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Apró
INGATLAN

Tulajdonostól eladó Szé-
chenyi ltp-en 1. emeleti, 
3 szobás panellakás. Érd.: 
06-30-366-1116
Mosonmagyaróváron, Gálosi 
Soma utcában ikerházi lakás 
70 m2-es, 2 szoba + nappa-
li, konyha, étkező, tágas für-
dőszoba, kamra + WC, 210 
m2-es telken eladó. Kulcs-
rakész, azonnal költöz-
hető! Iá: 29,99 MFt. Érd.: 
06-30-9366-930
Mosonban 60 m2-es, 2 szo-
bás lakás kertkapcsolattal, 
terasz kiépítési lehetőség-
gel eladó. Iá: 16 MFt. Érd.: 
06-30-283-3750
Máriakálnokon 1032 m2-es 
telken kb. 80 m2 alapterületű, 
összközműves, részben felújí-
tott összkomfortos, szigetelt 
családi ház eladó. Érd.: +36-
30-2772-424 és a +36-30-
5459-968 telefonszámokon. 

A Magyar utcától háromszáz 
méterre földszinti, nagytera-
szos garzonlakás 1 max. 2 
fő részére kiadó. A parkolás 
zárt udvarban megoldott. Tel.: 
06-20-969-3563

Belvárosi 60 m2-es szo-
ba, amerikai konyhás nap-
pali, alacsony rezsivel ren-
delkező modern lakás 
hosszútávra kiadó. Érd.: 
+36-30-357-4885

Liget lakóparkban 600 m2-es 
telek eladó. Ár: 18 MFt. Érd.: 
06-70-940-1796

KIADÓ
Lajtaszer utcában összkom-
fortos lakás az udvarra kocsi 
beállási lehetőséggel kiadó. 
Tel.: +36-30-997-45-94

Mosonmagyaróváron a 
SUN lakóparkban 40 m2-es 
lakás kiadó. Bérleti díj meg-
egyezés szerint. Érdeklődés: 
06-20-398-7388

Mosonmagyaróváron, a 
Széchenyin 50 m2-es lakás 
kiadó. Bérleti díj megegye-
zés szerint. Érdeklődés: 
06-20-665-8029
Egy- és kétszemélyes, igé-
nyesen felújított és berende-
zett apartman szobák hosz-
szútávra kiadók. Csendes, 
nyugodt környezet, a város-
tól 1,5 km-re. Zárt parkoló, a 
kapuban buszmegálló, bicik-
liút a városig, illetve Rajkáig. 
Mosási- és főzési lehetőség. 
Az apartman szobában zuha-
nyzó, wc, tv, internet. Érd.: 
06-70-935-60-40

Mosonmagyaróváron a 
SUN lakóparkban 40 m2-es 
lakás kiadó. Bérleti díj meg-
egyezés szerint. Érdeklődés: 
06-20-398-7388

Mosonmagyaróváron 1-2 
ágyas szobák kiadó, 50.000 
Ft/fő/hó rezsivel együtt. Tel.: 
06-30-835-1960

Levél frekventált helyén 
összközműves építési telek, 
aszfaltos úttal, bomba áron 
eladó! Tel.: 06-70-262-52-66

36 m2-es, erkélyes, műanyag 
ablakos, szigetelt házban 1. 
emeleti lakás a Hold utcában 
eladó. Fix ár: 13,5 MFt. Tel.: 
06-70-262-52-66

A városközpontban 1. eme-
leti, erkélyes, 2 szoba-hal-
los, felújítandó panellakás, 
szigetelt tömbben, alacsony 
rezsivel, azonnal költözhe-
tően eladó. Fix ár: 16,0 MFt. 
Tel.: 06-70-262-52-66

Hold utcában szigetelt 1. 
emeleti 50 m2-es téglala-
kás, műanyag nyílászárók, 
fa beltéri ajtók, erkélyes, 
saját közös tároló, szen-
zációs áron eladó. Fix ár: 
15,5 MFt.  Azonnal költöz-
hető! Érd.: 06-70-262-52-66
Moson legfrekventáltabb 
helyén 50 m2-es gázfűté-
ses lakás teljesen felújít-
va (víz-, villanyvezeték cse-
re, új tető, stb.), saját tároló-
val ajándék áron eladó! Érd.: 
06-70-262-52-66

