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Jánossomorján 120 m2-es, 3 
szobás felújításra szoruló csa-
ládi ház, 1000 m2-es telek-
kel eladó. Iá: 23 MFt. Érd.: 
06-30-835-1960
Mosonmagyaróváron csalá-
di házas övezetben tulajdonos-
tól eladó egy 2017-es új építé-
sű, kertkapcsolatos téglalakás 
36 m2 + 33 m2 kert, saját zárt 
parkoló. Érd.: 06-30-630-7328

INGATLAN
Újrónafőn 2200 m2-es gon-
dozott telekkel, melléképület-
tel eladó egy 80 m2-es, össz-
komfortos családi ház. Ár: 24,9 
MFt. Mobil.: 06-70-773-6183

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

Városközponti 3 szobás, 
külön konyha, étkező, WC, 
kamra, részben felújított 
lakás azonnal költözhető-
en eladó. Iá: 24,5 MFt. Tel.: 
06-30-993-3091

Mosonmagyaróváron 55 
m2-es, első emeleti full-extrá-
san felújított panellakás eladó. 
Tel.: 06-20-562-4382

Mosonmagyaróváron 40 %-ig 
beépíthető 288 m2-es telek 
eladó. Tel.: 06-20-562-4382

Mosonmagyaróváron 750 
m2-es saroktelken, mely a 
Dunára néz, és 50 méter-
re van a vízparttól eladó egy 
1980-ban épült, 90 m2-es, 2 
szobás családi,ház mellék-
épülettel, szuterénnel, 2 fajta 
fűtési rendszerrel. Iá: 34,9 MFt. 
Érd.: 06-20-329-6564
Mosonmagyaróváron a Nap 
utcában új építésű, 1 légte-
res garzonlakás berendez-
ve eladó. Iá: 17,5 MFt. Tel.: 
06-30-9394-476
Mosonmagyaróváron frek-
ventált helyen 720 m2-es telek 
öreg házzal eladó. Tel.: 06-30-
270-9512, 06-30-495-0573
Mosonmagyaróváron frekven-
tált helyen 48 m2-es, 2 szo-
ba-nappalis, teraszos lakás 
emeltszintű, szerkezet-ké-
szen, decemberi átadással 
eladó. Érd.: 06-20-552-8312
Mosonmagyaróváron 2004-
ben épült 46 m2-es téglala-
kás eladó. Ár: 19,2 MFt. Tel.: 
06-30-413-9346

Mosonmagyaróváron 1. 
emeleti, 48 m2-es, 2 szo-
ba-nappalis lakás 12 m2-es 
terasszal, emeltszintű, 
decemberi átadással eladó. 
Érd.: 06-20-553-7213
Erkel úton eladó egy Móra 
udvarra néző 2. emeleti, 2 
szoba-hallos panellakás, szép 
állapotban, részben felújítva. 
Azonnal költözhető! Iá: 19,5 
MFt. Ingatlanosok kíméljenek! 
Tel.: 06-20-433-7710
Mosonszolnokon, Szabad-
ság u. 22. sz. alatt tehermente-
sen ingatlan (258 hrsz.) eladó. 
1988-tól borozóként működött. 
3 szint (tetőtéri lakás, vendég-
látó helyiség + pince + 200 
m2-es fedett kerthelyiség kug-
lizó). Ár: megegyezés szerint 
személyesen. Időpont-egyez-
tetés: 06-30-9486-413 (16-20 
óra között). Felújításra szorul!
Mosonban kb. 60 m2-es tel-
jes felújításra szoruló földszin-
ti lakás eladó. Iá: 12 MFt. Érd.: 
06-30-2833-750

Halásziban, a Révai utcá-
ban 860 m2-es bekerített épí-
tési telek eladó. Két lakóház 
építésére is alkalmas, 30% 
beépíthetőség! Közművek a 
telek előtt. Ár: 7,2 MFt. Érd.: 
06-30-856-1505
Eladó házat, lakást, vagy telket 
keresünk Mosonmagyaróvár 
és környékéről értékesítés cél-
jából! Tel.: 0036-30-9459-113
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Malomdűlőben, Tó sétány 
utcában 832 m2-es építési 
telek eladó. Ár: 11 MFt. Érd.: 
06-30-989-2485

Malomdűlőben, Tó sétány 
utcában 812 m2-es építési 
telek eladó. Ár: 11 MFt. Érd.: 
06-30-588-3852

Mosonmagyaróváron a majo-
roki városrészben régi építé-
sű sorházban, közös udvari, 42 
m2-es lakás kerthasználattal, 6 
m2-es tárolóval eladó. Iá: 15,4 
MFt. Tel.: 06-70-558-1339

