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INGATLAN
Kertkapcsolatos, hőszivattyús
1,5 szoba + nappalis modern
Duna lakóparki lakás eladó,
saját parkolóval. Iá: 31.900.000
Ft. Érd.: 06-30-576-8002
Mosonyin 74 m2-es, 3 szobás
+ 8 m2 erkélyes lakás kifogástalan állapotban, teljes körű felújítással 4. emeleten nagy konyhával, sok extrával, saját +
közös tárolóval, alacsony rezsivel eladó. Iá: 24.900.000 Ft. Érd.:
06-70-262-52-66
Sürgősen keresek kizárólag tulajdonostól jó állapotú, 10
emeletesben, maximum 6. emeletig, szigetelt házban 2 db panellakást. Ár megegyezés szerint, fizetés azonnal, készpénzben. Erkel – Széchenyi előnyben!
Kizárólag tus – kabinosakat. Tel.:
06-70-262-52-66
Magyar, szlovák és osztrák
ügyfeleink részére eladó családi házakat, lakásokat, telkeket
keresünk Mosonmagyaróváron
és környékén! HELLO HOME Kft.
Kolonics Anita 06-30-413-9346
és Mazán Márió 06-30-856-1505
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Mosonmagyaróváron keresek
60-80 m2-es társasházi lakást
tulajdonostól zöldterülettel, esetleg garázzsal, Lajta, Gyöngyös,
Halászi úti ltp előnyben! 25-30
MFt-ig! Fizetés készpénzben!
Tel.: 06-70-262-52-66
Mosonmagyaróvár 30 km-es
körzetében keresek panelt,
téglalakásokat, telkeket, felújításra szoruló házakat, azonnal készpénzzel fizető vevők
részére. Tel.: 06-70-262-52-66
Alkalmi vétel Lébényben! 80
m2-es családi ház, 1100 m2-es
telekkel, 2 szobával, melléképületekkel, gáz a telken belül, hihetetlen áron eladó. Ár: 9.900.000
Ft. Tel.: 06-70-262-52-66
Konkrét ügyfelünk számára
keresünk családi házat Mosonmagyaróváron a SUN lakóparkban, vagy Lajta lakóparkban.
Érd.: Esztergályos Silvia 06-70934-0209, HUreality Kft.
Mofém-telepen a Szekeres
Richárd utcában keresek eladó
lakásokat, azonnal készpénzben fizető vevők részére. Tel.:
06-70-262-52-66

Mosonmagyaróváron a belváros szívében Aldinál értékesítésre kínálok egy új építésű
földszinti 3 szobás ingatlant,
azonnali átadással, emeltszintű, szerkezet-készen. Az ingatlanhoz saját kert és parkoló tartozik. Kulcsrakészen is megvásárolható! Érd.: 06-20-552-8312
Levélen 400 m2-es telek közművesített, frekventált helyen,
kedvező áron eladó. Tel.:
06-70-262-52-66
Konkrét ügyfelünk számára
keresünk Mosonmagyaróváron
a belvárosban eladó ingatlant.
Érd.: Esztergályos Silvia 06-70934-0209, HUreality Kft.
Szekeres Richárd utcában első
emeleti, erkélyes, 36 m2-es, 1
szobás lakás nagyon alacsony
rezsivel, saját + közös tárolóval szuper áron eladó! Tel.:
06-70-262-52-66
Mosonmagyaróváron a Károly
utcában szigetelt, fűtéskorszerűsített tömbben 1. emeleti, 55 m2
+ 2 szoba-hallos, erkélyes, felújítást igénylő panel, bomba áron
eladó. Tel.: 06-70-262-52-66

Mofém-telepen szigetelt 1. emeleti 50 m2-es téglalakás, műanyag
nyílászárók, fa beltéri ajtók, erkélyes, saját közös tároló, szenzációs áron eladó. Azonnal költözhető! Érd.: 06-70-262-52-66
Alkalmi vétel! Mosonban 40
m2-es 1 szobás, gázfűtéses, jó
állapotú, zöldterülettel + tárolóval rendelkező lakás hihetetlen áron 7,9 MFt-ért eladó. Tel.:
06-70-262-52-66

Szántóföldet vásárolnék Mosonmagyaróvár környékén. Tel.:
06-20-9465-176
Lajta lakókertben 700 m2-es
építési telek eladó, 40.000
Ft-os négyzetméter áron. Érd.:
06-20-9465-176
Mosonmagyaróváron Lajta-parti
telek 800 m2-es, 30%-os beépítéssel, teljesen bekerítve, közművek a telek határon, reális áron
eladó! Érd.: 06-70-262-52-66
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Mosonmagyaróváron az óvári városközpont közelében eladó
egy 50 m2-es, 1. emeleti, felújított, 2 szoba + amerikai konyhás nappalis, műanyag ablakos téglalakás erkéllyel, saját
tárolóval. Ára: 19,9 MFt. Érd.:
06-30-856-1505
Alkalmi vétel! Mosoni-Duna
közelében 160 m2-es családi
ház (1975) gáz- és vegyes tüzeléssel, 1000 m2 parkosított telekkel, garázzsal, pincével, 2 fürdővel, nagyon jó belső elosztással, jó állapotban, remek áron
eladó! 25 MFt-ig értékben, kizárólag mosoni 2 szobás, gázfűtéses lakást + zöldterület beszámítok! Tel.: 06-70-262-52-66
Mosonmagyaróváron az óvári városközpont közelében eladó
egy 53 m2-es magasföldszinti, szigetelt, felújított 2 szobás,
műanyag ablakos téglalakás
redőnyökkel, saját gázkazánnal, kandallóval, erkéllyel, saját
tárolóval. Tehermentes, azonnal
költözhető! Ára: 21,95 MFt. Érd.:
06-30-856-1505
Moson legfrekventáltabb helyén
50 m2-es gázfűtéses lakás teljesen felújítva (víz-, villanyvezeték
csere, új tető, stb.), saját tárolóval kedvező áron eladó! Érd.:
06-70-262-52-66

