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Apró
INGATLAN

Doborgazon az üdülősoron, nem 
vízparti, 615 m2-es telek, össz-
közműves, az úttest bal oldalán, 
bekerítetlen eladó. Ár: 7,6 MFt. 
Tel.: +36-30-9459-113

Óvár kertvárosi részén 1100 
m2-es telken felújítandó régi ház 
közművekkel, kedvező áron eladó 
22 MFt-ért. Csere lehetséges, 3 
szobás lakás, kis zöldterülettel. 
Érd.: 06-70-262-52-66

800 m2-es Lajta-parti telek 
(közmű a telekhatáron) beke-
rítve, 30%-os beépíthetőség-
gel eladó 25,9 MFt-ért. Érd.: 
06-70-262-52-66

ELADÓ felújítandó 56 m2-es ház 
300 m2-es udvarral a mosoni 
piacnál. Iá: 12 MFt. Érd.: 06-70-
312-79-45 (8.00-18.00 óráig)

Mosonmagyaróváron a Nap 
utcában, 2017-ben épült tár-
sasházban eladó egy I. emele-
ti, 40 m2-es, amerikai konyhás 
nappalis, + 1 szobás, erkélyes 
lakás, egyedi gázfűtéssel, ala-
csony rezsivel, saját parkolóval, 
zárt udvarban. Iá: 22,9 MFt. Tel.: 
06-20-329-6564

Dunaszigeten az Akácos utcában 
vagy a Nefelejcs utcában vízparti 
ingatlant vásárolnék. Jelentkezé-
süket a 06-30-9465-027 telefon-
számon várom!

Ausztriában a határtól 10 km-re 
10 éve mûködõ bevezetett ruha-
javító üzlet fõbérleti joga gépek-
kel, berendezéssel nyugdíjazás 
miatt eladó. Tel.: +36 30 835 
1960

Moson legfrekventáltabb helyén 
50 m2-es gázfűtéses lakás telje-
sen felújítva (víz-, villanyvezeték 
csere, új tető, stb.), saját táro-
lóval ajándék áron eladó! Érd.: 
06-70-262-52-66

Mosonmagyaróváron építési 
telek 800 m2, bekerített, közmű-
vek a telken, közel a belváros-
hoz, Lajta-parti eladó. Ár: 28,8 
MFt. Tel.: +36-30-9459-113

Jánossomorján családi ház 111 
m2, 2 szobás, felújított, összköz-
műves, szigetelt, gázcsonk a 
telken eladó. Ár: 17,8 MFt. Tel.: 
+36-30-9459-113

Hold utcában szigetelt 1. emele-
ti 50 m2-es téglalakás, műanyag 
nyílászárók, fa beltéri ajtók, erké-
lyes, saját közös tároló, szenzá-
ciós áron eladó. Fix ár: 15,0 
MFt.  Azonnal költözhető! Érd.: 
06-70-262-52-66

Hegyeshalomban családi ház 
140 m2 alapterületű, alpesi stílu-
sú zsalugáteres, egész alatt szu-
terén, benne dupla garázs, tető-
tér beépítve, 1148 m2-es telken, 
vízparti eladó. Ár: 38,8 MFt. Tel.: 
0036-30-9459-113

Levélen építési telek 408 m2, 
közművek az utcában eladó. Ár: 
5,8 MFt.Tel.: 0036-30-9459-113

KIADÓ
2 szobás, bútorozott, klímás 
panel, alatta akár garázzsal 
együtt is kiadó. Érd.: Csak SMS-t 
fogadok: 06-20-315-7011

Mosonmagyaróváron családi 
házban 1-2 férfinak főzési lehe-
tőséggel, udvar használattal szo-
ba kiadó. 2 hó kaució szükséges! 
Érd.: 06-30-979-5592

Mosonmagyaróváron, Hold 
utcában szerényen berendezett 2 
szobás lakás kiadó. Kaució szük-
séges! Érd.:  06-30-2623-443

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

Kossuth Lajos utca 45-ben 2 
szobás, berendezett albérlet 
kiadó. Ár: 110.000 Ft + rezsi + 2 
hó kaució. Érd.: 06-70-321-8259

Mosonmagyaróváron 4 eme-
letes házban 1. emeleti, 2 szo-
ba-hallos bútorozott panellakás 
hosszútávra kiadó 1-2 nemdo-
hányzó fő részére. Kisállat kizár-
va! Érd.: 06-20-221-26-48

