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Mosonmagyaróváron zárt közös 
udvarban téglaépítésű társasház-
ban eladó egy földszinti 60 m2-es, 
két szobás, teljesen felújított lakás 
kertkapcsolattal. Átadás emeltszin-
tű, fűtés-kész állapotban történik, a 
befejezést tudjuk vállalni. Ár: 16,89 
MFt. Érd.: 06-20-329-6564

Levélen, Hegyeshalomban azon-
nali értékesítésre keresek felújítan-
dó lakásokat, családi házakat kész-
pénzzel fizető vevők részére. Tel.: 
06-70-262-52-66

INGATLAN
Befektetési lehetőség! Moson-
magyaróváron jól megközelíthe-
tő helyen, téglaépítésű társasház I. 
emeletén eladó egy 58 m2-es, 3 szo-
bás, erkélyes, jó állapotú lakás, táro-
lóval. A jelenlegi bérlő hosszútávra 
(15 évre) tovább bérelné a lakást. Ár: 
19,85 MFt. Érd.: 06-20-329-6564

Alkalmi vétel! Mosoni-Duna köze-
lében 160 m2-es családi ház (1975) 
gáz- és vegyes tüzeléssel, 1000 m2 
parkosított telekkel, garázzsal, pin-
cével, 2 fürdővel, nagyon jó belső 
elosztással, jó állapotban, remek 
áron eladó! 25 MFt-ig értékben, 
kizárólag mosoni 2 szobás, gázfű-
téses lakást + zöldterület beszámí-
tok! Tel.: 06-70-262-52-66

Utolsó lakás, tavalyi áron (5 %-os 
ÁFA). A városközpontban új építé-
sű liftes társasházban eladó egy I. 
emeleti, 53 m2-es, 3 szobás, erké-
lyes lakás, fűtés-készen, saját par-
kolóval. Átadás április végén történik. 
Ár: 23,5 MFt. Tel.: 06-20-329-6564

Magyar, szlovák és osztrák ügy-
feleink részére eladó családi háza-
kat, lakásokat, telkeket keresünk 
Mosonmagyaróváron és környékén! 
HELLO HOME Kft. Kolonics Anita 
06-30-413-9346 és Mazán Márió 
06-30-856-1505

A történelmi belvárosban, 2007-
ben épült társasházban eladó egy I. 
emeleti, 65 m2-es, kétszintes, ame-
rikai konyhás nappalis, + 1 szobás, 
erkélyes, klimatizált, igényes lakás, 
a mélygarázsban saját beállóval. Ár: 
29,9 MFt. Érd.: 06-20-329-6564

Mofém-telepen szigetelt 1. eme-
leti 50 m2-es téglalakás, műanyag 
nyílászárók, fa beltéri ajtók, erké-
lyes, saját közös tároló, szenzációs 
áron eladó. Azonnal költözhető! Érd.: 
06-70-262-52-66

Károly úton tulajdonostól eladó egy 
55 m2-es, 2 szoba-hallos, 3. emele-
ti panellakás. Érd.: 06-30-410-3803

Sürgősen eladó Mosonmagyaróvá-
ron, ipartelepi 67 m2-es földszinti, 
részben felújítandó, saját tárolóval és 
kertrésszel rendelkező polgári lakás. 
Ár: 15 MFt. Érd.: 06-30-9244-487

Szántóföldet vásárolnék Moson-
magyaróvár környékén. Tel.: 
06-20-9465-176

Lajta lakókertben 700 m2-es építé-
si telek eladó, 40.000 Ft-os négyzet-
méter áron. Érd.: 06-20-9465-176

Alkalmi vétel! Mosonban 40 m2-es 
1 szobás, gázfűtéses, jó állapotú, 
zöldterülettel + tárolóval rendelke-
ző lakás hihetetlen áron 7,9 MFt-ért 
eladó. Tel.: 06-70-262-52-66

Mofém-telepen a Szekeres Richárd 
utcában keresek eladó lakásokat, 
azonnal készpénzben fizető vevők 
részére. Tel.: 06-70-262-52-66

