hurka, disznósajt, 
kolbász, kocsonya kapható. Házhoz-
szállítást vállalok! Szép kártya elfoga-
dóhely! Vadhús rendelhető! Fazekas 
húsbolt, Jánossomorja, Kereszt u. 22. 
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

Drapp buklé 2 személyes kanapé 2 
fotel hozzá 60.000 Ft-ért eladó. Érd.: 
06-30-282-2298, 06-96-214-062

Masszív fa kárpitos sarokétkező + 2 
székkel nagyon szép állapotban eladó. 
Tel.: 06-70-606-1773

Hagyatékot, bútorokat, bontószé-
ket, gyalupadot, öreg tollat, padlás-
tól a pincéig mindent vásárolok. Érd.: 
06-20-804-2771
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Mosonmagyaróvári fogtechnikai 
laborba munkájára igényes, önálló-
an dolgozni tudó kollégát keresünk. 
Érd.: 06-70-408-1169

Vértes-Ker Kft. a Clark targon-
cák hivatalos disztributora felvé-
telt hirdet műhelyszerelő pozícióra, 
mosonmagyaróvári telephelyére. 
Tel.: 06-20-311-7257, önéletrajz: 
andras.meszaros@vertesker.hu

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

Szakács kollégát keresünk Mari-
na Ristorante Pizza & Steakhouse-
ba csapatbővítés céljából. Jelent-
kezni: +36-30-564-84-01 telefo-
non, vagy marinapizzeria@gmail.
com e-mail címen lehet.

Mosonmagyaróvári Pityokás boro-
zó pultos kolleginát keres. Érd 
06/30/217-5317

Marina Pizzéria & Steakhouse pin-
cérnőt vagy pincért keres. Érd.: 
06-30-564-8401

Mosonmagyaróvári szálloda szoba-
asszonyt keres. Tel.: 06 20 9747 097

Takarítónőt keresek családi ház 
takarítására heti egy alkalom-
mal Mosonmagyaróvárra. Tel.: 
06-30-638-5516

Konyhalányt (mosogatónőt) más-
naponkénti délelőttös, vagy másna-
ponkénti délutános munkabeosztás-
sal hegyeshalmi Rózsa csárdába fel-
veszünk. Munkába járást Mosonma-
gyaróvárról, céges autóval, ingye-
nesen biztosítjuk! Érdeklődni lehet: 
06-30-631-6874

Marina Pizzéria konyhalányt vagy 
konyhai kisegítőt keres. Érd.: 
06-30-564-8401

Mosonmagyaróvári Simbad 
Hotel***superior délelőttös munkabe-
osztással szobalányt keres. Érdeklőd-
ni lehet délelőttönként személyesen 
a Mosonmagyaróvár, Kolbai u. 4. sz. 
alatt, a Malomszer Üzletház mellett!

Egészségügyi asszisztenst kere-
sünk mosonmagyaróvári magán 
orvosi rendelőbe kiemelt bérezés-
sel. Szakképesítés feltétel, legalább 
alap német nyelv előny. Jelentkez-
ni: fényképes szakmai önéletrajzzal, 
fizetési elvárással e-mailben lehet: 
meszaros.moni85@gmail.com

Mosonmagyaróvári egészségügyi 
intézmény keres férfi munkaerőt. 
Intézményen belüli betanulási lehe-
tőség beteghordás céljából, illet-
ve segítség a ház körüli munkák-
ra. Nyugdíjas jelentkezését is vár-
juk! Érd.: +36-20-236-0778 (9.00-
16.00 óráig)

Hanság-ligeti faüzembe asztalo-
sokat és betanított munkatársakat 
keresünk. Felelősségteljes, munká-
jára igényes személyek jelentkezé-
sét várjuk. Hosszú távú munkalehe-
tőség, versenyképes bérezés! Jelent-
kezéseket fényképes önéletrajzzal 
az office@palett-ex.hu e-mail címre 
vagy telefonon a 06-20-245-6334. 
Palett-ex Kft.

NYUGDÍJAS munkavállalók jelentke-
zését várjuk részmunkaidős és folya-
matos munkavégzésre, Mosonma-
gyaróvárra a következő feladatokra: 
takarító, pénztáros, árufeltöltő, illet-
ve többféle betanított könnyű fizikai 
feladatok. Jelentkezni a 06-20-224-
7056-os telefonszámon, vagy szemé-
lyesen a Győr, Bartók Béla u. 8. sz. 
alatt lévő Északi Szomszédok Nyug-
díjas Szövetkezet irodájában lehet!

Raktári munkára keresünk férfi mun-
katársakat (targoncavezetői jogosít-
vány előny) egy- ill. két műszakos, 8 
órás beosztással (5 napos munkahét, 
kivételes esetekben szombati mun-
ka) mosonmagyaróvári munkahely-
re. Kereseti lehetőség: nettó 1200 Ft/
óra. E-mail: iroda.instant@gmail.com. 
Tel.: +36-70-430-3244 Silver Kolt kft.

Mosonmagyaróváron az AMBRÓZIA 
étterem SZAKÁCSOT, kiemelt bére-
zéssel, rugalmas beosztással felvesz. 
Jelentkezni: 06-30-97-91-506

Levéli, mosonmagyaróvári és jános-
somorjai irodánkba valuta pénztárosi 
képesítéssel rendelkező munkatársa-
kat keresünk. Nyugdíjasok jelentke-
zését is várjuk! R.Cambio Kft. Jelent-
kezés: r.cambio@indamail.hu e-ma-
il címen lehet.