Mosonmagyaróváron csendes
utcában, új építésű ikerházban
eladó egy földszinti 65 m2-es, 2
szoba+amerikai konyhás nappalis, teraszos lakás, 250 m2-es
saját telekkel. Átadás kulcsrakészen 1 hónapon belül. Ár: 29,9
MFt. Érd.: 06-20-329-6564
Mosonmagyaróváron zárt közös
udvarban téglaépítésű társasházban eladó egy földszinti 60 m2-es,
két szobás, teljesen felújított
lakás kertkapcsolattal. Átadás
emeltszintű, fűtés-kész állapotban történik, a befejezést tudjuk vállalni. Ár: 16,89 MFt. Érd.:
06-20-329-6564
Lajta lakóparkban, 2005-ben
épült 3 lakásos társasházban
eladó egy I. emeleti, 70 m2-es, 3
szobás, jó állapotú lakás, klímával, beépített bútorokkal, 18
m2-es terasszal, saját tárolóval,
zárt udvarban parkolóval. Iá: 31,9
MFt. Érd.: 06-20-329-6564
SÜRGŐSEN áron alul eladó a
Mofém telepen 1. emeleti, erkélyes, 50 m2-es, műanyagablakos, szigetelt épületben felújítandó téglalakás, saját tárolóval. Iá:
16,9 MFt. Érd.: 06-30-413-9346
Első emeleti, 2 szoba-hallos
panellakás az Erkel ltp-en, felújított társasházban eladó. Érd.:
06-30-267-9530

Lucsonyban 2010-ben épült,
téglaépítésű társasházban eladó
egy II. emeleti, tetőteres, nettó 55
m2-es, 2 szobás, klimatizált, igényes lakás, beépített, gépesített
konyhával, akár teljes bútorzattal is, per- és tehermentesen. Iá:
23,45 MFt. Érd.: 06-20-329-6564
Utolsó lakás, tavalyi áron (5 %-os
ÁFA). A városközpontban új építésű liftes társasházban eladó
egy I. emeleti, 53 m2-es, 3 szobás, erkélyes lakás, fűtés-készen, saját parkolóval. Átadás
április végén történik. Ár: 23,5
MFt. Tel.: 06-20-329-6564
A történelmi belvárosban, 2007ben épült társasházban eladó egy
I. emeleti, 65 m2-es, kétszintes,
amerikai konyhás nappalis, +
1 szobás, erkélyes, klimatizált,
igényes lakás, a mélygarázsban
saját beállóval. Ár: 29,9 MFt. Érd.:
06-20-329-6564
Jánossomorján családi ház
eladó, 111 m2, 2 szobás, 500
m2-es saroktelken, összközműves, gázcsonk a telken, felújítandó. Ár: 18,8 MFt. Érd.:
+36-30-9459-113
Mosonmagyaróváron zárt udvari 2,5 szobás, 64 m2-es, komfortos lakás pincével és kamrákkal eladó. Ár: 19,6 MFt. Érd.:
+36-30-9459-113

Megbízóink részére keresünk
eladó házakat, lakásokat Mosonmagyaróváron és környékén.
Szükség esetén hitel-ügyintézéssel is segítünk! Hiteles Ingatlan Iroda. Tel.: 06-30-267-9530,
06-30-183-5652
Mosonmagyaróváron építési
telek 800 m2, bekerített, közművek a telken, közel a belvároshoz,
Lajta-parti – eladó. Ár: 28,8 MFt.
Tel.: +36-30-9459-113
Levélen felújított családi ház
71 m2 laktér, 41 m2 veranda,
összkomfortos, gáz a ház előtt,
telek: 542 m2, két utcafrontos – eladó. Ár: 32,2 MFt. Tel.:
0036-30-9459-113
Levélen építési saroktelek 545 m2,
rajta 45 m2-es műhely, közművek
az utcafronton - eladó. Ár: 10,2
MFt. Érd.: 0036-30-9459-113
Dunaszigeten vízparttól 50
méterre igényes, teljesen alápincézett kétszintes faház szaunával, kandallóval, kerti kiülővel, 2 db fürdőszobával, 2 szoba
+ amerikai konyhás nappalival,
240 m2-es igényes telken, teljes
berendezéssel eladó. Ára: 62.000
EUR. Érd.: 06-30-413-9346
Újrónafőn 2 generációs, felújításra szoruló családi ház az osztrák határhoz közel eladó. Érd.:
+36-70-200-89-34