Mosonmagyaróváron 680 m2-es 
építési telek a városközpont közelé-
ben, 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

Azonnali készpénzfizetésre keresek 
városközponti gázfűtéses, erkélyes, 
jó állapotú téglalakást max. 1. eme-
let, 2 szoba, 20-22 MFt-ig! Érd.: 
06-70-262-52-66

Mosonmagyaróváron az óvá-
ri városközpont közelében eladó 
egy 50 m2-es, 1. emeleti, felújított, 
2 szoba + amerikai konyhás nap-
palis, műanyag ablakos téglalakás 
erkéllyel, saját tárolóval. Ára: 19,9 
MFt. Érd.: 06-30-856-1505

Mosonmagyaróváron Lajta-parti 
telek800 m2-es, 30%-os beépítés-
sel, teljesen bekerítve, közművek a 
telek határon, reális áron eladó! Érd.: 
06-70-262-52-66

Mosonmagyaróváron és 30 km kör-
zetében keresek felújítandó csalá-
di házakat, zárt kerteket, üdülőket 
azonnal készpénzzel fizető vevőnk 
részére! Tel.: 06-70-262-52-66

Mosonmagyaróváron csen-
des utcában, új építésű ikerház-
ban eladó egy földszinti 65 m2-es, 
2 szoba+amerikai konyhás nappa-
lis, teraszos lakás, 250 m2-es saját 
telekkel. Átadás kulcsrakészen 1 
hónapon belül.  Ár: 29,9 MFt. Érd.: 
06-20-329-6564

Építési telek Mosonmagyaróvár 
belvárosában komplett tervekkel, 
engedélyekkel, kész alappal eladó. 
Iá: 21,9 MFt (Az ár alkuképes!) Érd.: 
06-70-9465-464
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Dunaszigeten vízparttól 50 méter-
re igényes, teljesen alápincézett két-
szintes faház szaunával, kandallóval, 
kerti kiülővel, 2 db fürdőszobával, 2 
szoba + amerikai konyhás nappali-
val, 240 m2-es igényes telken, tel-
jes berendezéssel eladó. Ára: 62.000 
EUR. Érd.: 06-30-413-9346

Lajta lakóparkban, 2005-ben épült 
3 lakásos társasházban eladó egy I. 
emeleti, 70 m2-es, 3 szobás, jó álla-
potú lakás, klímával, beépített búto-
rokkal, 18 m2-es terasszal, saját 
tárolóval, zárt udvarban parkolóval. 
Iá: 31,9 MFt. Érd.: 06-20-329-6564

Alkalmi vétel! Levélen frekven-
tált helyen 2 utcafrontos, 400 – 
400 m2 telek külön helyrajzi szá-
mon, közművesítve, egyben és 
külön is eladó kedvező áron! Tel.: 
06-70-262-52-66

Mofém-telepen földszinti, szige-
telt téglalakás, külön fürdő-WC, 36 
m2-es, 2 szobává alakítható, telje-
sen új bútorzattal, gépesített új kony-
hával nyári költözéssel eladó. Tel.: 
06-70-262-52-66

Eladó Manninger ltp-i, teljesen fel-
újított földszinti, 2 szobás lakás. Iá: 
21,9 MFt. Érd.: 06-30-210-8742

Mofém-telepen eladó földszinti, 
felújított, klímás, 2 szobás lakás. Iá: 
23.490.000 Ft. Érd.: 06-30-210-8742

Moson legfrekventáltabb helyén 50 
m2-es gázfűtéses lakás teljesen fel-
újítva (víz-, villanyvezeték csere, új 
tető, stb.), saját tárolóval kedvező 
áron eladó! Érd.: 06-70-262-52-66

Budapesten tulajdonostól eladó a 
IX. kerületben, József Attila ltp-en 
a Távíró utcában II. emeleti 38,7 
m2-es, 1,5 szobás lakás. Egye-
di mérőórákkal, gázkonvektoros 
fűtéssel. Lakáshoz pincetároló tar-
tozik. Közlekedés: M3. Iá: 25,5 MFt. 
Tel.: 06-70-520-1944