Zárt kert, 300 m2-es, villany, 
kút, tároló hely van, a Róka-
domb közelében eladó. Tel.: 
06-70-614-1288

Kormos ltp-en 3. emeleti, 
48 m2-es, 2 szobás panella-
kás eladó. Ár: megegyezés 
szerint. (magyar tulajdonos). 
Érd.: +43-699-18133327, 
+36-96/824-138 (18 óra után)

Máriakálnokon 900 m2-es 
közművesített telek eladó. 
Érd.: 06-30-366-1116

Eladó felújítandó 55 m2-es 
ház, 300 m2-es udvarral a 
mosoni piacnál. Iá: 12 MFt. 
Érd.: 06-70-312-7945 (08.00-
18.00 óra között)

Dunához közel, most épülő 
3 lakásos társasházban eladó 
egy I. emeleti, 41 m2-es, ame-
rikai konyhás nappalis + 1 
szobás, erkélyes, egyedi gáz-
fűtéses lakás, kulcsra-ké-
szen. Zárt udvarban saját par-
kolóval. Ár: 19,5 MFt. Tel.: 
06-20-329-6564

Mosonmagyaróváron a 
városközpontban most épü-
lő 4 emeletes, liftes társas-
házban eladó egy IV. emele-
ti, 46 m2-es, amerikai konyhás 
nappalis + 2 szobás, erkélyes 
lakás, saját parkolóval, fűtés-
kész állapotban. Ár: 20,23 MFt. 
Tel.: 06-20-329-6564

Mosonmagyaróváron a Bea-
ch lakóparkban eladó egy 
48 m2-es amerikai konyhás 
nappalis + 1 szobás felújí-
tott lakás, 16 m2-es terasz-
szal, teljes berendezéssel, 
tárolóval. Ár: 26,9 MFt. Tel.: 
06-20-329-6564

Doborgaz – az üdülősoron, 
vízparti bekerített 649 m2-es 
telek, összközműves, kis 
faházikóval és egy kis sziget-
tel eladó. Ár: 21,2 MFt. Tel.: 
+36-30-9459-113

Lajta lakóparkban tulajdonos-
tól eladó egy 2007-es építésű, 
41 m2-es téglalakás a 2. eme-
leten. 1 szoba+nappali, tera-
szos. Saját parkoló, saját táro-
ló, azonnal költözhető! Érd.: 
06-30-630-7328

Eladó a mosoni városrészen 
kertkapcsolatos, földszinti 41 
m2-es lakás. Iá: 17 MFt. Érd.: 
06-70-279-4801 (este 18.00-
20.00 óráig)

Mosonmagyaróváron a Szá-
le János utcában eladó egy tel-
jes körűen felújított 85 m2-es, 
2 szoba + amerikai konyhás 
nappalis családi ház, 40 m2-es 
pincével, 305 m2-es telken, 
gázfűtéssel + kandallóval. Új 
konyha, új fürdő, új villany, víz, 
csatorna. Ára: 33,5 MFt. Érd.: 
06-30-856-1505

Liget lakóparkban új építésű 
családi ház eladó, 72 m2-es, 
telek 400 m2, 2 szoba+nappa-
li+konyha. Iá: 37,5 MFt. Érd.: 
06-70-594-0670

Eladó a Károly úton 3. emeleti, 
2 szoba-hallos, erkélyes lakás. 
Ára: 19 MFt. (Az ár komoly 
érdeklődés esetén alkuképes!). 
Érd.: 06-30-410-3803

Doborgaz – az üdülőso-
ron, nem vízparti 615 m2-es 
telek, összközműves, az 
úttest bal oldalán, bekerítet-
len eladó. Ár: 7,6 MFt. Tel.: 
+36-30-9459-113

Kiváló befektetési lehető-
ség! Mosonmagyaróváron jól 
megközelíthető helyen, tég-
laépítésű társasházban eladó 
egy I. emeleti, 58 m2-es, 3 
szobás, erkélyes, jó állapotú 
lakás, tárolóval, jó parkolási 
lehetőséggel. A jelenlegi bér-
lő hosszútávra tovább bérelné 
a lakást! Iá: 21,95 MFt. Érd.: 
06-20-329-6564

Jánossomorján családi ház 
111 m2, 2 szobás, 500 m2-es 
saroktelken, összközmű-
ves gázcsonk a telken, fel-
újítandó. Ár: 18,9 MFt. Tel.: 
+36-30-9459-113

Mosonmagyaróváron a 
városközpontban 2000-ben 
épült 83 m2-es, 3 szoba + 
amerikai konyhás nappa-
lis belső kétszintes, erkélyes 
téglalakás 2 db fürdőszobával, 
klímával, igény esetén garázs-
zsal eladó. Ára: 95.000 EUR. 
Érd.: 06-30-856-1505

