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Mosonmagyaróváron a 
városközpontban eladó 
2 szoba-hallos, erkélyes, 
3. emeleti lakás. Ára: 19 
MFt. Érd.: 06-30-410-3803 
(tulajdonostól)
Malomdűlőben, Tó sétány 
utcában 812 m2-es építési 
telek eladó. Ár: 11 MFt.  Érd.: 
06-30-588-3852 
Dunaszigeten, a Nagyzáto-
nyi ágnál 1,4 ha-os vízpar-
ti telken eladó egy felújított 
100 m2-es családi ház mel-
léképületekkel, saját stég-
gel. Ára: 210.000 Euro Érd: 
06/30/413-9346
Mosonmagyaróváron 680 
m2-es építési telek eladó 30%-
os beépíthetőséggel. Ára: 13,5 
mFt Érd: 06/30/856-1505
Városközpontban 70 m2-es, 
3 szoba-étkezős téglalakás 
eladó. Pincében tároló, parko-
lási lehetőség. Ár: 24.500.000 
Ft. Igény szerint + garázs 
eladó. Tel.: 06-30-396-8928

INGATLAN
Tulajdonostól eladó I. eme-
leti, felújított 53 m2-es zöldö-
vezetre néző panellakás, saját 
tárolóval. Iá: 22,5 MFt. Érd.: 
06-30-375-9385

Mosonmagyaróváron frek-
ventált helyen 400 m2-es 
telken eladó egy egyszin-
tes, 90 m2-es, jó állapo-
tú, 3 szoba+étkezős családi 
ház két fajta fűtéssel. Abla-
kok ki lettek cserélve, illetve 
a födém szigetelése is meg-
történt. Iá: 28,9 MFt. Érd.: 
06-20-329-6564

Mosonmagyaróváron Duná-
hoz közeli, most épülő 3 laká-
sos társasházban eladó egy 
földszinti, 63 m2-es, 3 szobás, 
teraszos, illetve egy I. emele-
ti, 41 m2-es, 2 szobás, erké-
lyes lakás, egyedi gázfűtés-
sel, kulcsra-kész átadással. 
Zárt udvarban, saját parkoló-
val. Ár: 29,0 MFt – 19,5 MFt. 
Érd.: 06-20-329-6564

Már csak 3 db lakás maradt! 
5 %-os ÁFA! Városközpont-
ban, most épülő 4 emeletes, 
liftes társasházban eladó egy 
IV. emeleti, 46 m2-es, 2 szo-
ba+nappalis, erkélyes lakás, 
saját parkolóval, fűtés-ké-
szen. Átadás: 2020. már-
cius. Ár: 20,22 MFt. Érd.: 
06-20-329-6564

Mosonmagyaróváron csen-
des, pormentesített utcában új 
építésű ikerházban eladó egy 
földszinti 65 m2-es, 2 szo-
ba+amerikai konyhás nap-
palis, teraszos lakás, 250 
m2-es telekkel. Átadás még 
idén, kulcsrakészen. Ár: 29,9 
MFt. Érd.: 06-20-329-6564

Mosonmagyaróváron új épí-
tésű, jó elosztású kertkapcso-
latos garzonlakás berende-
zéssel együtt zárt parkolóval 
eladó. Érd.: 06 30 630 7328

1 szoba összkomfortos külön-
álló házrész 1-2 fő részére 
kiadó. Tel.: 06-30-733-5051

Befektetési lehetőség! 
Mosonmagyaróváron jól meg-
közelíthető helyen téglaépíté-
sű társasházban eladó I. eme-
leti 58 m2-es, 3 szobás, erké-
lyes, jó állapotú lakás, tároló-
val, jó parkolási lehetőséggel. 
A jelenlegi bérlő, hosszú táv-
ra (5 évre) tovább bérelné a 
lakást. Ár: 19.900.000 Ft. Tel.: 
06-20-329-6564