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

Győrújbaráton zártkert eladó a Paper-
dő utcában. Érd.: 06-30-665-1738

Ásványrárón építési telek eladó. 
Érd.: 06-30-665-1738

Vízparti építési telek Feketeerdőn 
eladó, 620 m2. Tel.: 06-20-3-406-640

Mosonmagyaróváron 1996-ban 
épült társasházban 200 m2-es, 1. 
emeleti, exkluzív téglalakás, igénye-
sen befejezve, gyönyörűen beren-
dezve, 4 hálószobával, amerikai 
konyhás nappalival, szaunával eladó. 
Ára: 59 MFt. Érd.: 06-30-413-9346

Azonnali értékesítésre keresek 
Mosonmagyaróváron panelokat, 
téglalakásokat, telkeket, zárt kerte-
ket, készpénzes vevők részére! Tel.: 
6-70-262-52-66

Mofém-telepen szigetelt 1. eme-
leti 50 m2-es téglalakás, műanyag 
nyílászárók, fa beltéri ajtók, erké-
lyes, saját közös tároló, szenzációs 
áron eladó. Azonnal költözhető! Érd.: 
06-70-262-52-66

Frekventált helyen 1. emeleti, 65 
m2-es, kis konyhával ellátott egy-
terű, nagyon szép, világos üzlethe-
lyiség-, társasházi lakás zárt par-
kolóval, az utcafronton ingyenes 
parkolási lehetőséggel eladó. Tel.: 
06-30-3615-067

Mosonmagyaróváron 717 m2-es 
építési telek a Szále János utcában 
eladó, nyugodt, kertvárosi részen, 
30%-os beépíthetőséggel, közel a 
vasútállomáshoz és az autópálya fel-
járóhoz. Összes közmű a telek előtt. 
Ára: 13,5 MFt. Érd.: 06-30-856-1505

Károly utcában 55 m2-es, 2 szo-
ba-hallos 1. emeleti panella-
kás tulajdonostól eladó. Érd.: 
06-70-455-5541

Mosonmagyaróváron, városköz-
pontban 64 m2-es téglalakás tulaj-
donostól eladó. Iá: 24,9 MFt. Érd.: 
06-20-22-999-22

Dunaszigeten, a Nagyzátonyi ágnál 
1,4 ha vízparti telken eladó egy fel-
újított 100 m2-es családi ház mel-
léképületekkel, saját stéggel. Ára: 
210.000 EUR. Érd.: 06-30-413-9346

Mosonmagyaróváron, Mosonyi ltp-
en 4. emeleti, szigetelt, fűtéskorsze-
rűsített panellakás 74 m2-es, 3 szo-
bás, nagykonyhás, nagy erkéllyel, 
jó állapotban eladó. Saját pince és 
biciklitároló külön. Tulajdonostól! Fix 
ár: 26,5 MFt. Érd.: 06-70-5846-727

Mosonmagyaróváron frekventált 
helyen, szigetelt, műanyag ablakos, 
földszinti 49 m2-es panellakás eladó. 
Ár: 18,9 MFt. Tel.: 06-70-513-1353

Eladó Óváron 142 m2-es, egyszin-
tes, napelem rendszeres, minősé-
gi családi ház. Iá: 58,9 MFt. Érd.: 
06-30-210-8742

Konkrét ügyfelünk számára kere-
sünk családi házat Mosonmagyaró-
váron a SUN lakóparkban, vagy Lajta 
lakóparkban. Érd.: Esztergályos Sil-
via 06-70-934-0209, HUreality Kft.
Lucsonyban 2010-ben épült, téglaépí-
tésű társasházban eladó egy II. eme-
leti, tetőteres, nettó 55 m2-es, 2 szo-
bás, klimatizált, igényes lakás, beépí-
tett, gépesített konyhával, akár teljes 
bútorzattal is, per és tehermentesen. 
Iá: 23,45 MFt. Érd.: 06-20-329-6564