Belvárosi felújított 70 
m2-es, 3 szobás téglalakás 
eladó. Iá: 24,99 MFt. Tel.: 
+36-30-475-9281
Mosonmagyaróváron a SUN 
lakóparkban 7 lakásos tár-
sasházban 68 m2-es, I. eme-
leti lakás 4 m2-es erkély-
lyel, 2 db gépkocsi beálló-
val eladó. Iá: 31,9 MFt. Érd.: 
06-20-9353-741
Héderváron családi ház eladó. 
Tel.: 06-70-602-3503

KIADÓ
3 szobás, összkomfortos, 
bútorozatlan lakás kiadó 3-4 
felnőttnek Mosonmagyaró-
váron a Galéria Centernél, 2 
havi kaucióval, egyedi feltéte-
lekkel. Bérleti díj: 70.000 Ft/hó 
+ rezsi. Érd.: 06-70-773-6183
Mosonmagyaróváron, a 
Magyar utcán, egészség-
ügyi, sport-fitnesz, vendég-
látó ipari, vagy egyéb tevé-
kenységre alkalmas 400 
m2-es üzlethelyiség kiadó! 
Érd.: 06-30-9791-506
SUN lakóparkban garzonla-
kás 1-2 fő részére hosszútáv-
ra kiadó. Ár: megtekintés után. 
Tel.: 06-70-940-8769
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Középkorú férfi egy kister-
metű kutyával kiadó albérle-
tet keres, Mosonmagyaróváron 
vagy környékén. Tel.: 06-30-
728-3426 (17.00 óra után)

1 szoba összkomfortos, gáz-
fűtéses lakás kiadó 1 nemdo-
hányzó, rendszerető személy-
nek. Tel.: 06-20-223-5815

Mosonmagyaróváron külön-
álló bútorozott lakás 1-2 fő 
részére kiadó, (cserépkályhás). 
Tel.: 06-20-393-2882

Belvárosban felújított 2 szoba 
+ hálószobás lakás kiadó. Ár: 
100.000 Ft/hó + rezsi + 2 hó 
kaució. Érd.: 06-30-9843-888

Óváron a Fő utcán az Euronics 
helyén üzlethelyiség januártól 
kiadó. Tel.: 06-30-9843-888

Jánossomorján garzon-
lakás kiadó hölgy, illet-
ve házaspár részére. Tel.: 
06-20-9-178-396

Mosonmagyaróváron a bel-
városban, hőszigetelt tég-
laházban 2 szoba + erké-
lyes, bútorozott lakás hosz-
szútávra kiadó. Kaució szük-
séges! Kisállat kizárt! Tel.: 
06-30-398-7341

Irodák kiadók Mosonmagya-
róváron, különböző méretben, 
parkolási lehetőséggel. Érd.: 
06-30-4747-116
Mosonmagyaróváron 45 
m2-es teraszos, földszinti, új 
építésű, berendezett albér-
let kiadó. 2 hó kaució szüksé-
ges! December 1-jétől költöz-
hető! Érd.: 06-30-9-390-169
Kiserdő úti lakóház alagsorá-
ban teremgarázs bérbe adó. 
Érd.: 06-30-9973-395
Mosonmagyaróváron a Bea-
ch lakóparkban 70 m2-es, 2. 
emeleti, Dunára néző lakás 
kiadó. Érd.: 06-30-345-1497
Mosonmagyaróvártól 2 
km-re 10 bokszos istálló kiadó, 
nyugodt környezetben. Tel.: 
06-30-3512-442
Belvárosban üzlethelyiség 
csendes tevékenységre (irodá-
nak, ingatlanosoknak, biztosí-
tónak) kiadó. Érd.: 06-20-807-
9861 (délután 16.00 órától)
Kiadó lakás Mosonmagyaró-
váron! A lakás 50 m2-es, 2 szo-
bás, amerikai konyhás, klímás, 
bútorozatlan. Ár: 100.000 Ft/
hó + rezsi + 2 hó kaució. Érd.: 
06-20-4162-357

Frekventált helyen 1. emeleti 
65 m2-es kis konyhával ellátott 
egyterű, nagyon szép, világos 
üzlethelyiség zárt parkolóval, 
az utcafronton ingyenes par-
kolási lehetőséggel, számlával 
hosszú távra irodának kiadó. 
Érd.:06-30-3615-067

50 m2-es felújított, kifestett 
2 szobás földszinti lakás a 
városközpontban kiadó. Bér-
leti díj: 110.000 Ft + rezsi, 2 
hónap kaució szükséges! Tel.: 
06-30-239-2637

2 egymás mellett lévő kis 
lakás 25, 34 m2-esek eladó, 
elsősorban befektetőknek, 
tovább bérbeadásra. Tel.: 
06-20-223-5815