Eladó Mosonmagyaróvá-
ron, a bevásárló központok-
hoz közel új építésű, 1. eme-
leti, 3 szobás, exkluzív, üveg-
teraszos lakás! Emelt-szintű, 
szerkezet-kész, átadás ideje: 
2020. január. Ár: 22.998.000 
Ft. Hitelre is (törlesztő részlet, 
akár már havi 73.000 Ft-tól). 
Érd.: 06-20-552-83-12

Mosonmagyaróváron 1996-
ban épült földszinti, 42 m2-es 
téglalakás kis kerttel, szé-
pen felújítva, saját gázkazán-
nal eladó. Ára: 21,9 Mft. Érd: 
06/30/413-9346

Mosonmagyaróváron a Szále 
János utcában eladó egy tel-
jes körűen felújított 85 m2-es 
2 szoba + amerikai kony-
hás nappalis családi ház 40 
m2-es pincével, 305 m2-es tel-
ken, gázfűtéssel + kandalló-
val. Új konyha, új fürdő, új vil-
lany, víz, csatorna stb. Azon-
nal kötözhető. Ára: 33,5 MFt 
Érd: 06/30/856-1505

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

Mosonmagyaróváron bel-
városi, 64 m2-es téglalakás 
tulajdonostól eladó. Ár: 24,9 
MFt. Érd.: 06-20-22-999-22

Malomdűlőben, Tó sétány 
utcában 832 m2-es építési 
telek eladó. Ár: 11 MFt.  Érd.: 
06-30-989-2485 
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Kertkapcsolatos 42 m2-es, 1 
szobás, teljes körűen felújított 
téglalakás Mosonmagyaróvá-
ron eladó. Mosoni belvároshoz 
és Dunához közeli. Beépített 
konyhagépek, alacsony rezsi! 
Tel.: 06-70-254-6557
Jánossomorja családi ház, 
111 m2, 2 szobás, 500 m2-es 
saroktelken, összközműves, 
gázcsonk a telken, felújítan-
dó. Ár: 18.900.000,-Ft. Érd.: 
00-36-30-9459-113
Mosonmagyaróváron a 
városközpontban 55 m2-es, 
2 szoba, - hallos, erkélyes, 
részben felújított panellakás 
eladó. Irányár. 18.4 millió Ft, 
+3630/267-4292
Levél felújított családi ház, 
71 m2 laktér, 41 m2 veran-
da, összkomfortos, gáz a ház 
előtt, telek 542 m2, két utcaf-
rontos. Ár: 32.200.000,-Ft. 
Érd.: 00-36-30-9459-113
Mosonmagyaróváron a 
Gálosi Soma utcában nye-
les telken 65 m2-es ikerház 
250 m2-es telken, decembe-
ri átadással kulcsra-kész álla-
potban eladó. Iá: 29,9 MFt. 
Tel.: 06-30-9366-930

Egy- és kétszemélyes, fel-
újított és berendezett apart-
manok hosszútávra kiadók. 
Csendes, nyugodt környezet, 
a várostól 1,5 km-re. Zárt par-
koló, a kapuban buszmegálló, 
bicikliút a városig, illetve Raj-
káig. Mosási- és főzési lehe-
tőség! Az apartmanban: zuha-
nyzó, WC, TV, Internet. Érd.: 
06-70-935-6040
Mosonmagyaróváron a 
városközpontban 2001-es 
építésű téglaházban 75 m2-es, 
3 szobás lakás kiadó. Részben 
bútorozott, konyhagépekkel 
felszerelt. Elsősorban hosszú 
távra, családok jelentkezését 
várjuk. Ár: 1250.000 Ft/hó + 
rezsi. Érd.: 06-20-239-2616
Műkörmös vállalkozónak 15 
éve működő szépségszalon-
ban hely kiadó a termálnál. 
Tel.: 06-30-645-6421
Mosonban eladó vagy kiadó 
egyszobás, gázfűtéses, búto-
rozott, zárt udvari lakás. Tel.: 
06-96-213-124
Kormos ltp-en francia 
ágyas szoba kiadó párnak, 
vagy hölgy részére. Tel.: 
06-30-3844-337