Levél frekventált helyén 450 
m2-es összközműves építé-
si telek, aszfaltos úttal, bom-
ba áron, 5,5 MFt-ért eladó! Tel.: 
06-70-262-52-66

Mosonmagyaróváron eladó 
parkra néző utcafronti épületben 
2 szobás irodának is alkalmas 
lakás. Tel.: +36-20-527-9147

Mosonmagyaróváron, Wittmann 
parkban 1. emeleti 44 m2-es 
újépítésű, erkélyes, klímás lakás, 
hozzátartozó parkolóval eladó. Ár: 
25,2 MFt. + parkoló: 500.000 Ft. 
Érd.: 06-70-635-0020

Darnózselin, Héderváron, 
Ásványrárón keresek felújítan-
dó családi házat. Fizetés azon-
nal készpénzben, max. 15 MFt-
ig. Tel.: 06-70-262-52-66

Lébényben, Levélen és Hegyes-
halomban keresek felújítan-
dó családi házat 8-15 MFt-ig. 
Azonnal készpénzzel fizetek! Tel.: 
06-70-262-52-66

Mofém-telepen 1. emele-
ti, 1,5 szobás téglalakás saját 
10 m2-es tárolóval, megbízha-
tó bérlővel befektetőknek eladó 
ajándék áron 13,5 MFt-ért. Tel.: 
06-70-262-52-66

36 m2-es, erkélyes, műanyag 
ablakos, szigetelt házban 1. eme-
leti lakás a Hold utcában eladó. 
Fix ár: 13,5 MFt. + garázs vásá-
rolható! Tel.: 06-70-262-52-66

Levélen, Hegyeshalomban 
keresek építési telkeket, össz-
közművest elsősorban. Fize-
tés azonnal, készpénzben. Tel.: 
06-70-262-52-66

Mosonmagyaróváron csendes 
utcában, most épülő 8 lakásos 
társasházban eladó egy II. eme-
leti, 43 m2-es, amerikai konyhás 
nappalis, + 1 szobás penthouse 
lakás, 48 m2-es terasszal, egyedi 
gázfűtéssel, zárt udvarban saját 
parkolóval. Átadás idén ősszel, 
fűtés-készen történik. Ár: 29,5 
MFt. Tel.: 06-20-329-6564

Mosonmagyaróváron 70 m2-es 
kertes családi ház, tulajdonos-
tól eladó. Tel.: 06-30-632-2756
Mosonmagyaróváron csendes 
utcában, most épülő 8 lakásos 
társasházban eladó egy I. eme-
leti, 47 m2-es, amerikai konyhás 
nappalis, + 1 szobás, erkélyes, 
egyedi gázfűtéssel szerelt lakás, 
zárt udvarban saját parkolóval. 
Átadás idén ősszel, fűtés-kész 
állapotban. Ár: 26,3 MFt. Tel.: 
06-20-329-6564

Mosonmagyaróváron csendes 
utcában, most épülő 8 lakásos 
társasházban eladó egy I. eme-
leti, 62 m2-es, 3 szobás, erké-
lyes, egyedi gázfűtéssel sze-
relt lakás, zárt udvarban saját 
parkolóval. Átadás idén ősszel, 
fűtés-készen. Ár: 31,7 MFt. Tel.: 
06-20-329-6564

Tulajdonostól eladó a Széchenyi 
ltp-en 1. emeleti 3 szobás pan-
ellakás. Érd.: 06-30-366-1116

Tulajdonostól eladó 53 m2-es 
magasföldszinti, 2 szobás, felújí-
tott téglalakás a Hold utcában. Az 
ingatlanhoz erkély és saját pin-
ce is tartozik. Ára: 21 MFt. Érd.: 
+36-30-554-5895

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nerddevelopments.taxidriver.taximapp.orderapp&hl=hu
tel://0696206912
https://goo.gl/maps/nFQVp8XsAd9Mvk1t7
tel://06302268585
http://www.mikroflexum.hu
https://goo.gl/maps/uo7JnpUob2gb3kJ5A
tel://06706733772
tel://06706033772
mailto:elemeskeritesmovar%40gmail.com?subject=
tel://06309739265
tel://06305370899
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Üzemi segédmunka Mosonma-
gyaróváron, azonnali belépéssel. 
Férfi munkaerőt keresünk! Tel.: 
06-20-9-774-302