Mosonmagyaróváron 70 
m2-es kertes családi ház, 
tulajdonostól eladó. Tel.: 
06-30-632-2756
Mélyen piaci ár alatt Bükön jó 
állapotú, 100 m2-es földszin-
ti, 3 hálószobás, 2 fürdőszo-
bás téglalakás tulajdonostól 
eladó. Tel.: 06-30-9292-622

Lébényben, Levélen, 
Hegyeshalomban keresek 
felújítandó családi házat, 
10-15 MFt-ig. Azonnal 
készpénzzel fizetek! Tel.: 
06-70-262-52-66
Jánossomorján 3 szobás 
családi ház eladó, vagy kiadó. 
Tel.: 06-30-835-1960

Mosonmagyaróvár 30 
km-es körzetében kere-
sek panelt, téglalakásokat, 
telkeket, felújításra szoru-
ló házakat, azonnal kész-
pénzzel fizető vevők részé-
re. Tel.: 06-70-262-52-66
Telek Mosonmagyaróvár 
belvárosához közel komp-
lett tervekkel, engedélyek-
kel, kész alappal eladó. Ár: 
megegyezés szerint. Érd.: 
06-70-9465-464
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Építőipari vállalkozás fiatal 
kőművest és segédmunkást 
keres. Tel.: 06-20-417-5757

Kerti kisgépszerelő szakmun-
kást keresünk, munkájára 
igényes, megbízható férfi sze-
mélyében Mosonmagyaróvá-
ron. Tel.: 06-20-330-8490

Mosonmagyaróvári erdé-
szeti vállalkozás motorfűré-
szes munkatársat keres. Érd.: 
06-30-481-4321

Levéli szarvasmarhatelep-
re keresünk mezőgazdasági 
gépkezelő, gépszerelő, vil-
lanyszerelő, kőműves, állat-
gondozó és fejő munkatár-
sakat azonnali kezdéssel. 
Jelentkezni e-mailben: paul.
meixner@gmail.com címen 
vagy a 06-30-9691-085 tele-
fonszámon lehet.

Mezőgazdasági cég trak-
torost keres hosszútávra. 
Jelentkezés: info@agrodanu-
bia.hu Tel.: 06-30-615-6931

Dohányboltba 8 órás munka-
időbe, lottóterminál vizsgával 
rendelkező munkatársat kere-
sek. Tel.: +36-30-916-1199

Készpénzfizetés azonnal! 
Napi legmagasabb áron! 
Arany-ékszerre, ezüst tár-
gyakra, régiségekre, festmé-
nyekre, egyes műszaki cik-
kekre. Arany-ékszerek áru-
sítása kedvező áron. Régi 
képcsarnoki képeket, hagya-
tékot vásárolok. Ingyenes 
értékbecslés. Zálogház (Kis-
alföld Áruház mellett). Tel.: 
06-96/215-808

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

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

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

Dugulás elhárítás, bon-
tás nélkül! Minőségi mun-
ka garanciával! Tel.: 06-20-
426-0222 Hétvégén is!

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

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

Mosonmagyaróvártól 4 
km-re Halásziban 80 m2-es 
földszint + tetőtér, 3 szoba, 
2 fürdőszoba, nappali, kony-
ha-étkező egyben újszerű 
állapotban kis kerttel búto-
rozva kiadó. Ár: 130.000 Ft/
hó + rezsi + 2 hó kaució. Érd.: 
06-30-9366-930

Halásziban 50 m2-es, 1 szo-
ba, konyha, étkező, fürdő-
szoba bútorozva, kis kerttel, 
2 gépkocsi beállóval kiadó. Ár: 
100.000 Ft/hó + rezsi + 2 hó 
kaució. Tel.: 06-30-936-6930

ÁLLÁS
Gyergyovits Szalonba 25 év 
alatti, pályakezdő fodrászt, 
kozmetikust, műkörmöst fel-
veszünk. Tel: +36705169539

ák! Kérjen ingyenes áraján-
latot! Vidéken is! Tel.: +36-
30-2350-927, Horváth Attila, 
www.redonyosattila.hu