Árcsökkenés! 54 m2-es, 2 szo-
bás, központi helyen lévő tégla-
lakás telekhányaddal, mellék-
épületekkel eladó. Iá: 16,4 MFt. 
Tel.: 06-30-459-8560

Mosonmagyaróváron, a 
Károly úton felújítandó 49 
m2-es földszinti panellakás, 
saját tárolóval eladó. Iá: 17 
MFt. Érd.: 06-70-275-0311

Magánszemélytől a Majoro-
ki városrészen teljesen felújí-
tott sorházi lakás teljes bútor-
zatával eladó. Iá: 16 MFt. Tel.: 
06-30-479-8346

Kisebb fodrászatot vagy 
arra alkalmas üzlethelyi-
séget keresek megvételre 
Mosonmagyaróváron. Érd.: 
06-70-201-7002

Mosonmagyaróváron ter-
mál közelében (Csillag utca) 
150 m2-es családi ház, 1000 
m2-es telken, az udvarban 
kb. 50 m2-es vendégházzal 
eladó. Iá.: 90.000.000 Ft. Érd.: 
06-20-9465-176

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

Eladó házat, lakást, vagy 
telket keresünk Moson-
magyaróvár és környéké-
ről értékesítés céljából. Érd.: 
00-36-30-9459-113
Ipari vagy szolgáltatás 
céljára 1952 m2-es építé-
si telek Mosonmagyaróvá-
ron, a Fertő-soron eladó. 
Ár: 30.000.000 Ft. Érd.: 
06-70-583-2131
Móra ltp-en 1. emeleti, 53 
m2-es, 2 szoba-hallos lakás 
eladó. Fűtéskorszerűsített, 
saját mérőkkel felszerelt, 
műanyag ablakok redőnnyel, 
saját tároló. Ár: 18,5 MFt. Érd.: 
06-20-243-5480
Mosonmagyaróváron, Majo-
rokban a park mellett új épí-
tésű 70 m2-es családi ház kis 
kerttel, kulcsra-kész állapot-
ban eladó. Iá: 32.990.000 Ft. 
Tel.: 06-30-9366-930
Mosonmagyaróváron a 
Major Pál utca 37-ben tel-
jesen felújított családi ház 
kulcsra-kész állapotban, 
500 m2-es telken eladó. Iá: 
34.990.000 Ft. Kisebb házat, 
vagy panellakást beszámítok! 
Tel.: 06-30-9366-930

Mosonmagyaróvár belvá-
rosában Jókai út 1. szám 
alatt (Hatos nyelvstúdió mel-
lett) összkomfortos 30 m2-es 
üzlethelyiség január 01-jétől 
kiadó. Tel.: 06-20-9-568-414
Mosonmagyaróvár csen-
des, nyugodt környékén 
64, 82 m2-es lakás, garázs-
zsal, tárolóval hosszútávra 
bútorozottan kiadó. Bérle-
ti díj: 500 EUR/hó + rezsi. 2 
havi kaució szükséges! Tel.: 
06-30-474-9547
Mosonmagyaróváron a 
SUN lakóparkban társashá-
zi garzonlakás kiadó. Tel.: 
+36-30-300-1264
Frekventált helyen 1. eme-
leti 65 m2-es kis konyhá-
val ellátott egyterű, nagyon 
szép, világos üzlethelyiség 
zárt parkolóval, az utcafron-
ton ingyenes parkolási lehe-
tőséggel, számlával, hosszú-
távra irodának kiadó. Érd.: 
06-30-3615-067
A Móra ltp-en másfél szo-
ba-hallos, részben bútoro-
zott II. emeleti lakás január-
tól hosszútávra kiadó. Tel.: 
06-30-561-9571
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M o s o n m a g y a r ó v á r o n  
a belvárosban, hőszige-
telt téglaházban 2 szoba  
+ erkélyes, bútorozott  
lakás hosszútávra kiadó. 
Kaució szükséges.  
Kisállat kizárt. Érd.: 
06-30-398-7341