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

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

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

Móra ltp-en kiadó 2 szo-
ba-hallos lakás hosszútávra. 
Dohányzás, kisállat kizárva! Ár: 
100.000 Ft/hó + rezsi + 2 hó 
kaució. Érd.: 06-20-960-3355
M o s o n m a g y a r ó v á r o n 
Mofém-telepen Mókus presz-
szó kiadó, nem feltétlenül 
vendéglátó-ipari célra. Tel.: 
06-70-2526-117
Mosonmagyaróváron a volt 
Nyomda helyén Fő utca 49.sz., 
25 m2-es üzlethelyiség bármi-
lyen tevékenységre kiadó. Tel.: 
06-70-2526-117
M o s o n m a g y a r ó v á r o n 
1-2 ágyas szoba kiadó. Ár: 
50.000 Ft/fő rezsivel. Érd.: 
06-30-835-1960
Beach Clubban 1. emele-
ti lakás berendezve kiadó. Ár: 
110.000 Ft/hó + rezsi + 2 hó 
kaució. Érd.: 06-30-9299-203
2 szobás panellakás hosz-
szútávra kiadó. Ár: 100.000 
Ft/hó + rezsi + kaució. Érd.: 
06-20-398-1291
Beach lakóparkban nappa-
li, konyha, étkező + 2 szobás 
lakás igényesen berendez-
ve hosszútávra kiadó. Érd.: 
06-20-9412-042

Mosonmagyaróváron 1+2 
félszobás lakás 1-2 sze-
mély részére kiadó. 2 havi 
kaució szükséges! Tel.: 
06-30-400-7906
Mosonmagyaróváron a 
Mediterrán Lakóparkban 
bútorozott, másfél szobás 
lakás december 01-től kiadó. 
Érdeklődni: 06 70 3344 572 
-es telefonszámon lehet.
Mosonmagyaróváron a Kos-
suth Lajos u. 6. sz. alatt (múze-
um közelében) 50 m2-es új 
lakás terasszal, alacsony rezsi-
vel (fűtésszámla nincs) kiadó. 
Ár: 100.000 Ft/hó - kocsi beál-
lóval 110.000 Ft/hó + rezsi + 
kaució. Dohányzás megen-
gedett, kisállat is lehet! Érd.: 
06-30-319-4885
Mosonmagyaróvár belváro-
sában 2 db 22 m2-es üzlethe-
lyiség vagy iroda, akár egybe 
is nyithatóan kiadó. Ár: 60.000 
Ft/db. Tímár utca Jókai u. 
sarok. Érd.: 06-70-318-7518
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Apró Egyéni német nyelvtanítás 
minden szinten, délelőtt is. 
Óváron a központban! Tel.: 
06-70-264-8088

Bádogos munkák, tetőfe-
dés, palatetők bontás nélküli 
átfedése cserepes lemezzel, 
lapos-tető szigetelése, tetőmo-
sás, kúpcserepek malterozá-
sa, kémények átrakása, beá-
zások elhárítása. Tel.: 06-70-
663-7327, www.tetobau.hu

Veszélyes helyen lévők fák 
kivágását vállaljuk! Épüle-
tek közé nőtt, megdőlt fák 
biztonságos kivágását és 
gallyazását vállaljuk! Tel.: 
06-20-3254-252
Festést, kőműves munkát, 
burkolást, homlokzatszige-
telést- térkövezést, tetőmo-
sást vállalok rövid határidő-
re, garanciával! Kis munka is 
munka! www.kismunkaismun-
ka.hu Tel.: 06-70-615-3039

Készpénzfizetés azon-
nal! Napi legmagasabb áron! 
Arany-ékszerre, ezüst tárgyak-
ra, régiségekre, festmények-
re, egyes műszaki cikkekre. 
Arany-ékszerek árusítása ked-
vező áron. Régi képcsarnoki 
képeket, hagyatékot vásárolok. 
Ingyenes értékbecslés. Zálog-
ház (Kisalföld Áruház mellett). 
Tel.: 06-96/215-808

Villanyszerelést vállal ÉZSI 
VILL TAKERT BT. Mosonma-
gyaróvár és környékén, 30 
km-es körzetben, legyen akár 
kicsi vagy nagy munka. 30 
éves tapasztalattal megold-
juk! Várjuk hívását a követ-
kező telefonszámon: 06-30-
639-2647, 06-70-3913-194 
és e-mailben is: farkasagne-
seva@gmail.hu

Vízvezeték – központi 
fűtésszerelést, javítást válla-
lok Mosonmagyaróvár és kör-
nyékén. Tel.: 06-20-4879-377