Mosonmagyaróvári építőipa-
ri cég munkájára igényes, meg-
bízható festőt, hőszigetelésben 
jártas kőművest felvesz. Lehet 
pályakezdő is! Bérezés megegye-
zés szerint. Tel.: 06-30-9475-174

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

Részmunkaidős irodai munkát 
keres szakmával és tapasztalattal 
rendelkező, precíz 22 éves lány. 
Tel.: 06-70-395-4082

Eladót felveszünk a mosonma-
gyaróvári TESCO ajándéküzletbe. 
Jelentkezés: fényképes önélet-
rajzzal az info@artro.hu címen. 
Tel.: 06-70-425-7040

Ács-vállalkozás ácsot, beta-
nított ácsot keres csak szak-
munkára. Bérezés: tudástól füg-
gően 1500-2000 Ft/óra. Tel.: 
06-30-997-0087

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

Mosonmagyaróvár, Timföldgyári 
utca 15-ben új építésű, külön-be-
járatú, klímás (79,14 m2) tetőté-
ri iroda kiadó, bruttó 2032 Ft/
m2 + rezsi áron. A 32,58 m2-es, 
valamint a 24,65 m2-es közvet-
lenül átjárható. A harmadik iroda 
21,91 m2. Irodánként 1-1 db pri-
vát parkoló, illetve ügyfélparko-
lók, internet is rendelkezésre áll. 
Érd.: 06-20-426-9920

Mosonmagyaróváron, a Szé-
chenyin 50 m2-es erkélyes lakás 
kiadó. Tel.: 06-20-665-8029
Bérbe kiadó 8 szoba fürdőszo-
bával, kulturált körülmények 
között. Szlovák-osztrák határtól 
pár kilométerre található! Tel.: 
06-20-2043-945

Kiadó tetőtéri lakás, külön-bejárattal 
Dunakilitin. Tel.: 06-20-2043-945

Mosonmagyaróváron, belvá-
rosban 2 szobás, egyedi fűtésű, 
erkélyes, bútorozott lakás hosz-
szútávra kiadó. Kaució szüksé-
ges, Kisállat nem megengedett! 
Tel.: 06-30-398-7341

Malomszeren 20 m2-es 
üzlethelyiség kiadó. Érd.: 
06-30-2623-443

Mosonmagyaróváron zárt, 
bekamerázott udvarban 28 
m2-es tároló helyiség kiadó. Tel.: 
+36-70-229-81-34

Ács-állványozót felveszek. 
Kiemelt fizetés, heti bérezés! Érd.: 
06-30-262-9157

JÁRMŰ
Személyautó bérelhető kaució 
nélkül, magyar autópálya matri-
cával. Tel.: 06-30-206-5858

Nagyméretű utánfutó folyama-
tosan bérelhető! Mosonmagyaró-
vár, Károly út 34/b. (víztoronynál). 
Tel.: +36-30-9390-169

SZOLGÁLTATÁS
Redőnyök, reluxák, szalagfüg-
gönyök, napellenzők, szúnyoghá-
lók, harmonikaajtók, stb. kedvez-
ménnyel, garanciával, rövid hatá-
ridővel mosonmagyaróvári szak-
embertől. Párkányok, zsaluzi-
ák! Kérjen ingyenes árajánlatot! 
Vidéken is! Tel.: +36-30-2350-
927, Horváth Attila, www.redo-
nyosattila.hu

Bádogos munkák, tetőfedés, 
palatetők bontás nélküli átfedé-
se cserepes lemezzel, lapos-tető 
szigetelés, tetőjavítás, kúpcsere-
pek malterozása, kémények átra-
kása, beázások elhárítása. Érd.: 
06-70-663-7327, www.teto-
bau.hu

Vízvezeték – központi fűtéssze-
relést, javítást vállalok Moson-
magyaróvár és környékén. Tel.: 
06-20-4879-377

Mosonmagyaróvári virágüzlet-
be gyakorlattal, vagy végzettség-
gel rendelkező eladót hosszútáv-
ra, teljes munkaidőre felveszünk. 
Érd.: 06-20-3359-177

VETŐMAGÜZEMI munkára, hosz-
szútávra TARGONCAVEZETŐKET 
és raktári munkásokat kétmű-
szakos munkarendbe, mosonma-
gyaróvári telephelyünkre felve-
szünk. Továbbképzés, betanítás 
biztosított! Tel.: 06-20-2539-421
Bútorszállításhoz, költöztetés-
hez keresek alkalmi munkavál-
lalókat. Tel.: 06-70-298-4275