Móra ltp-en kiadó 2 szo-
ba hallos lakás hosszú táv-
ra. Dohányzás, kisállat kizár-
va. Ár: 100.000 Ft/hó + 
rezsi + 2 hó kaució. Érd.: 
06-20-960-3355

Mosonmagyaróváron 2 szo-
bás, bútorozott panellakás 
hossz távra kiadó. Dohányzás 
és kisállat. Ár: 100.000 Ft/hó 
+ rezsi + 2 hó kaució, szerző-
déssel. Érd.: 06-30-599-8066

1 szoba összkomfortos gázfű-
téses kis-lakás kiadó 1 nem 
dohányzó, rendszerető sze-
mélynek. Érd.: 06-20-223-5815

Irodák kiadók Mosonmagya-
róváron, különböző méretben, 
parkolási lehetőséggel. Érd.: 
06-30-4747-116

Mosonmagyaróváron a Bar-
tók Béla úton távfűtéses 25 
m2-es szoba kiadó, elsősorban 
50-60 év körüli hölgyek részé-
re. Tel.: 06-30-605-4213

Mosonmagyaróvár Majo-
roki részén 46 m2-es telje-
sen bútorozott lakás max. 3 
főig hosszútávra kiadó. Tel.: 
06-30-479-8346

Mosonmagyaróváron, az 
Ipartelepen 100 m2-es rak-
tárhelyiség kiadó. Tel.: 
06-30-974-9374

Mosonmagyaróváron apart-
manok munkásoknak kiadók, 
2-3-4 ágyas szobákkal, 28 
főig. Tel.: 06-70-249-3626

Mosonmagyaróváron a Fő 
út 16-ban 33 m2-es üzlet-
helyiség (jelenleg irodaként 
működik) januártól kiadó. Érd.: 
06-20-951-3052

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

Mosonmagyaróváron új épí-
tésű, modern, bútorozott 55 
m2-es lakás alacsony rezsivel, 
parkolóval hosszútávra kiadó. 
Ár: 130.000 Ft/hó + rezsi + 2 
hó kaució. Dohányzás, kisállat 
kizárva! Tel.: 06-30-273-6017

Összkomfortos apartman 1 
személy részére kiadó. Tel.: 
06-70-6031-031

Mosonmagyaróváron 60 
m2-es, 2 szobás, berende-
zett, első emeleti társasházi 
lakás, zárt udvarban parkoló-
val kiadó. Ár: 140.000 Ft/hó 
+ rezsi + 2 hó kaució. Tel.: 
06-20-9-145-145

M o s o n m a g y a r ó v á r o n 
újszerű 1,5 szobás lakás 
kiadó. Ár: 95.000 Ft/hó. Érd.: 
06-70-606-7506

Rajkán üzlethelyiség kiadó. 
PREDAJNÁ MIESTNOST DO 
PRENÁJMU: V RAJKE. Tel.: 
06-30-439-8247

Szoba kiadó 1 nemdohány-
zó, megbízható személynek 
gázfűtéses lakásban. Érd.: 
06-20-223-5815
Mosonmagyaróváron apart-
man teljes berendezéssel kiadó 
1-2 fő részére. Ár: 90.000 Ft/
hó fűtéssel (+ víz, villany) + 2 
hó kaució. Érd.: 06-30-9574-
673, 06-20-221-9574

2020 márciusától Mosonma-
gyaróvár városközpontjában 
zárt udvarban garázsok és 
autó beállók bérelhetők. Érd.: 
06-20-435-2386

Mosonmagyaróváron, a 
Magyar utcán egészség-
ügyi, sport-fitnesz, ven-
déglátó-ipari, vagy egyéb 
tevékenységre alkalmas 
200/300 m2-es üzlethelyiség 
kiadó. Érd.: 06-30-9791-506
Mosonmagyaróváron fiatal 
lány 2 szobás albérletbe lakó-
társat keres, hölgy személyé-
ben. Érd.: 06-30-458-5170

Jánossomorján garzonlakás 
kiadó hölgy, illetve házaspár 
részére. Tel.: 06-20-9178-396

