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INGATLAN
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
Mosonmagyaróvár
30
km-es körzetében keresek panelt, téglalakásokat,
telkeket, felújításra szoruló házakat, azonnal készpénzzel fizető vevők részére. Tel.: 06-70-262-52-66
Mosonmagyaróváron eladó
földszinti lakást keresek mozgássérült részére 14,5 MFt-ig.
Tel.: 06-30-210-8742
Napelem-rendszeres, 142
m˛-es, minőségi családi ház eladó az óvári városrészben. Iá: 58,9 MFt. Érd.:
06-30-210-8742
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Hold utcában szigetelt 1.
emeleti 50 m˛-es téglalakás, műanyag nyílászárók, fa beltéri ajtók, erkélyes, saját közös tároló, szenzációs áron eladó.
Azonnal költözhető! Érd.:
06-70-262-52-66
Majorokban 950 m˛-es telken 100 m˛-es családi ház, 32
m˛-es garázzsal, tulajdonostól eladó. Iá: 37,8 MFt. Érd.:
06-30-283-6981
Óvár és 20 km-es körzetében keresek családi házat,
felújítandót, max. 12 MFt-ig.
Azonnal készpénzben fizetek! Tel.: 06-70-262-5266
Levélen lelakott, öreg ház
819 m˛-es telken, összközműves eladó. Ár: 14,8 MFt.
Tel.: 0036-30-9459-113
Levélen építési saroktelek
545 m˛, rajta 45 m˛-es műhely
eladó. Közművek az utcafronton. Ár: 10,2 MFt. Érd.:
0036-30-9459-113

Mosonyin 74 m˛-es, 3 szobás
+ 8 m˛ 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
Telek
Mosonmagyaróvár
belvárosához közel, komplett tervekkel, engedélyekkel,
kész alappal eladó. Iá: 21,9
MFt. (Az ár alkuképes!). Tel.:
06-70-9465-464
Hegyeshalomban családi
ház, 140 m˛ alapterületű, tetőtér beépítve, egész alatt szuterén, benne dupla garázs,
teljes infrastruktúrás, 1148
m˛-es telken eladó. Ár: 38,8
MFt. Tel.: 0036-30-9459-113
Levélen felújított családi ház,
71 m˛laktér, 41 m˛ veranda,
összkomfortos eladó. Gáz a
ház előtt, telek 542 m˛, két
utcafrontos. Ár: 32,2 MFt.
Érd.: 0036-30-9459-113

Mosonmagyaróváron keresek 60-80 m˛-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
Doborgazon az üdülősoron nem vízparti 615 m˛-es
telek, összközműves az
úttest bal oldalán, bekerítetlen eladó. Ára: 7,6 MFt. Érd.:
+36-30-9459-113
Jánossomorján családi ház
eladó, 111 m˛, 2 szobás, 500
m˛-es saroktelken, összközműves, gázcsonk a telken, felújítandó. Ár: 17,8 MFt. Érd.:
+36-30-9459-113
Alkalmi vétel Lébényben!
80 m˛-es családi ház, 1100
m˛-es telekkel, 2 szobával,
melléképületekkel, gáz a telken belül, hihetetlen áron
eladó. Ár: 9.900.000 Ft. Tel.:
06-70-262-52-66

Mosonmagyaróváron építési telek 800 m˛, bekerített,
közművek a telken, közel
a belvároshoz, Lajta-parti eladó. Ár: 28,8 MFt. Érd.:
+36-30-9459-113
Mofém-telepen a Szekeres Richárd utcában keresek
eladó lakásokat, azonnal készpénzben fizető vevők részére.
Tel.: 06-70-262-52-66
Árcsökkenés! Gyenesdiás központjában tulajdonostól eladó 4 szobás, szerkezet-kész ház garázzsal 38 MFtért. Tel.: 06-30-9292-622
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Alkalmi vétel! Mosoni-Duna
közelében 160 m˛-es családi ház (1975) gáz- és vegyes
tüzeléssel, 1000 m˛ 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
Moson
legfrekventáltabb
helyén 50 m˛-es gázfűtéses lakás teljesen felújítva (víz-, villanyvezeték csere, új tető, stb.), saját tárolóval kedvező áron eladó! Érd.:
06-70-262-52-66
Óriási kedvezmény! Bükkön jó állapotú, 100 m˛-es,
földszinti téglalakás tulajdonostól, mélyen piaci ár
alatt 16 MFt-ért eladó. Tel.:
06-30-9292-622
Óriási kedvezmény! Gyenesdiáson építési telek
tulajdonostól eladó. Tel.:
06-30-9292-622
Balatoni építési telek eladó
üdülőövezetben, Hévíz mellett. Érd.: 06-20-223-5815