Cable Module Kft. kábel köteggyártó 
cég mosonmagyaróvári ipari parkban 
férfi és női munkatársat keres össze-
szerelő munkakörbe, egyműszakos 
munkarendbe. Érd.: munkanapokon 
8-16 óráig: 06-70-930-9798

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

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

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

Vagyonőri munkát keresek Moson-
magyaróvár környékén. Tel.: 
06-70-312-9008

Pincért/nőt felveszünk, jó munkafel-
tételeket biztosítunk. Korona Panzió, 
Levél. Érd.: 06-30-500-3596

A Real-Express ingatlaniroda mun-
katársat keres 4 órás rugalmas 
munkaidőben történő irodai mun-
kavégzésre. (Szívesen látunk kis-
mamát vagy nyugdíjast is!) A leen-
dő munkatársunk feladata lesz: - 
irodai adatbázis kezelése, - a cég 
adminisztrációjának rendben tar-
tása. Feltétel: - minimum középis-
kolai érettségi, - felhasználó szin-
tű számítógépes ismeretek. Előny: 
német vagy angol nyelvismeret, - 
hasonló munkaterületen szerzett 
tapasztalat. Részletesebb tájé-
koztatást a 06-30-642-3682 tele-
fonszámon kaphat.

Mosonmagyaróvári szépségszalon-
ba pedikűröst, műkörmöst keresünk. 
Érd.: 06-20-318-1887

Kőfaragó és műkőkészítő műhely-
be gránitcsiszolót alkalmaznék 
bősárkányi telephellyel. Rácz 
István e.v. Tel.: 06-96/271-188, 
06-30-650-2467

Flexum Gyógyászati Központ csa-
pata bővítése céljából teljes mun-
kaidős gyógytornászt keres. Tel.: 
+36-96-951-643. E-mail: medical@ 
flexumtermal.hu, 9200. Mosonma-
gyaróvár, Kolbai Károly u. 10.

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

Határhoz közeli, szezonban nyit-
va tartó ausztriai étterem pultost, 
illetve pincért keres. Hr. Predl Érd.: 
06-70-280-5599

Kertészeti munkálatokra 2 megbíz-
ható nyugdíjast keresünk, heti 2-3 
alkalomra. Érd.: 06-30-9943-468

Tesco melletti Kebap-osba munkatár-
sat keresünk. Érd.: 06-30-560-3895, 
06-70-330-7023

Mosogatót – konyhai kisegítőt dél-
utáni elfoglaltsággal Grande Pizzériá-
ba felveszünk. Érd.: 06-20-247-4323

Grande Pizzéria pizza sütésben 
jártas munkaerőt felvesz. Érd.: 
06-20-4444-301

Betanított gépkezelő munkakörbe 
fémipari forgácsoló gépre keresünk 
kollégát. Tel.: 06-20-926-7180

Gépkocsivezetőt keresek kisteher-
autóra, heti 2-3 alkalmi ausztriai 
fuvarra. Tel.: 06-20-926-7180

Díszállat kereskedésbe eladót kere-
sek. Érd.: 06-30-9287-238 (09.00-
13.00 óra között!)

Építőipari vállalkozás Mosonmagya-
róvárra kőműveseket felvesz. Tel.: 
06-30-9-279-289

Építőiparba józan életű, dolgoz-
ni akaró segédmunkást hosszútáv-
ra felveszek. Tel.: 06-70-602-3503

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

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

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

Mosonmagyaróvári kisboltba beug-
rós munkatársat keresünk, főleg hét-
végi elfoglaltsággal. Lehet nyugdíjas 
is! Tel.: 06-30-558-7009

Monarchia kávéház pultost keres. 
Heti 3x10 óra, megbeszélés szerint. 
Jelentkezés: személyesen, Jókai u. 8.

Monarchia kávéház konyhai kisegítőt 
keres szombati napokra, 9-21 óráig. 
Fizetés: nettó 15.000Ft. Jelentkezés 
személyesen: Jókai u. 8.

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

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

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

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

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

Konyhalányt, főzésben jártas kézi-
lányt vagy főzőasszonyt, pizza-sza-
kácsot, szakácsot, azonnali kezdés-
sel, jó kereseti lehetőséggel beze-
nyei kisvendéglőbe felveszek. Tel.: 
06-70-415-5648

Pályakezdő, 25 év alatti felszolgá-
lót és szobaasszonyt felveszünk. Tel.: 
06-70-611-9903

Tesco melletti lángos és fornetti sütő-
be női munkatársat keresünk. Tel.: 
06-30-560-3895, 06-70-330-7023

Takarítónőt keresünk iskolatakarí-
tásra, hétfőtől-péntekig délutáni mun-
kavégzéssel! Nyugdíjasok jelentkezé-
sét is várjuk. Tel.: 06-20-528-5510

Kertépítő cég keres munkatársa-
kat, kertész szakembert és segéd-
munkásokat. (Levente kert). Érd.: 
06-20-417-4765

Hegyeshalmi Autohofba (kami-
on parkolóba) munkatársat kere-
sünk recepciós eladói munkakör-
be. Tel.: +36-30-401-8838

Munkájára igényes, megbízható fia-
tal hölgy vendéglátói végzettséggel 
munkát keres Mosonmagyaróváron 
és környékén. Érd.: 06-30-65-77-425

Mosonszolnoki telephelyünk-
re részmunkaidős nyugdíjas laka-
tost keresünk. Érd.: 6-14 óráig: 
06-30-577-7896

Gyergyovits szalonba Mosonmagya-
róváron fodrász, kozmetikus, masz-
szőr, pedikűrös-műkörmöst felve-
szünk. Érd.: 06-70-516-9539

Könnyű fizikai munkára keresünk 
8 órás délelőttös munkabeosztás-
ba munkatársakat. Nyugdíjasok és 
pályakezdők jelentkezését is várjuk! 
Tel.: 06-20-360-7510
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