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
Levélen lelakott, öreg ház 819
m2-es telken, összközműves eladó. Ár: 14,8 MFt. Tel.:
0036-30-9459-113
Lucsony utcában ingatlan eladó,
2 apartman + 1 szoba, külön
bejárattal. Lakásnak, üzletnek is
alkalmas! Érd.: 06-70-245-1439
Mosonyi ltp-en, szigetelt épületben 4. emeleti, 74 m2-es, 3 szobás, erkélyes, szép állapotú téglalakás eladó. Ára: 26 MFt. Érd.:
06-30-856-1505
A vasútállomás közelében új
építésű, 58 m2-es, 2 hálószobás
iker családi ház, telekkel, tavalyi áron eladó 29,9 MFt-ért. Érd.:
06-30-267-9530
Emelt szintű, szerkezet-kész
Gyöngyös ltp-i lakások leköthetők! Érd.: 06-30-267-9530
CSOK-ra alkalmas, 3 hálószobás
családi ház, 500 m2-es telekkel
leköthető. Érd.: 06-30-267-9530
Magyar utca közelében berendezett kávézó családi okok miatt
eladó. Érd.: 06-30-267-9530
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Mosonban a piacnál eladó 38
m2-es gázfűtéses zárt udvari lakás. Iá: 10,9 MFt. Tel.:
06-96-213-124
Földszinti, teljesen felújított, 2
szobás lakás a Manninger ltpen eladó. Érd.: 06-30-210-8742
Mosonmagyaróváron családi
házas övezetben 2 szoba-nappalis 2. emeleti lakás eladó. Iá:
21,8 MFt. Érd.: 06-30-210-8742
Mosonmagyaróváron 680 m2-es
építési telek a városközpont közelében, de nyugodt, kertvárosi részen, a Major Pál utcában
eladó 30%-os beépíthetőséggel.
Összes közmű a telek előtt! Ára:
13,5 MFt. Érd.: 06-30-856-1505
Napelem-rendszerrel működő 142 m2-es, egyszintes, minőségi családi ház az óvári városrészben eladó. Iá: 58,9 MFt. Érd.:
06-30-210-8742
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Frekventált helyen 1. emeleti, 65
m2-es, kis konyhával ellátott egyterű, nagyon szép, világos üzlethelyiség-, társasházi lakás zárt
parkolóval, az utcafronton ingyenes parkolási lehetőséggel eladó.
Tel.: 06-30-3615-067
Moson belvárosában 776 m2-es
telken bontásra ítélt családi ház
eladó. Tel.: 06-30-469-4955,
06-70-942-0434
Mosonmagyaróváron a SUN
lakóparkban 52 m2-es tetőtéri lakás, teljes berendezéssel,
azonnal költözhetően eladó. Tel.:
06-30-410-2299
Mosonmagyaróváron
eladó garázst keresek! Érd.:
06-70-408-7672
Mosonyi ltp-en 74 m2-es nagykonyhás panellakás tárolóval, szigetelt, felújított eladó. Ár: 25,5
MFt. Érd.: 06-70-5846-727

Lajta lakókertben 1. emeleti, erkélyes, 46 m2-es, 2 háló +
amerikai konyhás nappalis téglalakás eladó. Ára: 24,7 MFt. Érd.:
06-30-413-9346
Balatoni építési telek eladó üdülőövezetben, Hévíz mellett. Érd.:
06-20-223-5815
Majorokban 950 m2-es telken
100 m2-es családi ház, 32 m2-es
garázzsal, tulajdonostól eladó. Iá:
37,8 MFt. Érd.: 06-30-283-6981
Mosonmagyaróváron 70 m2-es
kertes családi ház, tulajdonostól
eladó. Tel.: 06-30-632-2756
Mofém-telepen téglaépítésű 2.
emeleti, 1,5 szobás lakás tulajdonostól eladó. Iá: 18 MFt. Érd.:
06-30-974-7541
Novák pusztán családi ház, telekkel eladó, Dunához közel. Csak
komoly vevők hívjanak! Érd.:
06-30-998-2159

Szigetelt panelházban eladó, igényesen felújított, klímás, 2 szoba-hallos, erkélyes 5. emeleti lakás. Ár: 19.700.000 Ft. Érd.:
06-30-533-6115
Vízparti építési telek Feketeerdőn eladó, 620 m2. Tel.:
06-20-3-406-640
Központhoz közel, nyugodt
helyen földszinti 76 m2-es amerikai konyhás, szép állapotú téglalakás 22,9 MFt-ért eladó. Érd.:
06-30-856-1505
Építési telek Mosonmagyaróvár
belvárosában komplett tervekkel, engedélyekkel, kész alappal
eladó. Iá: 21,9 MFt (Az ár alkuképes!) Érd.: 06-70-9465-464
KIADÓ
Mosonmagyaróváron a sétáló utcában üzlethelyiség kiadó.
Tel.: 06-30-9-590-138

Mosonmagyaróváron az óvári belvároshoz közel, új építésű
társasházban igényesen berendezett 2 szobás, 45 m2-es I. emeleti nagyerkélyes lakás, a lakáshoz
tartozó zárt, fedett kocsi beállóval
hosszútávra kiadó igényes, 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
Erkel Ferenc út 10. szám alatti irodaházban 19 m2-es és 38
m2-es irodák kiadók, valamint
termékrendezvények lebonyolítására igénybe vehetők! Tel.:
06-30-936-7746
Mosonmagyaróváron a városközpontban földszinti, 2 szobás, részben bútorozott panellakás kiadó. Kisállat kizárva! Érd.:
06-30-834-3355
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Egy- és kétszemélyes, igényesen
felújított és berendezett apartman szobák hosszútávra kiadók.
Csendes, nyugodt környezet, a
várostól 1,5 km-re. Zárt parkoló,
a kapuban buszmegálló, bicikliút
a városig, illetve Rajkáig. Mosási- és főzési lehetőség. Az apartman szobában zuhanyzó, WC, tv,
internet. Érd.: 06-70-935-60-40
Mosonmagyaróváron belvárosi, 50 m2-es, külön-bejáratú összkomfortos, önálló lakás
1-2 fő részére kiadó. Ár: 98.000
Ft + rezsi + 2 havi kaució. Tel.:
+36-30-9459-113
Mosoni városrészben 70 m2-es
lakás hosszútávra bútorozva kiadó, szerződéssel. Tel.:
06-20-4145-788
Mosonmagyaróváron munkásoknak, 3-4 fő részére családi ház
kiadó. Ár: 200.000 Ft/hó + rezsi
+ kaució. Érd.: 06-30-979-5592
Mosonmagyaróvárin
Halászi úti ltp-en 3 szobás családi
ház igényes, korrekt családnak
hosszútávra kiadó. Ár: 190.000
Ft/hó + rezsi + kaució. Érd.:
06-70-593-6411
Mosonmagyaróváron
41
m2-es erkélyes garzonlakás
kiadó nemdohányzónak. Ár:
85.000 Ft + rezsi + kaució. Tel.:
06-20-9436-575