Konkrét ügyfelünk számára kere-
sünk Mosonmagyaróváron a bel-
városban eladó ingatlant. Érd.: 
Esztergályos Silvia 06-70-934-
0209, HUreality Kft.
Mosonmagyaróváron az óvári 
városközpont közelében eladó egy 
53 m2-es magasföldszinti, szigetelt, 
felújított 2 szobás, műanyag abla-
kos téglalakás redőnyökkel, saját 
gázkazánnal, kandallóval, erkéllyel, 
saját tárolóval. Tehermentes, azon-
nal költözhető! Ára: 22,4 MFt. Érd.: 
06-30-856-1505

Novák pusztán családi ház, telek-
kel eladó, Dunához közel. Csak 
komoly vevők hívjanak! Érd.: 
06-30-998-2159

Mosonmagyaróváron 65 m2-es, I. 
emeleti, teljes körűen felújított pan-
ellakás eladó. Iá: 25,6 MFt. Érd.: 
06-70-391-1236, 06-30-464-7015

Árcsökkenés! Mosonmagyaróváron, 
központi helyen társasházi téglala-
kás, 54 m2-es, 2 szobás, telekhá-
nyaddal tulajdonostól eladó. Iá: 15,8 
MFt. Tel.: 06-30-459-8560

Mosonmagyaróváron 1996-ban 
épült társasházban, földszinti 76 
m2-es téglalakás, szépen kialakít-
va, saját parkolóval eladó. Ára: 22,9 
MFt. Érd.: 06-30-413-9346

Mosonban 56 m2-es, I. emeleti tég-
lalakás a centrumban eladó. Tel.: 
06-20-9348-034

Malomdűlőben építési telek eladó. 
Érd.: 06-30-298-1519

Mosonmagyaróváron, forgalmas 
helyen üzlethelyiség kiadó, vagy 
eladó. Érd.: 06-30-9792-063

Sérfenyőszigeten az üdülő öve-
zetben családi ház eladó. Tel.: 
06-70-2440-145

Mofém-telepen téglaépítésű 2. 
emeleti, 1,5 szobás lakás tulaj-
donostól eladó. Iá: 18 MFt.Érd.: 
06-30-974-7541

Szigetelt panelházban eladó, igé-
nyesen felújított, klímás, 2 szo-
ba-hallos, erkélyes 5. emele-
ti lakás. Ár: 19.700.000 Ft. Érd.: 
06-30-533-6115

KIADÓ

Mosonmagyaróváron a városköz-
pontban kiadásra kínálok egy föld-
szinti 2 szobás, részben bútorozott 
panellakást. Az ingatlan hosszútáv-
ra kiadó max. 3 fő részére. Kisállat 
kizárva! Tel.: 06-30-834-3355
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Erkel Ferenc út 10. szám alatti iroda-
házban 19 m2-es és 38 m2-es irodák 
kiadók, valamint termékrendezvé-
nyek lebonyolítására igénybe vehe-
tők! Tel.: 06-30-936-7746

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

Mosonmagyaróváron az óvári bel-
városhoz közel, új építésű társasház-
ban igényesen berendezett, 2 szo-
bás, 45 m2-es I. emeleti, nagyerké-
lyes lakás, a lakáshoz tartozó zárt, 
fedett kocsi beállóval hosszútáv-
ra kiadó, igényes, csendes életvi-
telű személy, esetleg pár részére. 
Dohányzás és kisállat kizárva! Bér-
leti díj: 120.000 Ft/hó + rezsi + 2 hó 
kaució. Érd.: 06-20-481-6083

Mosonmagyaróváron, Gulyás Lajos 
u. 7/B, forgalmas helyen, a Lajta 
partján, Károly u. sarkán 92 m2-es 
üzlet kiadó (kávéházként üzemelt). 
Saját parkoló és terasz. Bérleti díj: 
150.000 Ft + áfa/hó. Érd.: 06-96-
216-167 vagy 06-70-413-9255