Beach lakótelepen 60 m2-es, 
1. emeleti lakás kiadó. Szám-
laképes! Ár: 110.000 Ft/
hó + rezsi + kaució. Tel.: 
06-30-9299-203

Garzonlakás kiadó Moson-
magyaróváron. Tel.: 
06-20-333-2444

Mosonmagyaróvártól 2 
km-re 10 bokszos istálló 
kiadó, nyugodt környezetben. 
Tel.: 06-30-3512-442
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Apró Lakások, pincék ürítését, 
takarítását, lomtalanítást vál-
lalnék, megegyezés szerint. 
Tel.: 06-70-426-50-43

Express dugulás elhárítás! 
Bontás nélküli dugulás elhá-
rítás Mosonmagyaróvár és 
vonzáskörzetében. Garan-
ciával! Hétvégén is! Tel.: 
06-30-7496-098

Épületek villanyszere-
lését, bojlerek javítását 
rövid határidővel válla-
lom. Tóth Norbert ev. Tel.: 
+36-20-970-2611
Szőnyegtisztítás felsőfokon, 
garanciával! Ipari vegytisztí-
tás, portalanítás, atkátlaní-
tás, ingyenes szállítás! Tel.: 
06-20-447-2726

Redőnyök, napellenzők, 
árnyékolók, szúnyoghá-
lók engedménnyel. Redő-
nyök, szúnyoghálók javítása: 
06-96/245-064 

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)

Szobafestés, mázolás, tapé-
tázást vállalok. Börzsei Zoltán: 
06-30-557-3284

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

Lassú a számítógépe/laptop-
ja? Nem indul? Lefagy? Papí-
ron gyors az Internet, Wi-fi-n 
mégis lassú? Nem megy a 
Wi-fi az egész lakásban? 
Vírusos a gép? Megoldom! 
Hívjon akár hétvégén is! Érd.: 
06-30-526-1558

Gazdabolt - mosoni piacnál. 
Moson-Kert Kft. - Moson-
magyaróvár, Ostermayer u. 
8. Tel.: +36-20-3258-606
Készpénzfizetés azonnal! 
Napi legmagasabb áron! 
Arany ékszerekre, ezüst tár-
gyakra, régiségekre, festmé-
nyekre, egyes műszaki cik-
kekre. Arany ékszerek árusí-
tása kedvező áron. Régi kép-
csarnoki képeket, hagya-
tékot vásárolok. Ingyenes 
értékbecslés. Zálogház (Kis-
alföld Áruház mellett). Érd. 
06-96-215-808

Szobafestés, mázolás, tapé-
tázás. Gyors, megbízható 
munka garanciával! Tel.: 
00-36-30-9949-538
Lomtalanítást vállalok. Akár 
ingyen kitakarítom pincé-
jét, udvarát. Felesleges hol-
mit elszállítok. Egész lakás 
ürítését is vállalom. Tel.: 
06-70-882-6590.

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

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

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

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

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

Személy- és tehergépkocsi 
bérelhető akár kaució és km 
megkötés nélkül is Moson-
magyaróváron! 6000 Ft/nap-
tól. Tel.: 06-70-394-8852

SZOLGÁLTATÁS
Redőnyök, reluxák, szalag-
függönyök, napellenzők, szú-
nyoghálók, harmonikaajtók, 
stb. kedvezménnyel, garanciá-
val, rövid határidővel mosonma-
gyaróvári szakembertõl. Párká-
nyok, zsaluziák! Kérjen ingye-
nes árajánlatot! Vidéken is! Tel.: 
+36-30-2350-927, Horváth 
Attila, www.redonyosattila.hu

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

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

Hagyományos Ovisúszás a 
Móra Ferenc Általános Isko-
lában. Kedd: 17.00-18.00 
óráig - haladó csoport, 
szerda:17.00-18.00 óráig 
- kezdő csoport. Középsős 
és nagycsoportos ovisokat 
várunk! Érd.: 06-30-479-
1679, 06-30-268-7808
Dugulás elhárítás, bon-
tás nélkül! Minőségi mun-
ka garanciával! Tel.: 06-20-
426-0222 Hétvégén is!