Napfényes lakás kiadó szigetelt
téglaépületben. Alacsony rezsi,
előnyös fekvés, légkondicionáló, 49 m2-es, max. 2 személy
részére. Érd.: 06-30-633-9005
Halászin 3 szobás, igényes, új
építésű családi ház korrekt családnak hosszútávra kiadó. Ár:
160.000 Ft/hó + rezsi +kaució.
Éred.: 06-70-593-6411
Mosonmagyaróváron, a Magyar
utcán, egészségügyi, sport-fitnesz, vendéglátó ipari, vagy
egyéb tevékenységre alkalmas
200/300m2-es üzlethelyiség
kiadó! Érd.: 06-30-9791-506
Mosonmagyaróváron albérlet 1 fő részére kiadó. Ár:
85.000 Ft rezsivel együtt. Tel.:
+36-30-169-2238
Kiadó a Móra ltp-en IV. emeleti, részben bútorozott, felújított, egyedi órákkal, mindkét oldalon zöldterületre néző,
kis rezsijű 53 m2-es panellakás, hosszútávra. Ár: 100.000
Ft/hó + rezsi + kaució. Tel.:
06-30-9-692-293
Kétszobás, fűtéskorszerűsített
első emeleti bútorozott lakás
a Széchenyi ltp-en hosszútávra kiadó. 90.000 Ft bérleti díj
+ rezsi + 2 havi kaució. Tel.:
06-30-9715-942

Mosonmagyaróváron apartman
bútorozottan 1 fő részére kiadó.
Tel.: 06-30-758-5251
1 szobás kis-lakás kiadó 1 nemdohányzó, rendszerető személynek. Tel.: 06-20-223-5815
SUN lakóparkban 41 m2-es
erkélyes lakás tárolóval zárt
udvarban, saját gépkocsi beállóval hosszútávra kiadó. Tel.:
06-30-7536-121
Mosonmagyaróváron 53 m2-es
másfél szobás panellakás hos�szútávra kiadó. Ár: 100.000 Ft/
hó + rezsi + 2 hó kaució. Tel.:
06-30-732-4475
Húsz fő részére szállás kiadó
Mosonmagyaróváron, a Timföldgyári úton. Elhelyezés
2-3 ágyas szobákban. Tel.:
06-70-229-8134
Mosonmagyaróváron a Hotel
Thermalban engedéllyel rendelkező, felszerelt fogászati rendelő kiadó. Érd.: 06-20-951-3052
Mosonmagyaróváron nagyméretű, 10 szobás családi ház, elsősorban cégek részére kiadó. Tel.:
06-70-275-1015
Azonnal költözhető, berendezett kisméretű garzonlakás, egyedi üzemeltetéssel, óvári városrészen hosszabb távra bérbeadó.
Érd.: 06-30-9973-395

Jánossomorján 43 m2-es új
lakás max. 2 fő részére hos�szútávra kiadó. Alacsony rezsi,
zárt parkoló. Ár: 80.000 Ft/hó
+ 2 havi kaució. Kutya, macska
tartására nincs lehetőség! Tel.:
06-30-223-8865
Mosonmagyaróváron a Jókai
utcára néző 10 m2-es üzlethelyiség kiadó. Érd.: 06-96-576-025
(napközben!)
Szoba kiadó gázfűtéses lakásban
1 nemdohányzó, megbízható személynek. Tel.: 06-20-223-5815
Mosonmagyaróváron
100
m2-es, 3 szobás családi ház a
Mosoni-Dunához közel telekkel együtt hosszútávra kiadó. Ár:
150.000 Ft/hó + rezsi + 2 hónap
kaució. Érd.: 06-70-331-2647
Mosonmagyaróváron
Móra
Ferenc úti, 4. emeleti, felújított
2 szoba-hallos lakás áprilistól
kiadó, max. 3 főig. Ár: 100.000
Ft + rezsi + 2 havi kaució. Érd.:
06-70-285-9866
Móra ltp-en kiadó 2 szoba-hallos
lakás. Dohányzás, kiállat kizárt!
Ár: 90.000 Ft + rezsi/hó + 2 havi
kaució. Érd.: 06-20-960-3355
Mosonmagyaróváron a Manninger ltp-en földszinti, gázfűtéses
másfél szobás lakás kiadó április 01-től. Tel.: 06-30-5181-151