KIADÓ
Egy- és kétszemélyes, igényesen felújított és berendezett apartman szobák hos�szútávra 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 53
m˛-es másfél szobás panellakás hosszútávra kiadó. Ár:
100.000 Ft/hó + rezsi + 2 hó
kaució. Tel.: 06-30-732-4475
Hegyeshalomban szoba
kiadó magára és környezetére igényesnek. Ár: 50.000
Ft/hó. Tel.: 06-20-358-6326
Mosonmagyaróváron belvárosi, 50 m˛-es, külön-bejáratú összkomfortos, önálló
lakás 1-2 fő részére kiadó. Ár:
98.000 Ft + rezsi + 2 havi kaució. Tel.: +36-30-9459-113
Mosonmagyaróváron apartman 1 fő részére kiadó. Érd.:
06-30-758-5251

Erkel Ferenc út 10. szám alatti irodaházban 19 m˛-es és 38
m˛-es irodák kiadók, valamint
termékrendezvények lebonyolítására igénybe vehetők! Tel.:
06-30-936-7746
Mosonmagyaróváron 100
m˛-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
Húsz fő részére szállás kiadó
Mosonmagyaróváron, a Timföldgyári úton. Elhelyezés
2-3 ágyas szobákban. Tel.:
06-70-229-8134
Mosonmagyaróvártól
4
km-re Halásziban 80 m˛-es
földszint + tetőtér, 3 szoba, 2
fürdőszoba, nappali – konyha - étkező egyben, újszerű
állapotban kis kerttel, bútorozva kiadó. Ár: 130.000 Ft/
hó + rezsi + 2 hó kaució. Tel.:
06-30-9-366-930
Új apartmanok 2 fő részére
kiadók Mosonmagyaróvári. 2
havi kaució szükséges! Érd.:
06-30-262-2008

Mosonmagyaróváron 1-2
fő részére teljesen berendezett apartman kiadó. Ár:
90.000 Ft/hó + víz, villany,
2 hó kaució szükséges.
Tel.:
+36-30-957-4673,
+36-20-221-9574
Mosonmagyaróváron
a
Hotel Thermalban engedél�lyel rendelkező, felszerelt
fogászati rendelő kiadó. Érd.:
06-20-951-3052
Mosonmagyaróváron,
a
Magyar utcán, egészségügyi, sport-fitnesz, vendéglátó ipari, vagy egyéb
tevékenységre alkalmas
200/300m˛-es üzlethelyiség
kiadó! Érd.: 06-30-9791-506
Mosonmagyaróváron a Jókai
utcára néző 10 m˛-es üzlethelyiség kiadó. Érd.: 06-96-576025 (napközben!)
Mosonmagyaróváron nagyméretű, 10 szobás családi
ház, elsősorban cégek részére
kiadó. Tel.: 06-70-275-1015
Szoba kiadó gázfűtéses
lakásban 1 nemdohányzó,
megbízható személynek. Tel.:
06-20-223-5815

Mosonmagyaróváron újépítésű lakás gépesített konyhával 1-2 fő részére kiadó,
igény esetén garázzsal! Érd.:
06-20-365-3035
Mosonmagyaróváron 41
m˛-es erkélyes garzonlakás
kiadó nemdohányzónak. Ár:
85.000 Ft + rezsi+ kaució.
Érd.: 06-20-9436-575
Mosonmagyaróváron autópálya közelében új építésű,
modern, bútorozott, gépesített 55 m˛-es lakás, alacsony
re3zsivel. parkolóval kiadó.
Havi bérlet + rezsi + 2 hó kaució. Dohányzás, kisállat kizárva! Tel.: 06-30-273-6017
Családi ház albérletbe kiadó.
Érd.: 06-30-979-5592
Mosonmagyaróváron új építésű lakás, gépesített konyhával 1-2 fő részére kiadó,
igény esetén garázzsal. Érd.:
06-20-365-3035
Mosonmagyaróvár belvárosában, hőszigetelt téglaházban 2 szobás, bútorozott,
egyedi gázfűtéses lakás hos�szútávra kiadó. Kaució szükséges! Érd.: 06-30-398-7341
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JÁRMŰ
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 bérelhető! Tel.:
06-70-3805-241
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
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
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
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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
Fakivágás!
Fakuglizás!
Hasogatás, bozótirtás, fűés sövénynyírás, elhanyagolt kertek, udvarok rendbetétele, zöldhulladék elszállítása. Hétvégén is! Érd.:
06-20-328-4057
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
Dugulás elhárítás, bontás nélkül! Minőségi munka garanciával! Tel.: 06-20426-0222 Hétvégén is!
Redőnyjavítást vállalok! Tel.:
06-20-965-6515, 06-70536-5530 Zugonics