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

Tóth Kárpittisztítás! Autó-
kárpit, bútorkárpit, ülőgarni-
túrák, fotelek, székek, pad-
lószőnyegek tisztítása. Tel.: 
06-70-630-8245

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

Laminált parketta lerakását, 
nyílászárók beépítését, redő-
nyök, árnyékoló technikák 
felszerelését és beltéri ajtók 
beépítését vállalom. Érd.: 
06-20-534-0568

JÁRMŰ
Utánfutó bérelhető Moson-
magyaróváron! 3500 Ft/nap, 
szombat, vasárnap is! Tel.: 
06-70-394-8852, 96/821-173
Személyautó bérelhető kaució 
nélkül, magyar autópálya mat-
ricával! Tel.: 06-30-206-5858

TÁRSKERESÉS
Nem Adom fel Társkereső 
Iroda ismerkedési estet tart 
2019.12.07-én Öntésma-
jorba a Söntés Étterem-
ben. Mindenkit szeretettel 
várunk. Bővebb információ: 
06-20/411-4325
37 éves fiatalember barátnőt 
keres, komoly kapcsolatra. 
Tel.: 06-20-924-6071

SZOLGÁLTATÁS
Redőnyök, reluxák, szalag-
függönyök, napellenzők, szú-
nyoghálók, harmonikaajtók, 
stb. kedvezménnyel, garanciá-
val, rövid határidővel mosonma-
gyaróvári szakembertől. Párká-
nyok, zsaluziák! Kérjen ingye-
nes árajánlatot! Vidéken is! Tel.: 
+36-30-2350-927, Horváth 
Attila, www.redonyosattila.hu
Fakivágás! Fakuglizás! Haso-
gatás, Bozótirtás, fű és sövény-
nyírás, elhanyagolt kertek, 
udvarok rendbetétele, zöld-
hulladék elszállítása. Hétvé-
gén is! Érd.: 06-20-328-4057
Redőnyjavítást vállalok. Tel.: 
06-20-965-6515, 06-70-536-
5530 Zsugonics
Dugulás elhárítás, bontás nél-
kül! Minőségi munka garanciá-
val! Tel.: 06-20-426-0222 Hét-
végén is!

REDŐNYJÁRAT indul hétvé-
genként Mosonmagyaróvárra 
és környékére. Redőnyök, szú-
nyoghálók 10 – 20 % enged-
ménnyel! Hőszigetelt alumíni-
um redőnyök, reluxák, pliszék, 
szalagfüggönyök, napellen-
zők, sávrolók. Kérjen ingyenes 
helyszíni árajánlatot! Minősé-
gi árnyékolót 49 éves megbíz-
ható cégtől. HÉRICS LÁSZLÓ, 
Kapuvár, Pozsonyi u. 90. Tel.: 
06-96-242-655, 06-30-204-
2-205, www.hericsredony.hu

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

Hagyományos OVISÚSZÁS 
a Móra Ferenc Általános 
Iskolában. Kedd: 17.00-
18.00 óráig Haladó csoport, 
Szerda: 17.00-18.00 órá-
ig Kezdő csoport. Középsős 
és nagycsoportos ovisokat 
várunk! Tel.: 06-30-479-
1679, 06-30-268-7808
Lassú a számítógépe/laptop-
ja? Nem indul? Lefagy? Papí-
ron gyors az internet, WI-FI-n 
mégis lassú? Nem megy a 
WIFI az egész lakásban? Víru-
sos a gép? Megoldom! Hív-
jon akár hétvégén is! Tel.: 
06-30-526-1558

GAZDABOLT – moso-
ni piacnál. Moson-Kert 
Kft. – Mosonmagyaró-
vár, Ostermayer u. 08. Tel.: 
+36-20-3258-606
MINDIG TV EXTRA: egyszeri 
kiépítési díj + havidíj –további 
előfizetős csatornák. Részlete-
kért hívjon! Szlovák tv csator-
nák vétele is megoldható ana-
lóg (magyar, szlovák, osztrák) 
és digitális –DAB+(szlovák, 
osztrák) rádióvétel kiépítése. 
Tel.: 06-30-526-1558

Szobafestést, mázo-
lást, tapétázást vállalok 
rövid határidővel, decem-
ber, január hónapban. Tel.: 
06-20-281-2776
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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.