Apartman lakások kiadók! Jó
lehetőség egyedülállóknak vagy
max. 2 főig. Összkomfort, zárt
parkoló, garázs lehetőség. Számlaképes, kedvező ár! Halászi. Tel.:
06-70-6799-193
Mosonmagyaróváron, bútorozatlan garzonlakás panelépületben kiadó. Ár: 80.000 Ft/hó +
rezsi. Tel.: 06-30-541-7942
Újhelyi Imre utcában 100 m2-es
családi ház hosszútávra kiadó.
Ár: 500 EUR/hó + rezsi + kaució. Érd.: 06-30-459-6263
Jánossomorján bútorozott, gázfűtéses lakás (2 szoba, konyha, fürdőszoba) kiadó. Állattartásra nincs lehetőség! Érd.:
06-30-9275-799
Mosonmagyaróváron az autópálya közelében új építésű, modern,
bútorozott, gépesített 55 m2-es
lakás alacsony rezsivel, parkolóval kiadó. Havi bérlet + rezsi+
2 hó kaució. Dohányzás, kisállat
kizárt! Érd.: 06-30-273-6017
Mosonmagyaróváron március 15-től 1 bútorozott szoba 1 fő
részére kiadó. Számlaképes! Ár:
60.000 Ft rezsivel + 1 hó kaució.
Érd.: 06-70-261-5741
Halásziban különálló szoba –
konyha – fürdőszoba fiatal párnak kiadó. Érd.: 06-20-355-7292
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Személyautó bérelhető kaució
nélkül, magyar autópálya matricával. Tel.: 06-30-206-5858
Nagyméretű utánfutó folyamatosan bérelhető! Mosonmagyaróvár, Károly út 34/b. (víztoronynál).
Tel.: +36-30-9390-169
Személyautó, utánfutó és 3,5
tonnás Citroen Jamper kisteher-gépjármű bérbe adó. Tel.:
06-20-311-7372
Személyautó bérelhető! Tel.:
06-70-3805-241
Renault Clió kombi 1,5, dízel,
87.000 km-rel, vonóhoroggal
eladó Mosonmagyaróváron. Érd.:
06-20-594-7620
SZOLGÁLTATÁS
Redőnyök, reluxák, szalagfüggönyök, napellenzők, szúnyoghálók, harmonikaajtók, stb. kedvezménnyel, garanciával, rövid határidővel mosonmagyaróvári szakembertől. Párkányok, zsaluziák! Kérjen ingyenes árajánlatot!
Vidéken is! Tel.: +36-30-2350927, Horváth Attila, www.redonyosattila.hu
Hagyományos OVISÚSZÁS a
Móra Ferenc Általános Iskolában. Szerda: 17.00-18.00 óráig. Középsős és nagycsoportos
ovisokat várunk! Tel.: 06-30479-1679, 06-30-268-7808
REDŐNYÖK,
szúnyoghálók,
árnyékolók engedménnyel Március végéig a tavalyi árakon. Redőnyök javítása. Tel.: 06-96-245064, 06-30-204-0-205
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Vízvezeték – központi fűtésszerelést, javítást vállalok Mosonmagyaróvár és környékén. Tel.:
06-20-4879-377
Villanyszerelés! Csengő javítástól villamos felújításig számíthat rám! Szabó János, Tel.:
06-30-99-300-48
Kádfényezés beépített állapotban, garanciával! Érd.:
06-20-92-62-060
Szőnyegtisztítás
felsőfokon, garanciával! Ipari vegytisztítás, portalanítás, atkátlanítás, ingyenes szállítás! Tel.:
06-20-447-2726
Bádogos munkák, tetőfedés,
palatetők bontás nélküli átfedése cserepes lemezzel, lapos-tető
szigetelés, tetőjavítás, kúpcserepek malterozása, kémények átrakása, beázások elhárítása. Érd.:
06-70-663-7327, www.tetobau.hu
Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cukrász, Pincér, Vendéglátás szervező, Vendéglátó Üzletvezető, Vendéglátó eladó, Aranykalászos Gazda OKJ tanfolyam.
Tel.: 06-70-593-2232. www.
minervakft.hu (E-000909/2014/
A001-A011)
Tóth kárpittisztítás! Ülőgarnitúrák, sarokülők, kanapék, fotelok
tisztítása felsőfokon. Tel.: 06-70630-8245, www.tothkarpittisztito.hu
Füstölt termékek vására szombat délelőtt Püski (Agrofil telephelye, Petőfi u. 7.)
Füstült termékek vására március 21-én délelőtt a rajkai piacon.
Lakások, pincék ürítését, takarítását, lomtalanítást vállalnám,
megegyezés szerint. Tel.: 06-70675-0654, 06-70-426-5043

MINDIG TV EXTRA: egyszeri kiépítési díj + havidíj –további előfizetős csatornák. Részletekért hívjon! Szlovák tv csatornák vétele is megoldható analóg (magyar, szlovák, osztrák) és
digitális –DAB+(szlovák, osztrák) rádióvétel kiépítése. Tel.:
06-30-526-1558
GYORSVARRODA! A volt MARY
varrodás csajok új helyen a Károly
út 1-ben. Tel.: 06-30-789-7710
Lassú a számítógépe/laptopja? Nem indul? Lefagy? Papíron
gyors az internet, WI-FI-n mégis
lassú? Nem megy a WIFI az egész
lakásban? Vírusos a gép? Megoldom! Hívjon akár hétvégén is!
Tel.: 06-30-526-1558
GAZDABOLT – mosoni piacnál. Moson-Kert Kft. – Mosonmagyaróvár, Ostermayer u. 08.
Tel.: +36-20-3258-606
Készpénzfizetés azonnal! Napi
legmagasabb áron! Arany-ékszerre, ezüst tárgyakra, régiségekre, festményekre, egyes
műszaki cikkekre. Arany-ékszerek árusítása kedvező áron. Régi
képcsarnoki képeket, hagyatékot
vásárolok. Ingyenes értékbecslés.
Zálogház (Kisalföld Áruház mellett). Tel.: 06-96/215-808
Pala és cseréptetők tisztítása, javítása, festése, teljes körű tetőfelújítás! Díjtalan kiszállás, helyszíni árajánlat. Hívjanak bizalommal! Tel.:
06-30-232-5135
Dugulás elhárítás, bontás nélkül! Minőségi munka garanciával! Tel.: 06-20-426-0222 Hétvégén is!
Fakivágás! Vállaljuk veszélyes
helyeken lévő fák kivágását igény
esetén. Zöldhulladék elszállítását!
Érd.: 06-70-540-3628