Vízvezeték – központi 
fűtésszerelést, javítást vállalok 
Mosonmagyaróvár és környé-
kén. Tel.: 06-20-4879-377

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

Szőnyegmosás Mosonma-
gyaróváron! Matrac, bútor, 
autókárpit tisztítás, bőrtisztí-
tás, bőrjavítás, bőrfestés. Tel.: 
06-30-851-5187

Mindig TV Extra: egyszeri 
kiépítési díj + havi díj - továb-
bi előfizetős csatornák. Rész-
letekért hívjon! Szlovák tv csa-
tornák vétele is megoldható 
analóg (magyar, szlovák, oszt-
rák) és digitális - DAB + (szlo-
vák, osztrák) rádióvétel kiépí-
tése. Érd.: 06-30-526-1558

Gyorsvarroda! A volt Mary 
Varrodás csajok új helyen 
a Károly u. 1-ben. Tel.: 
06-30-789-7710

REDŐNYJÁRAT indul hét-
végenként Mosonmagyaró-
várra és környékére! Redő-
nyök, szúnyoghálók 10 - 20 
% engedménnyel! Hőszige-
telt alumínium redőnyök, relu-
xák, pliszék, szalagfüggönyök, 
napellenzők, sávrolók, Kérjen 
ingyenes helyszíni árajánlatot! 
Minőségi árnyékolót 49 éves 
megbízható cégtől. HÉRICS 
LÁSZLÓ, Kapuvár, Pozso-
nyi u. 90. Tel.: 96/242-655, 
06-30/ 204-0-205 www.heri-
csredony.hu 

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

Lakások felújítását, építé-
sét, szigetelését, gipszkarto-
nozását és festését vállaljuk. 
Keressen bizalommal! Tel.: 
06-30-872-0689
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Rossz mosógépét, villany- és 
gáztűzhelyét ingyen elszál-
lítom Mosonmagyaróváron 
belül. Költöztetést is vállalok! 
Tel.: 06-30-9-478-414

Bőrös félsertés rendelhe-
tő 890 Ft/kg, házi készítésű 
hurka, disznósajt, kolbász, 
kocsonya kapható. Házhoz-
szállítást vállalok! Szépkártya 
elfogadóhely! Vadhús rendel-
hető! Fazekas húsbolt, János-
somorja, Kereszt u. 22. Tel.: 
06-30-400-9597

Száraz tűzifa (kőris) konyha-
készen eladó, ömlesztett köb-
méterben 37.000 Ft/mł. Érd.: 
06-30-262-9157 (7-16 óra 
között).

Eladó drapp, 2 szemé-
lyes, ágyneműtartós, keve-
set használt heverő. Szál-
lítással 25.000 Ft. Érd.: 
06-30-384-2773

2 db férfi korcsolyacipő eladó. 
Az egyik kb. 39-40-es, a 
másik 41-42-es lábra való. 
Tel.: 06-96-204-946

Mosonmagyaróváron TT 
modellvasút, lemezjátszó, 
orosz teáskészlet, egzotikus, 
preparált állat eladó. Tel.: 
06-96-213-124

Akciós műanyag, hőszige-
telt bejárati ajtók, 98x208-as 
méretűek, felül üvegbetéttel, 
5 pontos biztonsági zárral, 
kilinccsel, kulcsokkal, fehér 
színben, jobbos és balos kivi-
telben eladók. Ár: 59.900 Ft/
db. Munkaidőben: 06-30-
610-3850. www.rbfnyilasza-
rokft.hu, Bősárkány, Ady End-
re u. 13.

Akciós üveges, fa bejárati 
ajtók hőszigetelt üveggel, záró 
gumitömítéssel, kilinccsel, 
kulcsokkal, 98x208-as méret 
(egyszárnyas kivitel) 69.900 
Ft/db, valamint 138x208-as 
(kétszárnyas kivitel) 99.900 
Ft/db. Munkaidőben: 06-30-
610-3850, www.rbfnyilasza-
rokft.hu, Bősárkány, Ady End-
re u. 13.