Dunnákat, párnákat magas 
áron vásárolok, bútorokat, 
festményeket, hangszere-
ket, faliórákat, szarvasagan-
csot, porcelánokat és min-
denféle öreg hagyatékot! Tel.: 
06-70-675-5104

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

Bőrös félsertés rendelhető 
890 Ft/kg, házi készítésű hur-
ka, disznósajt, kolbász, kocso-
nya kapható. Házhozszállítást 
vállalok! Szép kártya elfo-
gadóhely! Vadhús rendelhe-
tő! Fazekas húsbolt, János-
somorja, Kereszt u. 22. Tel.: 
06-30-400-9597

Bontásból származó jó minő-
ségű natúr forgácslap, MDF-le-
mez, faláda többféle méretben 
eladó. Érd.: 6-20-9596-202

Eladó régi ebédlő székek, fote-
lek, bútorok, egyéb kabátok, 
dzsekik. Érd.: 06-30-2822-
298, 06-96/214-062

Eladó gázkazánhoz 100 lite-
res víztartály - 1 éves, jótál-
lással, 70.000 Ft-ért. Tel.: 
06-96-206-457

Ócskavasat, számítógépet, 
könyveket és egyéb holmiját 
ingyen elszállítom! Tel.: 06-20-
916-9800, 06-20-437-4081

Segítségüket kérném! Nagy-
szülők vagyunk, akik két uno-
kát nevelnek és egy saját gye-
reket. Tel.: 06-20-916-9800

Régi bútorok deszkái tűzifá-
nak eladók. Ingyenes kiszállí-
tással, 2.500 Ft/100 kg. Tel.: 
06-30-416-1275

Kukoricadarázott rántani való 
csirke november 19-től kapha-
tó, konyhakészen rendelhető! 
9211. Feketeerdő, Ady Endre 
u. 13. Tel.: 06-96/960-003, 
06-20-9120-102

Hagyatékot, bútorokat, 
lakás kiegészítőket, tol-
lat 30.000 Ft-ig, a pincétől 
a padlásig vásárolok. Érd.: 
06-20-804-2771

Akciós műanyag, hőszige-
telt bejárati ajtók, 98x208-as 
méretűek, felül üvegbetét-
tel, 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.
Rossz mosógépét, villany- és 
gáztűzhelyét ingyen elszál-
lítom Mosonmagyaróváron 
belül. Költöztetést is vállalok! 
Tel.: 06-30-9-478-414

Beázik a tető? Cseréptetők 
– palatetők – lemeztetők – 
lapos-tetők javítása, bádogos 
munkák. Ereszcsatornázás, 
tetőfedés, lapos-tetők szigete-
lése, kémények javítása, kúp-
cserepek kikenése. Épületek 
külső és belső felújítása, javí-
tása! Érd.: 06-20-293-1175
Bolti eladó, Boltvezető, Sza-
kács, Cukrász, Pincér, Ven-
déglátás-szervező, Vendéglátó 
üzletvezető, Vendéglátó eladó, 
Aranykalászos Gazda OKJ 
tanfolyam. Tel.: 06-70-593-
2232, www.minervakft.hu 
(E-000909/2014/A001-A011)
Fakivágás! Vállaljuk veszé-
lyes helyeken lévő fák kivá-
gását, igény esetén zöld-
hulladék elszállítással. Tel.: 
06-70-540-3628
Lomtalanítást vállalnék, laká-
sok, pincék ürítését, takarítá-
sát, megegyezés szerint. Tel.: 
06-70-265-7643
Kisebb kőművesmunkákat vál-
lalunk! Tel.: 06-30-274-3864
Katás, egyéni vállalkozók/
leendő vállalkozók teljes körű 
könyvelését vállalom! Tel.: 
06-30-8765-665

Végkiárusítás a pártok háza 
alatti Bolhapiacon!! Egyes 
termékekre 50% kedvez-
mény a készlet erejéig. Nyit-
va: CS,P,Sz: 9-17óraig. Tel. 
:06-20-5200-216
DONATELLA BŐR – IRHA – 
SZŐRME BUTIK. Megérkez-
tek a legújabb modellek! 
Novemberi akció: megunt 
irha, szőrmekabátját beszá-
mítjuk új vásárlása esetén! 
Mosonmagyaróvár – Malom-
szer Üzletház középső sor. 
Érd.: 06-30-678-4227
Új, építkezésből megmaradt 
és bontott nyílászárók nagy 
választékban 600 db-os rak-
tárkészletről azonnal vihetők! 
www.hasznaltablak.hu
Dunnákat, párnákat magas 
áron vásárolok, bútorokat, 
festményeket, hangszere-
ket, faliórákat, szarvasagan-
csot, porcelánokat és min-
denféle öreg hagyatékot! Tel.: 
06-70-675-5104

Cserépkályhák átrakása, tisz-
títása, javítása. Kellei Kornél. 
Tel.: 06-20-3406-640
Szőnyegmosás Mosonma-
gyaróváron! Matrac, bútor, 
autókárpit tisztítás, bőrtisztí-
tás, bőrjavítás, bőrfestés. Tel.: 
06-30-851-5187
Villanyszerelést vállalok! 
Lakások, épületek szerelését, 
kisebb átalakításokat! Tel.: 
06-30-223-8865
Szobafestést, mázolást, tapé-
tázást, stukkó-készítést vál-
lalok. Börzsei Zoltán, Tel.: 
+36-30-577-3284
Tuskómarást vállalunk nehe-
zen megközelíthető helyeken 
is! Zöldhulladék elszállítást vál-
lalunk! Tel.: 06-20-3254-252