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
Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cukrász, Pincér, Vendéglátás szervező, Vendéglátó
Üzletvezető, Vendéglátó eladó,
Aranykalászos Gazda OKJ
tanfolyam. Tel.: 06-70-5932232. www.minervakft.hu
(E-000909/2014/A001-A011)
Bádogos munkák, tetőfedés, palatetők bontás nélküli
átfedése cserepes lemezzel,
lapos-tető szigetelés, tetőjavítás, kúpcserepek malterozása, kémények átrakása, beázások elhárítása. Érd.: 06-70663-7327, www.tetobau.hu
Tóth kárpittisztítás! Ülőgarnitúrák, sarokülők, kanapék,
fotelok tisztítása felsőfokon.
Tel.: 06-70-630-8245, www.
tothkarpittisztito.hu
Épültek Energetikai Tanúsítása, Hő-kamerás vizsgálatok, Napelemek telepítése.
Tel.: 06-30-9564-771, www.
energiaexpert.hu
Korrepetálást vállalok matematikából általános iskolások számára, más tantárgyból megbeszélés szerint. Tel.:
+36-20-8080-899
Expressz dugulás elhárítás! Bontás nélkül, garanciával! Mosonmagyaróváron és
környékén, hétvégén is! Tel.:
06-30-749-6098
Sövénynyírás, gyepszellőztetés, térkő-, sírhelykarbantartás, kertépítés, fűkaszálás, zöldhulladék elszállítása.
Tel.: 06-20-351-1292

Cserépkályhák átrakása, Akciós műanyag, hőszigejavítása, tisztítása. Kellei Kor- telt bejárati ajtók, 98x208-as
nél. Tel.: 06-20-3-406-640
méretűek, felül üvegbetéttel,
5 pontos biztonsági zárral,
kilinccsel, kulcsokkal, fehér
színben, jobbos és balos kivitelben eladók. Ár: 59.900 Ft/
db. Munkaidőben: 06-30610-3850. www.rbfnyilaszarokft.hu, Bősárkány, Ady Endre u. 13.
Eladó! Vállalkozás, kis befektetés, gyors megtérülés,
kevés időráfordítással! Tel.:
Festést, kőműves munkát, 06-70-362-8126
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
Teherfuvarozás, zöldhulladék elszállítás, lomtalanítás,
akár 3000 Ft-tól! Érd.: 06-20351-1292 Kedves Anyukák!
Gyermekfelügyeletet vállalok Mosonmagyaróváron igényes családi háznál. Érd.:
06-30-253-4606
EGYÉB
RAKLAPFELVÁSÁRLÁS! Tel.:
06-30-594-6226
BOLHAPIAC A PÁRTOK HÁZA
ALATT. Nyitvatartási időváltozás: csütörtök, péntek, szombat 8-15 óráig. Házhoz szállítás! Tel.: 06-20-5200-216
Új, építkezésből megmaradt
és bontott nyílászárók nagy
választékban 600 db-os raktárkészletről azonnal vihetők!
www.hasznaltablak.hu
Nagyméretű
raklapok
tüzelőnek eladók. Tel.:
06-30-594-6226
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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: 06-30-6103850, www.rbfnyilaszarokft.
hu, Bősárkány, Ady Endre u. 13.

Garázskapu, bukó rendszerű,
NOVUM márkájú, fehér színben, vadonatújan, 1 év garanciával, 240x200-as, 240x210es és 250x200-as méretben,
84.900 Ft/db. Munkaidőben:
06-30-610-3850, www.rbfnyilaszarokft.hu, Bősárkány,
Ady Endre u. 13.