3,5 tonnás billenőplatós kisteherautóval fuvarozást vállalok cégek,
illetve magánszemélyek részére.
Tel.: +36-70-426-8813

Redőnyjavítást vállalok! Tel.:
06-20-965-6515, 06-70-5365530 Zugonics
Épületek Energetikai Tanúsítása,
Hő-kamerás vizsgálatok, Napelemek telepítése. Tel.: 06-309564-771, www.energiaexpert.
hu
Fakivágás! Fakuglizás! Hasogatás, bozótirtás, fű- és sövénynyírás, elhanyagolt kertek, udvarok rendbetétele, zöldhulladék
elszállítása. Hétvégén is! Érd.:
06-20-328-4057
Vízvezeték és fűtésszerelést vállalok Mosonmagyaróváron és környékén. Tel.: 06-30-402-3116
Festést, kőműves munkát, szigetelést, burkolást, térkövezést,
tetőmosást, házak, lakások külső-belső felújítását, utólagos vízszigetelés, injektáló technikával
bontás nélkül vállalom rövid határidővel, garanciával! Kis munka
is munka! Tel.: 06-70-615-3039,
www.kismunkaismunka.hu
Cserépkályhák átrakása, javítása, tisztítása. Kellei Kornél. Tel.:
06-20-3-406-640

Sövénynyírás,
gyepszellőztetés, térkő-, sírhelykarbantartás, kertépítés, fűkaszálás,
zöldhulladék elszállítása. Tel.:
06-20-351-1292
Teherfuvarozás,
zöldhulladék elszállítás, lomtalanítás, akár 3000 Ft-tól! Érd.:
06-20-351-1292
Ácsmunkák, tetőfedés, áruszállítás, lambériázás, gipszkartonozás, térkövezés, zsaluzás, vasalás, betonozást vállalunk. Tel.:
06-20-3156-689
Villanyszerelés! Vállaljuk családi
házak, társasházak, panelok, teljes körű villanyszerelését, garanciával! Érd.: 06-70-539-7073
Gázhálózat, gázkazán cserék,
központi fűtés, víz és csatornahálózat. Bogyai Zsolt épületgépész
technikus, Tel.: 06-70-375-8033
Fuvarozás, bútor- és háztartási gépek szállítása. Érd.:
06-70-589-2787
ELADÓ!
VÁLLALKOZÁS!
KIS BEFEKTETÉSSEL! Tel.:
06-70-362-8126
Épületek bontása, áruszállítás,
mindenféle kerti munka! Számlaképes! Tel.: 06-30-537-0899
Lomtalanítást vállalnék, pincék
ürítését, takarítását, megegyezés
szerint. Érd.: 06-70-265-7643
EGYÉB
RAKLAPFELVÁSÁRLÁS! Tel.:
06-30-594-6226
BOLHAPIAC a Pártok Háza alatt
megújult arculattal, új árukészlettel várja régi és új vásárlóit! Nyitva: CS,P,Sz: 9-17óraig.
Tel:06-20-5200-216
Puha tűzifa konyhakészen eladó,
ömlesztett erdei köbméter 18.000
Ft. Érd.: 06-30-262-9157
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Hagyatékot, bútorokat, lakás-kiegészítőket, bontóasztalt, gyalupadot, tollat mindent megvásárolok és a helyszínen készpénzzel fizetek. Érd.: 06-20-804-2771
Dunnákat, párnákat magas áron
vásárolok, bútorokat, festményeket, hangszereket, faliórákat,
szarvasagancsot, porcelánokat
és mindenféle öreg hagyatékot!
Tel.: 06-70-875-5104

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

Akciós műanyag, hőszigetelt
bejárati ajtók, 98x208-as méretűek, felül üvegbetéttel, 5 pontos biztonsági zárral, kilinccsel,
kulcsokkal, fehér színben, jobbos és balos kivitelben eladók.
Ár: 59.900 Ft/db. Munkaidőben:
06-30-610-3850. www.rbfnyilaszarokft.hu, Bősárkány, Ady Endre 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.rbfnyilaszarokft.hu, Bősárkány, Ady
Endre u. 13.
Tűzifa konyhakészen eladó,
ömlesztett erdei köbméter 36.000
Ft. Tel.: 06-30-262-9157

Kukoricadarázott,
rántanivaló húscsirke 03.20-tól kapható, konyhakészen rendelhető, amit Mosonmagyaróvár körzetében ingyen kiszállítunk. 9211. Feketeerdő, Ady
E út 13. Tel.: 06-96/960-003,
06-20-9-120-102
Garázskapu, bukó rendszerű, NOVUM márkájú, fehér színben, vadonatújan, 1 év garanciával, 240x200-as, 240x210-es és
250x200-as méretben, 84.900
Ft/db. Munkaidőben: 06-30-6103850, www.rbfnyilaszarokft.hu,
Bősárkány, Ady Endre u. 13.
Száraz nyárfa és száraz akácfa konyhakészen rendelhető. EUTR: AA0351717. Tel.:
06-30-400-9597
Karaoke hangfalpár mikrofonnal, 1200 W eladó. Érd.:
06-70-348-9679