Rendszergazda! Megbízható, 
munkájára igényes fiatal férfi 
másfél éves pénzforgalmi szol-
gáltatónál szerzett tapasztalattal, 
rendszergazda, informatikai állást 
keres. Érd.: +36-30-877-5937
Hanság-ligeti faüzembe asztalo-
sokat és faipari szakmunkásokat 
keresünk. Felelősségteljes, mun-
kájára igényes személyek jelentke-
zését várjuk. Hosszú távú munkale-
hetőség, versenyképes bérezés. 
Jelentkezéseket fényképes önélet-
rajzzal az office@palett-ex.hu 
 e-mail címre várjuk! (Palett-ex Kft.)

Galéria étterembe felszol-
gálót felveszünk. Mosonma-
gyaróvár, Erkel F. u. 2. Tel.: 
06-70-363-0052

Új építésű garzon lakások kiadók! 
Frekventált helyen,közelben bol-
tok,gyógyszertár,orvosi rendelők! 
Érd.: 06/30/262-2008 

Kossuth L. u. 45-ben 2 szo-
bás berendezettalbérlet kiadó. 
110.000 Ft/hó+rezsi+2 hó kau-
ció. Érd.: 06 70321 8259 

Mosonmagyaróváron közel az 
Ipari parkhoz 2-3 ágyas beren-
dezett szobák kiadók. Érd.: 
+36-70-229-81-34

Mosonmagyaróváron belvá-
rosi 50 m2-es külön-bejára-
tú összkomfortos, önálló lakás 
1-2 fő részére kiadó. Ár: 98.000 
Ft + rezsi + 2 havi kaució. Tel.: 
+36-30-9459-113

Lucsony utcában (Eliza-
beth apartman ház) 40 m2-es 
földszinti lakás kiadó. Tel.: 
+36-30-411-7514

Mosonmagyaróváron 32 
m2-es bútorozatlan garzonlakás 
kiadó. Ár: 80.000 Ft/hó + rezsi. 
Dohányzás, kisállat kizárva! Te.: 
06-30-610-5063

ÁLLÁS
Ambrózia étterem saját gépko-
csival és városi ismerettel rendel-
kező ételfutárt keres. Jelentkezni. 
Személyesen az Ambrozia étte-
remben, Magyar u 16 vagy tel. 
06/30/979-1506

tel://0696578001
https://goo.gl/maps/Pnotxk2UwLF12aW66
mailto:office02%40spindustries.at?subject=
mailto:info@artro.hu
mailto:hungary-hegyeshalom.karrier%40fiege.com?subject=
tel://0696701318
mailto:nett.ablakszerviz%40gmail.com?subject=
http://www.ablakszerviz-movar.hu
http://www.redonyosattila.hu
http://www.redonyosattila.hu
file:///C:\Users\Magdi\Downloads\www.tetobau.hu
file:///C:\Users\Magdi\Downloads\www.tetobau.hu
mailto:office@palett-ex.hu
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REDŐNYJAVÍTÁST vállalok! Tel.: 
06-20-965-6515, 06-70-536-
5530 Zsugonics

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

Szőnyegtisztítás felsőfo-
kon, garanciával! Ipari vegy-
tisztítás, portalanítás, atkátla-
nítás, ingyenes szállítás! Tel.: 
06-20-447-2726

Dugulás elhárítás, bontás nél-
kül! Minőségi munka garanciá-
val! Tel.: 06-20-426-0222 Hét-
végén is!

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

Cserépkályhák átrakása, javítá-
sa, tisztítása. Kellei Kornél. Tel.: 
06-20-3-406-640

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

MINDIG TV EXTRA: egysze-
ri kiépítési díj + havidíj –továb-
bi előfizetős csatornák. Részle-
tekért hívjon! Szlovák tv csator-
nák vétele is megoldható ana-
lóg (magyar, szlovák, osztrák) és 
digitális –DAB+(szlovák, oszt-
rák) rádióvétel kiépítése. Tel.: 
06-30-526-1558

Lassú a számítógépe/laptop-
ja? Nem indul? Lefagy? Papíron 
gyors az internet, WI-FI-n mégis 
lassú? Nem megy a WIFI az egész 
lakásban? Vírusos a gép? Meg-
oldom! Hívjon akár hétvégén is! 
Tel.: 06-30-526-1558