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

Rossz mosógépét, villany- és
gáztűzhelyét ingyen elszállítom Mosonmagyaróváron
belül. Költöztetést is vállalok!
Tel.: 06-30-9-478-414
Száraz nyárfa és száraz akácfa konyhakészen rendelhető. EUTR: AA0351717. Tel.:
06-30-400-9597

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
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
Zöldségpalánta folyamatosan kapható! Megbeszélés alapján házhoz is szállítunk! Rikker László 9228.
Halászi, Ságvári út 26. Mobil:
06-20-425-2704
Leylandi Ciprus 100-120 cm
magasak eladók Mosonmagyaróváron, 2500 Ft/db. Ligetes
ültetésre, sövénynek, szoliternek
alkalmas. Érd.: 06-70-500-7535
Dunnákat, párnákat magas áron
vásárolok, bútorokat, festményeket, hangszereket, faliórákat, szarvasagancsot, porcelánokat és mindenféle öreg hagyatékot! Tel.: 06-70-875-5104
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Hanság-ligeti faüzembe asztalosokat és betanított munkatársakat keresünk. Felelősségteljes, munkájára igényes személyek jelentkezését várjuk.
Hosszú távú munkalehetőség,
versenyképes bérezés! Jelentkezéseket fényképes önéletrajzzal az office@palett-ex.hu
e-mail címre vagy telefonon:
06-20-245-6334 Palett-ex Kft.
Kőműveseket
keresünk.
Bejelentett munkavégzés,
kiemelt bérezés! 13. havi bér!
Utazástérítés! Pályakezdők,
fejlődési lehetőség! Felszerelés biztosított! Egész éves
munka! Érd.: 06-30-432-2419
Dohányboltba alkalmi vagy
beugrós állásra, lottóterminál
vizsgával rendelkező munkatársat
keresek. Tel.: +36-30-916-1199
Kertépítő vállalkozás keres
munkatársakat kertész és
segédmunkás munkakörbe.
Részmunkaidő is lehetséges!
Érd.: +36-30-202-8444
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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
A Flexum Gyógyászati Központ
csapata bővítése céljából teljes munkaidős gyógytornászt
keres. Tel.: +36-96-951-643.
E-mail: medical@flexumtermal.hu, 9200. Mosonmagyaróvár, Kolbai Károly u. 10.
Ausztriai Nightclub hostess
munkára keres csinos lányokat 19 éves kortól, top keresettel. Tel.: 0043-660-2914770, 0043-664-599-9695
(Pabian&Partner)
Építőipari vállalkozás fiatal
kőművest és segédmunkást
keres. Tel.: 06-20-417-5757
Textilüzletbe eladót keresünk, 8 órás munkaidőben.
Érd.: Stefán Üzletház, Mosonmagyaróvár, Jókai u. 8. Tel.:
06-96/576-025

Mosonmagyaróvári építőipari cég munkájára igényes, megbízható festőt, hőszigetelésben
jártas kőművest felvesz. Lehet
pályakezdő is! Bérezés megegyezés szerint. Tel.: 06-30-9475-174
Mosonmagyaróvári élelmiszer kisboltba eladónőt felveszünk. Elsősorban idősebb
hölgyek jelentkezését várjuk, lehet nyugdíjas is! Tel.:
06-70-773-2779
Pultos kolléganőt keresünk.
Rugalmas munkaidő beosztás. 900.- Ft + borravaló. Tel.:
06-30-632-6669

Mosonmagyaróvári gumiszerviz gumiszerelő munkatársat keres. Autószerelésben való jártasság előnyt
jelent! Tel.: 06-70-331-2647
Kerti kisgépszerelő szakmunkást keresünk, munkájára igényes, megbízható férfi személyében Mosonmagyaróváron.
Tel.: 06-20-330-8490

Munkatársat keresünk lottóés vendéglátó egységbe. Lottó-terminál vizsga szükséges!
Érd.: 06-30-908-3698
CNC gépkezelő, ill. betanított
fémipari munkásokat keresünk. Tel.: 06-20-926-7180
Mosonmagyaróvári Pityókás
borozó pultos kolleginát keres.
Érd.: 06-30-217-5317
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