Mosonmagyaróváron a felújított 
NITS villában másfél szobás garzon 
kiadó. Ár: 100.000 Ft/hó + kaució. 
Tel.: 06-30-929-6336

Azonnal költözhető, berende-
zett kisméretű garzonlakás, egye-
di üzemeltetéssel óvári városré-
szen hosszabb távra bérbeadó. Érd.: 
06-30-9973-395

Lucsony utcában 2 apartman + 1 
szoba külön bejárattal kiadó. Érd.: 
06-70-245-1439

Mosonmagyaróváron, bútorozat-
lan 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

Mosonmagyaróváron az autópálya 
közelében új építésű, modern, búto-
rozott, gépesített 55 m2-es lakás ala-
csony rezsivel, parkolóval kiadó. Havi-
bérlet + rezsi+ 2 hó kaució. Dohányzás, 
kisállat kizárt! Érd.: 06-30-273-6017

Móra ltp-en kiadó 2 szoba-hallos 
lakás. Dohányzás, kiállat kizárt! Ár: 
90.000 Ft + rezsi/hó + 2 havi kau-
ció. Érd.: 06-20-960-3355

Egy- és kétszemélyes, igényesen 
felújított és berendezett apartman 
szobák hosszútávra kiadók. Csen-
des, nyugodt környezet, a város-
tól 1,5 km-re. Zárt parkoló, a kapu-
ban buszmegálló, bicikliút a váro-
sig, illetve Rajkáig. Mosási- és főzé-
si lehetőség. Az apartman szobá-
ban zuhanyzó, wc, tv, internet. Érd.: 
06-70-935-60-40

Moson központjában 45 m2-es 
összkomfortos, egyedi fűtésű lakás 
kiadó. Ár: 80.000 Ft/hó + rezsi. Tel.: 
06-70-211-4145

Mosonmagyaróváron új építésű, 
klímás 68 m2-es nagyerkélyes lakás, 
gépesített konyhával (hűtő, mosoga-
tógép, stb.) alacsony rezsivel, gépko-
csi beállóval hosszútávra kiadó. Ár: 
500 EUR + rezsi + 2 hó kaució. Tel.: 
06-70-418-3336

Mosonmagyaróváron a Manninger 
ltp-en földszinti, gázfűtéses másfél 
szobás lakás kiadó április 01-től. 
Tel.: 06-30-5181-151

Jánossomorján bútorozott, gázfű-
téses lakás (2 szoba, konyha, für-
dőszoba) kiadó. Állattartásra nincs 
lehetőség! Érd.: 06-30-9275-799

Mosonmagyaróváron 100 m2 3szo-
bás családi ház a mosoni dunához 
közel telekkel együtt hosszútávra 
kiadó 150.000,-Ft/hó+rezsi +2hónap 
kaució. Tel-: 06-70-331-2647

Munkásszállás Jánossomorján! 
Az ausztriai határtól 2 km-re kiadó 
8-10 főre teljesen felszerelt, új épí-
tésű. Érd.: +36-30-494-2869

Apartman lakások kiadók! Jó lehe-
tőség egyedülállóknak vagy max. 
2 főig. Összkomfort, zárt parko-
ló, garázs lehetőség. Számlaké-
pes, kedvező ár! Halászi. Tel.: 
06-70-6799-193

Kiadó a Móra ltp-en IV. emele-
ti, részben bútorozott, felújított, 
egyedi órákkal, mindkét oldalon 
zöldterületre néző, kis rezsijű 53 
m2-es panellakás, hosszútávra. 
Ár: 100.000 Ft/hó + rezsi + kau-
ció. Tel.: 06-30-9-692-293

Mosonmagyaróváron 1-2 fő részé-
re apartman kiadó, teljes beren-
dezéssel. Ár: 90.000 Ft/hó + víz, 
villany. Tel.: 06-30-9574-673, 
06-20-221-9574