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

Bolhapiac a Pártok Háza 
alatt megújult arculattal, új 
árukészlettel várja régi és új 
vásárlóit! Nyitva: Cs,P,Sz: 9-17 
óráig. Tel.: 06-20-5200-216

Új, építkezésből megmaradt 
és bontott nyílászárók nagy 
választékban 600 db-os rak-
tárkészletről azonnal vihetők! 
www.hasznaltablak.hu

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

Száraz puhafa tüzelőnek 
eladó konyhakészen, ömlesz-
tett erdei 2 mł, 18.000 Ft/mł. 
Érd.: 06-30-262-9157 (7-16 
óra között).

Életjáradéki eltartási szer-
ződést kötnék idős ember-
rel vagy házaspárral ingatla-
nért! Nem OTT lakással! De 
mindennemű segítségnyúj-
tással! Bécsben élő 50 éves 
dolgozó nő vagyok. Kérem, 
hívjon bizalommal, ha dol-
gozom, visszahívom! Andrea: 
06-70-612-1317

Megrepedezett házak falainak 
összepántolása, alaperősítés, 
fal-alászigetelés fűrésztechniká-
val, kőművesmunkák, burkolás, 
gipszkartonozás vállalása a +36-
20-435-3710 telefonszámon!

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



10 2019. december 13.10 2019. december 13.

Egy műszakos munkarend-
be csoportvezető ápoló mun-
katársat keresünk a moson-
magyaróvári Aranykor Idő-
sek Otthonába. További idő-
sek bentlakásos intézménye-
ibe, folyamatos munkarendbe; 
házi segítségnyújtás területé-
re egy műszakos munkarend-
be keresünk szociális gondo-
zó és ápoló munkatársakat. 
Jelentkezni szakmai önélet-
rajz benyújtásával személye-
sen, vagy postai úton: Kistér-
ségi Egyesített Szociális Intéz-
mény, 9200. Mosonmagya-
róvár, Soproni út 65. címen, 
e-mail-ben: info@szocmkt.
hu, vagy intezmenyvezeto@
szocmkt.hu címen lehet. 
Bővebb információ munka-
időben a 06-96-566-266, 
vagy 06-20-403-0038 szá-
mon kérhető.
Szobaasszonyt keresünk 
mosonmagyaróvári szállodá-
ba rész, vagy teljes munkaidő-
ben. Tel.: +36-30-277-1184

Grande Pizzéria és étterem 
németül beszélő felszolgálót 
keres. Havi 15 nap munka, jó 
kereseti lehetőséggel! Érd.: 
06-20-4444-301
Mosonmagyaróvári pizzé-
ria pizza-szakács, diszpé-
cser és futár kollégát azon-
nali kezdéssel felvesz. Érd.: 
06-30-632-0192
Pultos kolléganőt keresünk. 
Érd.: 06-30-939-0579
Karosszérialakatos munka-
társat keresünk, kiemelt, 
akár osztrák bérezéssel! 
SV Autócenter Mosonma-
gyaróvár. info@svauto.
hu, Tel.: 06-30-9375-486, 
06-30-916-1589. Gyakorlat 
szükséges!
Mosonmagyaróvári építőipa-
ri cég munkájára igényes, 
megbízható festőt, hőszige-
telésben jártas kőművest fel-
vesz. Lehet pályakezdő is! 
Bérezés: megegyezés szerint. 
Érd.: 06-30-9475-174

Terápiás munkatárs mun-
kakörbe, egyműszakos mun-
karendbe munkatársat kere-
sünk, a Lengyári úti Fogyaté-
kossággal Élők Nappali Intéz-
ményébe. Jelentkezni szak-
mai önéletrajz benyújtásával 
személyesen vagy postai úton: 
Kistérségi Egyesített Szociá-
lis Intézmény, 9200. Moson-
magyaróváron, Soproni út 65. 
címen, e-mail-ben: info@
szocmkt.hu, vagy intezmeny-
vezeto@szocmkt.hu címen 
lehet. Bővebb információ 
munkaidőben a 06-96-566-
266, vagy 06-20-403-0038 
számon kérhető. 
Mosonmagyaróvári ROB 
GYN edzőterembe főállású 
recepcióst, illetve beugróst 
keresünk, akár azonnali kez-
déssel. Kezdő fizetés nettó: 
180.000-200.000 Ft + bor-
ravaló.  Érdeklődni üzletünk-
ben fényképes önéletrajzzal, 
vagy nemethrobi1975@gma-
il.com e-mail címre.