Bőrös félsertés rendelhető 990
Ft/kg, házi készítésű hurka, disznósajt, kolbász, kocsonya kapható. Házhozszállítást vállalok! Szép
kártya elfogadóhely! 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, faláda többféle méretben
eladó. Érd.: 06-20-9596-202
Leylandi Ciprus 100-120 cm
magasak eladók Mosonmagyaróváron, 2500 Ft/db. Ligetes ültetésre, sövénynek, szoliternek
alkalmas. Érd.: 06-70-500-7535
Erős, jó minőségű, tekerős falra szerelhető napernyő 250x150,
2 db egy áráért eladó. Tel.:
06-30-631-3577
Rossz mosógépét, villany- és
gáztűzhelyét ingyen elszállítom Mosonmagyaróváron belül.
Költöztetést is vállalok! Tel.:
06-30-9-478-414
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SIGNORA
Szépségszalonba
pedikűrös, manikűrös alkalmazottat keresek. Jó kereseti lehetőség,
vendégkör biztosított! Beugrós is
érdekel! Tel.: 06-70-417-9908
Főzésben jártas kézilányt, vagy
főzőasszonyt, konyhalányt, pizza-szakácsot, szakácsot, akár
2-4-6 órás munkaidőben, akár
hétvégi, akár hét közbeni, akár
kisegítőként azonnali kezdéssel,
jó kereseti lehetőséggel bezenyei kisvendéglőbe felveszek.
Tel.: 06-70-415-5648
Raktári munkára keresünk férfi
munkatársakat (targoncavezetői jogosítvány előny), egy-, ill.
kétműszakos, 8 órás beosztással (5 napos munkahét, kivételes esetekben szombati munka),
mosonmagyaróvári munkahelyre.
Kereseti lehetőség: nettó 1200 Ft/
óra. E-mail: iroda.instant@gmail.
com, Tel.: +36-70-430-3244 Silver Kolt Kft.
A határhoz közeli ausztriai étterem szakácsot, pincért, konyhai kisegítőt keres. Autó, jogosítvány szükséges! Érd.: 06-70280-5599 Herr.Bredl
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Galéria étterembe felszolgálót
és pizza-szakácsot felveszünk.
Mosonmagyaróvár, Erkel F. u. 2.
Tel.: 06-70-363-0052
Mosonmagyaróvári pizzéria
diszpécsert, pizza-szakácsot,
konyhai kisegítőt, futárt azonnal kezdéssel felvesz. Érd.:
06-70-770-1319
Ács-állványozót
felveszek,
kiemelt fizetés! Heti bérezés! Tel.:
06-30-262-9157
Sokrétű munkatapasztalattal, műszaki beállítottsággal,
középszintű végzettséggel, 60
éves, jó fizikumú férfi, állást
keres. Megbízható, káros szenvedélyektől mentes, jól terhelhető, számítógépes ismeretekkel, „B” kategóriás jogosítvánnyal. Tel.: 06-70-378-1019
Pizza-futárt keresünk Ausztriába,
nem saját autóval. Hr.Neco Érd.:
06-20-358-2354 (8-10 óráig)
Gyorséttermi munkára keresünk konyhai kisegítőt 3 egész
napra. Nettó 240.000 Ft fizetéssel. Érdeklődni: személyesen az
üzletben; Monarchia Kávéház,
Jókai u. 8.

Mosonmagyaróvári erdészeti vállalkozás traktoros, motorfűrész kezelő és segédmunkás
kollégát keres. Érd.: 06-30-4814321 (16.00 óra után)
Mosonmagyaróvári élelmiszer
kisboltba eladónőt felveszünk.
Elsősorban idősebb hölgyek
jelentkezését várjuk, lehet nyugdíjas is! Tel.: 06-70-773-2779
Mosonmagyaróvári Kertépítő Cég férfi munkaerőt keres
18-55 éves korig. Szakmai
tapasztalat, valamint jogosítvány
előny, de nem feltétel. Makay:
06-20-335-9177
Német/angol vagy román nyelvismerettel rendelkező szállodai recepciós kollégát keresünk
főállásba, csak nappalos munkabeosztással hegyeshalmi Rózsa
csárdába. Saját gépkocsi szükséges, az útiköltséget térítjük!
Érdeklődni lehet: 06-30-6316875, vagy info@rozsacsarda.hu
Ács-állványozó
vállalkozás
keres ácsot, betanított ácsot.
Csak szakmunkást! 1500-2000
Ft-os órabér, tudástól függően.
Tel.: 06-30-997-0087

Kertészeti munkára kisegítőt
keresek, lehet friss nyugdíjas is!
Tel.: 06-20-351-1292
Mellékjövedelem
Euróban!
Három személyt keresünk ausztriai plazmaadáshoz, heti rendszerességgel. Tel.: 06-20-293-9011
Gyergyovits szalonba Mosonmagyaróváron fodrász, kozmetikus,
masszőr, pedikűrös-műkörmöst
felveszünk. Érd.: 06-70-516-9539
Pultost keresek heti 2x10 órában, 1400 Ft/óra. Érdeklődni: személyesen az üzletben; Monarchia
Kávéház, Jókai u. 8.
Térburkolásban jártas kőművest, vagy segédmunkást felveszünk. „B” kategóriás jogosítvány
előny! Tel.: 06-30-215-2512
Pincért/nőt felveszünk, jó
munkafeltételeket
biztosítunk! Korona Panzió Levél. Tel.:
06-30-500-3596
Építőipari vállalkozás fiatal kőművest és segédmunkást
keres. Tel.: 06-20-417-5757
Konyhai kisegítőt, szakácsot felveszek. Dunasziget, Zátonyi-csárda. Tel.: 06-30-9-360-520