EGYÉB
RAKLAPFELVÁSÁRLÁS! Tel.: 
06-30-594-6226
Választási malacok eladók 
Máriakálnokon. Tel.: 
06-20-937-0011
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Galéria étterembe szakácsot, 
pizza-futárt felveszünk. Moson-
magyaróvár, Erkel Ferenc utca 
2. Tel.: 06-70-363-0052

Mosonmagyaróvári pizzéria 
pizza-szakács és futár kol-
légát azonnali kezdéssel fel-
vesz. Tel.: 06-70-770-1319
Erdészeti vállalkozás fakiter-
melési munkára őszi, téli, egész 
évi munkára traktorost, motor-
fűrészelőt keres. Érd.: 06-30-
481-4321 (16.00 óra után)

Könnyű tanyai munkára, 
állatgondozó-gyakorlattal 
rendelkezőt ott-lakással fel-
veszek. Tel.: 06-30-843-3322 
Tóth Imre
Fogászati asszisztenst kere-
sünk mosonmagyaróvári fogá-
szati rendelőbe, teljes munka-
időben. Érd.: 06-30-400-7301, 
allas@farago.dental

Mosonmagyaróvári piz-
zéria diszpécsert azon-
nal kezdéssel felvesz. Tel.: 
06-70-770-1319

Europethrob média terüle-
ti képviselőt keres 300-600 
EUR heti jutalékkal, másodál-
lásként is. Önéletrajzot: info@
europethrob.eu várjuk!

Vállalkozók, cégek bérszám-
fejtése, TB ügyintézése, köny-
velésbe besegítés, adminiszt-
ráció, akár bérmunkában. Tel.: 
06-30-8765-665

Homlokzatszigetelésben 
jártas szobafestő szakmun-
kásokat felveszek moson-
magyaróvári munkákra. Tel.: 
06-30-227-2289

Ács-tetőfedő, kőműves és 
segédmunkásokat felve-
szünk. egész éves munkára. 
Érd.: 06-70-517-8324

Alkalmi munkára cukrászdá-
ba dolgozót és futárt felveszek. 
Tel.: 06-30-376-7283

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

Mosonmagyaróvári építőipari 
cég, munkájára igényes, meg-
bízható festőt, hőszigetelés-
ben jártas kőművest felvesz. 
Lehet pályakezdő is! Bére-
zés: megegyezés szerint. Érd.: 
06-30-9475-174 
Szállodai tapasztalattal, vagy 
több idegen nyelv ismeretével 
rendelkező recepciós kollégát 
keresnénk heti 2-3 napos, 
délelőttös (elsősorban hétvégi) 
munkabeosztással a moson-
magyaróvári Simbad Hotel*** 
Superior szállodánkba. Érdek-
lődni lehet: 06-30-631-6875, 
hr@simbad.hu
Ács-vállalkozás keres szak-
munkást és segédmunkást, 
hosszú távú munkára. Bére-
zés: tudástól függően; szak-
munkás: 2000 Ft/óra, segéd-
munkás: 1200 Ft/óra. Tel.: 
06-30-997-0087
Beugrós pincért keresünk a 
Szent László étterembe, hét-
végi rendezvények lebonyolí-
tására. Tel.: 06-30-435-8108

Futárt felveszünk moson-
magyaróvári étterembe ebéd 
kiszállításához, napi 3-4 órá-
ban, „B”kategóriás jogosít-
vány szükséges. Nyugdíjasok 
jelentkezését is várjuk! Tel.: 
06-30-435-8108
Mosonmagyaróvári étte-
rem szakács és pizza-sza-
kács jelentkezését várja! Tel.: 
06-20-247-4323

Az Anubisz Temetkezési Kft. 
– Mosonmagyaróvár, Város-
kapu tér 9. – általános temet-
kezési dolgozó munkatársat 
keres, gépkocsivezetői jogo-
sítvánnyal. Jelentkezni lehet 
munkanapokon 8-12 óra 
között személyesen és tele-
fonon a: 06-96-211-277-es 
telefonszámon.
Tapasztalattal rendelkező 
lakatos és hegesztő mun-
katársakat keresünk fém-
szerkezetek (kerítés, kor-
lát stb.) gyártására és sze-
relésére. Szakirányú képe-
sítés nem feltétel. Alapbéren 
felül minőségi és mennyisé-
gi prémium, egyműszakos 
munkarend, családias kör-
nyezet! További informáci-
óért: 06-20-361-8416 Fűzfa 
és Társa Kft.
Minerva hotel recepcióst 
keres fényképes önéletrajz-
zal. Mosonmagyaróvár, Erkel 
Ferenc utca 2. Érdeklődés a 
helyszínen.