Készpénzfizetés azonnal! Napi 
legmagasabb áron! Arany-ék-
szerre, ezüst tárgyakra, régi-
ségekre, festményekre, egyes 
műszaki cikkekre. Arany-éksze-
rek árusítása kedvező áron. Régi 
képcsarnoki képeket, hagyatékot 
vásárolok. Ingyenes értékbecslés. 
Zálogház (Kisalföld Áruház mel-
lett). Tel.: 06-96/215-808

Fakivágás! Fakuglizás! Haso-
gatás, bozótirtás, fű- és sövény-
nyírás, elhanyagolt kertek, udva-
rok rendbetétele, zöldhulladék 
elszállítása. Hétvégén is! Érd.: 
06-20-328-4057

Rotálás, talajmarozás, szántást 
vállalok kis kertekben, kis terüle-
teken, Mosonmagyaróváron. Érd.: 
06-30-2560-666

Gázhálózat, gázkazán cserék, 
központi fűtés, víz és csatornahá-
lózat. Bogyai Zsolt épületgépész 
technikus, Tel.: 06-70-375-8033

Szobafestést vállalok rövid 
határidővel, kedvező négy-
zetméter áron, Mosonmagya-
róváron és környékén. Tel.: 
06-30-844-1766
GYORSVARRODA! A volt MARY 
varrodás csajok új helyen a Károly 
út 1-ben. Tel.: 06-30-789-7710

Ács, tetőfedő munkát válla-
lok! Lindab lemeztető felsze-
relése. Régi tető bontása, fel-
újítása, teljes új tetőszerkezet 
elkészítése. Régi cserép for-
gatása, új cserepezés, léce-
zés, fóliázás. Lapos-tetők szi-
getelése, beázások-, garázs-
tetők kijavítása, új kocsi beál-
lók teraszok megépítése. Régi 
ereszcsatorna rendszer kija-
vítása, új ereszcsatorna rend-
szerek felszerelése. Bármilyen 
más bádogos munka elvégzé-
se, kémények bontása, felújí-
tása, bevonása. Kisebb kőmű-
ves munkát vállalun számlaké-
pesen! Tel.: +36-70-610-3280, 
+36-70-406-8043
REDŐNYJÁRAT Mosonmagyaró-
váron és környékén. Redőnyök, 
szúnyoghálók, árnyékolók enged-
ménnyel. Hérics László, Kapuvár: 
06-96/245-064, 06-30-204-
0-205, www.hericsredony.hu. 
E-mail: hericsredony@gmail.com

Fűkaszálást vállalok moto-
ros fűkaszával. Tel.:  
06-20-374-4339

Homlokzatszigetelést, csalá-
di házak felújítását, gipszkar-
tonozást, kőműves munkákat, 
festést vállalunk. Számlaké-
pesen! Érd.: 06-20-241-8353, 
06-20-506-0617

Fűkaszálást, fakivágást, tuja-
nyírást, földmunkát, kertek, 
telkek rendezését vállalom. 
Tel.: 06-20-517-2701
Cserépkályhák építését, átra-
kását, tisztítását, javítását válla-
lom. Új és használat cserépkály-
hák széles választékban, kedve-
ző áron! Érdeklődni: Makay Rezső 
+36-30-409-1142

Veszélyes fák kivágása! Tuskó-
marás, ágdarálás, zöldhulladék 
elszállítása, akár hétvégén is! 
Tel.: +36-20-325-4252

Vállalunk: szobafestést, mázo-
lást, tapétázást, homlokzatfes-
tést. Pontos, precíz munka, kor-
rekt ár! Tel.: 06-30-265-2478

Gipszkartonozási munkák: 
álmennyezetek, szerelt falak, 
tetőterek, burkolási mun-
kák, festés, tapétázás. Tel.: 
06-70-434-0125

Tóth Kárpittisztítás! Ülőgarnitú-
rák, sarokülők, kanapék, fotelok 
tisztítása felsőfokon. Tel.: 06-70-
630-8245, www.tothkarpittiszti-
to.hu

Festést, mázolást, tapétázást, 
gipszkartonozás vállalok Moson-
magyaróváron és környékén. Tel.: 
06-30-521-8297

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

BOLHAPIAC a pártok háza 
alatt, újra nyitva! Műszaki áruk, 
fűnyírók, kerékpárok, bútorok 
adás-vétele. Nyitva: csütörtök, 
péntek 9-17 óráig, szombat: 9-12 
óráig. Tel.: 06-20-5200-216