Bádogos munkák, tetőfe-
dés, palatetők bontás nélküli 
átfedése cserepes lemezzel, 
lapos-tető szigetelés, tetőjaví-
tás, kúpcserepek malterozá-
sa, kémények átrakása, beá-
zások elhárítása. Érd.: 06-70-
663-7327, www.tetobau.hu

MINDIG TV EXTRA: egyszeri 
kiépítési díj + havidíj –további 
előfizetős csatornák. Részle-
tekért hívjon! Szlovák tv csa-
tornák vétele is megoldható 
analóg (magyar, szlovák, oszt-
rák) és digitális –DAB+(szlo-
vák, osztrák) rádióvétel kiépí-
tése. Tel.: 06-30-526-1558

Vízvezeték – közpon-
ti fűtésszerelést, javí-
tást vállalok Mosonmagya-
róvár és környékén. Tel.: 
06-20-4879-377

Szőnyegtisztítás felsőfokon, 
garanciával! Ipari vegytisztí-
tás, portalanítás, atkátlaní-
tás, ingyenes szállítás! Tel.: 
06-20-447-2726

Mosonmagyaróvári piz-
zéria pizza-szakács és 
futár kollégát felvesz, 
azonnali kezdéssel! Tel.: 
06-70-770-1319
Mosonmagyaróvári gumi-
szerviz gumiszerelő munka-
társat keres. Autószerelésben 
való jártasság előnyt jelent! 
Tel.: 06-70-331-2647

JÁRMŰ
Személyautó bérelhe-
tő kaució nélkül, magyar 
autópálya matricával. Tel.: 
06-30-206-5858

Nagyméretű utánfutó folya-
matosan bérelhető! Moson-
magyaróvár, Károly út 
34/b. (víztoronynál). Tel.: 
+36-30-9390-169

Személyautó bérelhető! Tel.: 
06-70-3805-241

SZOLGÁLTATÁS
Redőnyök, reluxák, sza-
lagfüggönyök, napellenzők, 
szúnyoghálók, harmonika-
ajtók, stb. kedvezménnyel, 
garanciával, rövid határidő-
vel mosonmagyaróvári szak-
embertől. Párkányok, zsaluzi-



7XXVIII/16

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

Tetőtisztítás, betonkerí-
tések, térkövek, homlok-
zatok mosása, tetőjavítás, 
bádogos munkák, építőipa-
ri munkákat, beázások meg-
szüntetését vállalom. Tel.: 
06-30-3799-313

Fuvarozás, bútor- és ház-
tartási gépek szállítása. Érd.: 
06-70-589-2787

Cserépkályhák átrakása, 
javítása, tisztítása. Kellei Kor-
nél. Tel.: 06-20-3-406-640

Gázhálózat, gázkazán cse-
rék, központi fűtés, víz és 
csatornahálózat. Bogyai Zsolt 
épületgépész technikus, Tel.: 
06-70-375-8033

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

Expressz dugulás-elhárí-
tás! Bontás nélkül garanciá-
val! Mosonmagyaróváron és 
környékén, hétvégén is! Tel.: 
06-30-749-6098

Fakivágás! Fakuglizás! 
Hasogatás, bozótirtás, fű- 
és sövénynyírás, elhanya-
golt kertek, udvarok rendbe-
tétele, zöldhulladék elszál-
lítása. Hétvégén is! Érd.: 
06-20-328-4057

Sövénynyírás, gyepszellőz-
tetés, térkő-, sírhelykarban-
tartás, kertépítés, fűkaszálás, 
zöldhulladék elszállítása. Tel.: 
06-20-351-1292

Szobafestést vállalok rövid 
határidővel, kedvező négy-
zetméter áron, Mosonma-
gyaróváron és környékén. 
Érd.: 06-30-844-1766
Lakások, fürdőszobák fel-
újítását, kulcsrakész kivi-
telezését vállaljuk. Tel.: 
06-30-850-5560

Vállalunk szobafestést, 
mázolást, tapétázást, hom-
lokzatfestést. Pontos, pre-
cíz munka, korrekt ár! Tel.: 
06-30-265-2478

Gipszkartonozási mun-
kák: álmennyezetek, sze-
relt falak, tetőterek, burkolá-
si munkák, festés, tapétázás. 
Tel.: 06-70-434-0125