Pultos kolléganőt keresünk. Érd.:
06-30-939-0579
Fodrász alkalmazottat keresek. Heti 4-5 nap. Fizetés:
bruttó 310.000 Ft/hó. Tel.:
06-20-550-7264
Pultos kolléganőt keresünk.
Rugalmas munkaidő beosztás, 900.- Ft + borravaló. Tel.:
06-30-632-6669
Textilüzletbe eladót keresünk,
8 órás munkaidőben. Érd.: Stefán Üzletház, Mosonmagyaróvár,
Jókai u. 8. Tel.: 06-96/576-025
CNC gépkezelőt, ill. betanított
fémipari munkásokat keresünk.
Tel.: 06-20-926-7180
Szakácsot és konyhai kisegítőt felveszünk. Flamingó
étterem, Hegyeshalom. Tel.:
06-70-634-9428
Dinamikusan fejlődő Network
marketinvállalkozásomhoz
keresek vállalkozó kedvű munkatársakat. Tel.: +36-70-426-8813
Mezőgazdasági
vállalkozás növénytermesztési munkára traktorost keres. Érd.:
06-30-529-6244
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Halászi telephelyű mezőgazdasági vállalkozás szarvasmarha telepéter 1 fő munkaerőt keres fejő
munkakörbe. Versenyképes fizetés, jogtisztán bejelentve. Munkába járás költségtérítés, cafeteria. Munkavállaló barát munkahely. Duna-Ág Agro Szövetkezet. Érdeklődni munkanapokon
6.00-14.00 óráig a 06-96/573033 telefonszámon lehet.
Galéria étterembe felszolgálót felveszünk. Mosonmagyaróvár, Erkel
F. u. 2. Érd.: 06-70-363-0052
Mosonmagyaróvári építőipari cég munkájára igényes, megbízható festőt, hőszigetelésben
jártas kőművest felvesz. Lehet
pályakezdő is! Bérezés: megegyezés szerint. Tel.: 06-30-9475-174
Telephelyőrzésre
keresünk
vagyonőröket, portásokat 24-48
órás szolgálatra mosonmagyaróvári, mosonszolnoki, hegyeshalmi
munkavégzéssel, útiköltség térítéssel. Tel.: +36-30-178-4938
(Clear Construct Kft.)
EGY MŰSZAK! KIEMELT BÉREZÉS!
Formázó, öntvénytisztító munkatársakat keres a KÜHNE Vasöntőde Kft. Jelentkezés munkanapokon 6-14 óráig: 06-96/213-055,
vagy 06-96/213-315
Mosonmagyaróvári Pityókás
borozó pultos kolleginát keres.
Érd.: 06-30-217-5317
Kerti kisgépszerelő szakmunkást keresünk, munkájára igényes, megbízható férfi személyében Mosonmagyaróváron. Tel.:
06-20-330-8490

A Flexum Gyógyászati Központ csapata bővítése céljából teljes munkaidős gyógytornászt keres. Tel.: +3696-951-643. E-mail: medical@
flexumtermal.hu, 9200. Mosonmagyaróvár, Kolbai Károly u. 10.
A Flexum Thermal & Spa hosszú
távra takarítókat keres 2 műszakos munkarendbe (06:00-14:00
és 14:00-22:00). Az alábbi telefonszámon várjuk jelentkezését:
+36-30-347-9051
Nyugdíjas parkoló őrt hegyeshalmi szállodánkba felvennénk.
Saját gépkocsi szükséges. Munkába járást térítjük! Munkaidő:
18.00-24.00 óráig. Érd.: 06-30631-6874, info@rozsacsarda.hu
Felszolgáló/nő kollégát keresünk mosonmagyaróvári étterembe angol vagy német nyelvismerettel. Érd.: +36-30-226-2749
Cukrászatba kisegítő munkatársat
keresünk.
Tel.:
06-30-3767-283
Munkaerőt, vagy látszerész tanulót
mosonmagyaróvári optikai üzletbe, számítógépes ismeretekkel,
német vagy angol nyelvtudással
felveszünk. Tel.: 06-30-9-590-138
Mosonmagyaróvári gumiszerviz
gumiszerelő munkatársat keres.
Autószerelésben való jártasság
előnyt jelent! Tel.: 06-70-331-2647
Bejáratott, frekventált helyen
lévő mosonmagyaróvári kozmetikába kisegítő kozmetikust keresek. Feltétel: szakterületen szükséges német nyelvtudás. Érd.:
06-30-217-2342

Kőműveseket keresünk; bejelentett munkavégzés, kiemelt bérezés! 13. havi bér! Utazástérítés!
Pályakezdők, fejlődési lehetőség!
Felszerelés biztosított! Egész éves
munka! Tel.: 06-30-432-2419
Dunakiliti építőipari cég felvesz
betanított munkást szak - illetve
segédmunkára, bérezés: megegyezés szerint. Bóta Lak Bau
Kft. Érd.: 06-30-544-7931
Nehézgép kezelő kollégát keresünk gumikerekes forgókotróra, Mosonmagyaróvár és környéki munkákra. Nyugdíjasok
jelentkezését is várjuk! E-mail: kovacskftrajka@gmail.com,
Tel.: +36-30-261-7395
Segédmunkás kollégát keresünk Rajka és környéki munkavégzésre. Mosonmagyaróvár és
Rajka vonzáskörzetéből. E-mail:
kovacskftrajka@gmail.com, Tel.:
+36-30-261-7395
Konyhai kisegítőt, szakácsot
keresünk gyermekétkeztetéshez, egyműszakos munkarendbe. Érdeklődni a délelőtti órákban a 06-20-274-6099-es telefonszámon lehet.
Keresünk gyakorlattal rendelkező kőipari karos csiszolón önállóan dolgozni tudó szakembert,
kiemelt kereseti lehetőséggel.
Érd.: 06-70-377-8380 (8-17
óráig)
Kertépítő vállalkozás keres munkatársakat kertész és segédmunkás munkakörbe. Részmunkaidő is lehetséges! Érd.:
+36-30-202-8444
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