112019. november 15. 112019. november 15.

Grande Pizzériába pultos és 
felszolgáló jelentkezését vár-
juk! Tel.: 06-20-4444-301

Alkalmi jellegű fizikai mun-
kára keresek munkavállaló-
kat. Érd.: 06-70-202-6539

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

EGY MŰSZAK! KIEMELT BÉRE-
ZÉS! Formázó, öntvénytisztító 
munkatársat keres a KÜHNE 
Vasöntőde Kft. Jelentkezés: 
06-96/213055, munkanapo-
kon 6-14 óráig.

Vállalkozásunk tervfeladata-
inak ellátásához adminisztrá-
tori munkakörbe munkatársat 
keresünk. Munkavégzés helye: 
Mosonmagyaróvár. Kapcsolat: 
autom453@gmail.com

Segédmunkást keresünk 
Mosonmagyaróvárra. Tel.: 
06-30-448-9189

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

Mosonmagyaróvári építőipa-
ri vállalkozás felvesz kőmű-
vest, segédmunkást. Érd.: 
06-30-9279-289

Iskolatakarításra keresek 
délutáni elfoglaltsággal 4 illet-
ve 6 órás takarító munkatársat. 
Tel.: 06-70-466-1039

Takarítónőt keresek napi 
2 óra elfoglaltságra, orvo-
si rendelő takarítására. Tel.: 
06-20-9308-652

Mosonmagyaróvári fogtech-
nikai laborunkba keresünk 
munkájára igényes, fiatal, 
lendületes (akár pályakezdő), 
„B” kategóriás jogosítvánnyal 
rendelkező, protetikus és egy-
ben gipszelő kollégát! E-mail: 
bona.matyas@gmail.com, Tel.: 
+36-70-408-1169

Keresünk alkalmi és állan-
dó fizikai munkára férfi mun-
kaerőt (fűnyírás, sövény-
nyírás, valamint rakodás és 
egyéb tevékenységek). Tel.: 
06-70-377-8380

Dunaszigeti telephellyel ren-
delkező építőipari cég segéd-
munkásokat keres. Érd.: 
06-30-956-9001

Egész éves munkára felve-
szünk: ács, tetőfedő, kőmű-
ves, segédmunkás kollégá-
kat. Érd.: 06-70-308-2062

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

Idős hölgy mellé 24 órás fel-
ügyeletre leinformálható höl-
gyet keresek ott-lakással. 
Hívjon a: 06-30-300-3979-es 
számon!

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

Csatlakozz csapatunkhoz! 
Fémipari munkakörökbe 
keresünk hegesztő, lakatos, 
gépi forgácsoló- CNC-gépke-
zelő, szerszámkészítő, gép-
beállító, darukezelő, nehéz-
gépkezelő és konténere-
ző sofőr dolgozókat Győr és 
Kecskemét környéki munká-
ra. Versenyképes fizetést, jut-
tatásokat, szállást, munkába 
járását, hazautazási támoga-
tás, bérelőleget biztosítunk! 
Jelentkezz most! Tel.: 06-70-
415-9021 (JOBmotive Kft.)
Mosoni piacon működő lán-
gossütő, büfébe konyhai kise-
gítőt keresek piacnapokon 
(csütörtök, szombat). Érd.: 
06-20-436-6484

A mosonmagyaróvári I. osztá-
lyú Lajta Garden étterem kony-
halányt keres kiemelt kere-
seti lehetőséggel. Korábbi 
tapasztalat előnyt jelent. Érd.: 
+36-20-527-5391

Gyere és dolgozz Velünk! 
Bejelentett munkaviszonyt, 
kiemelt bérezést, bérelőleget, 
ingyenes szállást, munkába 
járást biztosítunk! Betanított 
dolgozó és targoncás ajánla-
tainkból válogathatsz Győr és 
Kecskemét környékén. Mun-
kavégzési helyek: Autoliv, 
BOS, SMR, SMP, Rába. Jelent-
kezz most! Tel.: 06-70-639-
9920 (JOBmotive Kft.)
Kerti kisgépszerelő szakmun-
kást keresünk, munkájára igé-
nyes, megbízható férfi szemé-
lyében Mosonmagyaróváron. 
Tel.: 06-20-330-8490

Kebapház pultos hölgyet keres 
fő vagy mellékállásba. Fő út 
17. Tel.: 06-20-9954-944
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