Veszélyes fák kivágá-
sa! Tuskómarás, ágdará-
lás, zöldhulladék elszállítá-
sa akár hétvégén is! Tel.: 
+36-20-325-4252

Cserépkályhák építését, 
átrakását, tisztítását, javí-
tását vállalom Új és hasz-
nált cserépkályhák széles 
választékban, kedvező áron. 
Érdeklődni: Makay Rezső 
+36-30-409-1142

Bolti eladó, Boltvezető, Sza-
kács, Cukrász, Pincér, Ven-
déglátás szervező, Vendég-
látó Üzletvezető, Vendéglátó 
eladó, Aranykalászos Gazda 
OKJ tanfolyam. Tel.: 06-70-
593-2232. www.miner-
vakft.hu (E-000909/2014/
A001-A011)

Vállaljuk veszélyes, túl 
nagyra nőtt, nehezen meg-
közelíthető fák biztonsá-
gos kivágását, ledarabo-
lását kötél-, vagy mászó-
vasas technikával! Hív-
jon bizalommal! Tel.: 
+36-30-997-0834
Tetőtisztítás, betonkerí-
tések, térkövek, homlok-
zatok mosása, tetőjavítás, 
bádogos munkák; építőipa-
ri munkákat, beázások meg-
szűntetését vállalom. Tel.: 
06-30-3799-313

Tetőfedést, cserepes leme-
zezést és kisebb, nagyobb 
bádogos munkákat vállalok 
garanciával. Tel.: 06-70-632-
8401 Kalonda Kft.

Akciós üveges, fa bejára-
ti ajtók hőszigetelt üveggel, 
záró gumitömítéssel, kilincs-
csel, kulcsokkal, 98x208-
as méret (egyszárnyas kivi-
tel) 69.900 Ft/db, valamint 
138x208-as (kétszárnyas 
kivitel) 99.900 Ft/db. Mun-
kaidőben: 06-30-610-3850, 
www.rbfnyilaszarokft.hu, 
Bősárkány, Ady Endre u. 13.

Garázskapu, bukó rendszerű, 
NOVUM márkájú, fehér szín-
ben, vadonatújan, 1 év garan-
ciával, 240x200-as, 240x210-
es és 250x200-as méretben, 
84.900 Ft/db. Munkaidőben: 
06-30-610-3850, www.rbf-
nyilaszarokft.hu, Bősárkány, 
Ady Endre u. 13.

Új műanyag ablakok, bejá-
rati 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 
gáztűzhelyét ingyen elszállí-
tom Mosonmagyaróváron 
belül. Költöztetést is vállalok! 
Tel.: 06-30-9-478-414

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

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

Leylandi Ciprus 100-120 
cm magasak eladók Moson-
magyaróváron, 2500 Ft/db. 
Ligetes ültetésre, sövény-
nek, szoliternek alkalmas. 
Érd.: 06-70-500-7535

Építkezésből megmarad 20 
mł rostált föld I.o. eladó 3.800 
Ft/mł, II.o. 3.000 Ft/mł. Tel.: 
06-70-315-6877

Festést, mázolást, tapétá-
zást, gipszkartonozást vál-
lalok Mosonmagyaróvá-
ron és környékén. Tel.: 
06-30-521-8297

Meleg burkolás, parketta fel-
újítás 1 éves németországi 
tapasztalattal és professzio-
nális gépekkel. Tel.: 06-70-
772-8752, www.melegbur-
kolas.info

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

BOLHAPIAC A PÁRTOK HÁZA 
ALATT. Nyitvatartási időválto-
zás: csütörtök, péntek, szom-
bat 8-15 óráig. Házhoz szál-
lítás! Tel.: 06-20-5200-216

Új, építkezésből megmaradt 
és bontott nyílászárók nagy 
választékban 600 db-os rak-
tárkészletről 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.

Bőrös félsertés rendelhe-
tő 990 Ft/kg, házi készítésű 
hurka, disznósajt, kolbász, 
kocsonya kapható. Házhoz-
szállítást vállalok! Szép kártya 
elfogadóhely! Vadhús rendel-
hető! Fazekas húsbolt, János-
somorja, Kereszt u. 22. Tel.: 
06-30-400-9597
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