Bécsbe benzinkútra heti 40 
órában megbízható munkatár-
sat keresünk. Br. 1700 EUR. 
1230. Wien. Oberlea Str. 276. 
Tel.: +43-680-4446664
Pöttyös büfé takarító-
nőt keres. Jelentkezni: a 
helyszínen: Mosonmagya-
róvár, Hanság u. 3. Tel.: 
06-30-974-9374
Munkaerőt, vagy látszerész 
tanulót mosonmagyaróvá-
ri optikai üzletbe, számítógé-
pes ismeretekkel, német vagy 
angol nyelvtudással felve-
szünk. Tel.: 06-30-9-590-138
Mosoni piacon működő lán-
gossütő, büfébe konyhai kise-
gítőt keresek piacnapokon 
(csütörtök, szombat). Érd.: 
06-20-436-6484
Grande Pizzéria és étte-
rem főállású szakácsot és 
pizza-szakácsot keres. 8 
órás bejelentéssel, ver-
senyképes fizetéssel! Tel.: 
06-20-4444-301

Mosonmagyaróvári élel-
miszerbolt női eladót fel-
vesz 4, illetve 8 órában. Tel.: 
06-30-226-2326
Adónavigátor Könyvelőiro-
da mosonmagyaróvári iro-
dájába könyvelő munkatár-
sat keres, kellemes, fiatalos 
környezetbe. 1-3 év gyakor-
lat szükséges. Fényképes 
önéletrajzokat az allas@
elerhet.hu e-mail címre 
várjuk.
Zurndorfi étterem szakácsot, 
heti 25 órás bejelentés, friss 
nyugdíjas is lehet, nettó: 1000 
EUR/ és konyhalányt heti 20 
órára alap némettel keresünk. 
Érd.: 00-43-2147-2450
Mosonmagyaróvári pizzé-
ria konyhai kisegítőt azon-
nali kezdéssel felvesz. Érd.: 
06-30-632-0192
Burkolást és térkövezést, 
illetve egyéb kőműves mun-
kát vállalok rövid határidővel. 
Tel.: 00-36-30-443-6818
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Matematika-fizika tanárt 
keresek 16 éves közép-
iskolás fiam mellé! Tel.: 
06-30-9-590-138

Dohányboltba munka-
társat keresünk. Érd.: 
06-30-9161-199

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

Műkörmös, fodrász  
kolléganőket keresünk a 
Freja szépségszalonba, 
bérlő rendszerbe. Bővebb  
információ személyesen 
a szalonban, előre meg-
beszélt időpontban. Tel.: 
06-30-3615-067

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

Felszolgáló hölgyet jó kere-
seti lehetőséggel bezenyei 
vendéglőbe felveszek. Érd.: 
06-70-415-5648

NÄHERIN für Änderungsssch-
neiderei in Parndorf, mit Eng-
lisch- Kenntnissen, gesucht. 
judith-frank@gmx.at

Hosszú távú bejelentett mun-
kára kőműveseket, festőket, 
vagy hozzáértő ügyes kezű 
segédmunkásokat keresek. 
Tel.: 06-20-241-8353

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

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

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

Központ Café és Bisztró 
szakács és konyhai kisegí-
tő munkatársat keres tel-
jes, vagy részmunkaidőre. 
Pályakezdők jelentkezését 
is várjuk! Tel.: 06-20-9589-
765, 06-20-343-0963
Mosonmagyaróvári Viga-
dó söröző kollégát/kolleginát 
keres. Tel.: 06-30-217-5317
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