Új, építkezésből megmaradt és 
bontott nyílászárók nagy válasz-
tékban 600 db-os raktárkészlet-
ről azonnal vihetők! www.hasz-
naltablak.hu

Új műanyag ablakok, bejára-
ti ajtók, fa beltéri ajtók, párká-
nyok raktárról azonnal vihe-
tők! RBF Nyílászáró Kft., Bősár-
kány, Ady Endre utca 13. Tel.: 
06-30-580-1041

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

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

Garázskapu, bukó rendsze-
rű, NOVUM márkájú, fehér szín-
ben, vadonatújan, 1 év garanciá-
val, 240x200-as, 240x210-es és 
250x200-as méretben, 84.900 
Ft/db. Munkaidőben: 06-30-610-
3850, www.rbfnyilaszarokft.hu, 
Bősárkány, Ady Endre u. 13.

Rossz mosógépét, villany- és 
gáztűzhelyét ingyen elszállí-
tom Mosonmagyaróváron belül. 
Költöztetést is vállalok! Tel.: 
06-30-9-478-414

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

Bőrös félsertés rendelhető 990 
Ft/kg, házi készítésű hurka, disz-
nósajt, kolbász, kocsonya kap-
ható. Házhozszállítást vállalok! 
Szép kártya elfogadóhely! Vad-
hús rendelhető! Fazekas hús-
bolt, Jánossomorja, Kereszt u. 
22. Tel.: 06-30-400-9597

Aranyfelvásárlás! Törtarany 
10000 Ft/g-tól, Fazonarany 
antik-, briliánssal, kézzel 
díszített 12500 Ft/g-tól akár 
30000 Ft/g-ig. Karórák, fest-
mények, porcelánok. Arany-
ezüst pénzérmék, papírpén-
zek. Teljes hagyaték felvásár-
lás! Időpont-egyeztetés után 
házhoz megyünk! Minden 
óvintézkedést betartunk! Érd.: 
06-70-381-6345, www.duna-
galeria.hu Nagyméretű rak-
lapok tüzelőnek eladók. Tel.: 
06-30-594-6226
Mosonmagyaróváron kismére-
tű bontott tégla raklapon eladó, 
40 Ft/db. Érd.: 06-30-600-8007

Hagyatékot, bútorokat, lakás-ki-
egészítőket, bontóasztalt, gyalu-
padot, tollat, mindent megvásá-
rolok és a helyszínen készpénz-
zel fizetek. Érd.: 06-20-804-2771

Vörös TOJÓTYÚK házhoz szállítva 
750 Ft/db. Tel.: 06-20-204-2382

tel://06306105164
tel://06309372114
tel://06305128795
http://www.vls.hu
mailto:oktatas%40vls.hu?subject=
tel://06304211867
http://www.hericsredony.hu
mailto:hericsredony@gmail.com
http://www.tothkarpittisztito.hu
http://www.tothkarpittisztito.hu
file:///C:\Users\Magdi\Downloads\www.hasznaltablak.hu
file:///C:\Users\Magdi\Downloads\www.hasznaltablak.hu
file:///C:\Users\Magdi\Downloads\www.rbfnyilaszarokft.hu
file:///C:\Users\Magdi\Downloads\www.rbfnyilaszarokft.hu
file:///C:\Users\Magdi\Downloads\www.rbfnyilaszarokft.hu
file:///C:\Users\Magdi\Downloads\www.rbfnyilaszarokft.hu
file:///C:\Users\Magdi\Downloads\www.rbfnyilaszarokft.hu
http://www.dunagaleria.hu
http://www.dunagaleria.hu


10 2020. május 8.10 2020. május 8.

mailto:info%40globalgreengroup.com?subject=
https://goo.gl/maps/8JiWDewFUie8KzeZ8
mailto:karrier%40lajtaszig.hu?subject=
mailto:karrier.dunakiliti%40veritas-ag.de?subject=
tel://0696671230


112020. május 8. 112020. május 8.

tel://0696565270
tel://06309555599
https://goo.gl/maps/hzpnmsXPzYZFwCV96
tel://0696886135
mailto:allashirdetes%40purmogroup.com?subject=
tel://06305440528
mailto:marta.vari%40bardusch.hu?subject=


12 2020. május 8.

tel://0696283517
http://www.hekomp.hu
https://goo.gl/maps/qrVpnxx2skof7aCE7
tel://0696576390
http://www.infohirdetes.hu