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

Jánossomorján 43 m2-es új lakás max. 
2 fő részére hosszútávra kiadó. Alacsony 
rezsi, zárt parkoló. Ár: 80.000 Ft/hó + 
2 havi kaució. Kutya, macska tartására 
nincs lehetőség! Tel.: 06-30-223-8865

Halásziban különálló szoba – kony-
ha – fürdőszoba fiatal párnak kiadó. 
Érd.: 06-20-355-7292

Mosonmagyaróváron, a Magyar 
utcán, egészségügyi, sport-fit-
nesz, vendéglátó ipari, vagy 
egyéb tevékenységre alkalmas 
200/300m2-es üzlethelyiség kiadó! 
Érd.: 06-30-9791-506

50 m2-es, 2 szobás, erkélyes, 1. 
emeleti lakás bútorozottan a Szé-
chenyi ltp-en hosszútávra kiadó. 
Érd.: +36-30-9715-942

Mosonmagyaróváron 41 m2-es 
erkélyes garzonlakás kiadó nemdo-
hányzónak. Ár: 85.000 Ft + rezsi + 
kaució. Tel.: 06-20-9436-575

Mosonmagyaróváron teljesen fel-
újított 2 szobás, erkélyes 2. emele-
ti, bútorozatlan, egyedi mérőkkel fel-
szerelt panellakás kiadó. Dohányzás, 
kisállat kizárva! Havi bérlet + rezsi + 
2 hó kaució. Érd.: +36-30-354-7673

Mosonmagyaróváron 54 m2-es 
lakás kiadó. Érd.: 06-20-333-2444

Mosonmagyaróváron, Bar-
tók Béla úton garázs kiadó. Érd.: 
06-20-333-2444
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Apró Szőnyegtisztítás felsőfokon, garan-
ciával! Ipari vegytisztítás, portalaní-
tás, atkátlanítás, ingyenes szállítás! 
Tel.: 06-20-447-2726

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

3,5 tonnás billenőplatós kisteherau-
tóval fuvarozást vállalok cégek, illet-
ve magánszemélyek részére. Tel.: 
+36-70-426-8813

Épületek bontása, áruszállítás, min-
denféle kerti munka! Számlaképes! 
Tel.: 06-30-537-0899

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

Vállalunk szobafestést, mázolást, 
tapétázást, homlokzatfestést. Pon-
tos, precíz munka, korrekt ár! Tel.: 
06-30-265-2478

Tóth kárpittisztítás! Ülőgarnitúrák, 
sarokülők, kanapék, fotelok tisztítá-
sa felsőfokon. Tel.: 06-70-630-8245, 
www.tothkarpittisztito.hu

Lomtalanítást vállalok. Akár 
ingyen kitakarítom pincéjét, udva-
rát. Felesleges holmit elszállítok! 
Egész lakás ürítését is vállalom! Tel.: 
06-70-882-6590

Gipszkartonozási munkák: álmeny-
nyezetek, szerelt falak, tetőterek, 
burkolási munkák, festés, tapétá-
zás! Tel.: 06-70-434-0125

Készpénzfizetés azonnal! Napi leg-
magasabb áron! Arany-ékszerre, 
ezüst tárgyakra, régiségekre, fest-
ményekre, egyes műszaki cikkek-
re. Arany-ékszerek árusítása ked-
vező áron. Régi képcsarnoki képe-
ket, hagyatékot vásárolok. Ingyenes 
értékbecslés. Zálogház (Kisalföld 
Áruház mellett). Tel.: 06-96/215-808

GAZDABOLT – mosoni piacnál. 
Moson-Kert Kft. – Mosonma-
gyaróvár, Ostermayer u. 08. Tel.: 
+36-20-3258-606

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, 
Cukrász, Pincér, Vendéglátás szer-
vező, Vendéglátó Üzletvezető, Ven-
déglátó eladó, Aranykalászos Gaz-
da OKJ tanfolyam. Tel.: 06-70-
593-2232. www.minervakft.hu 
(E-000909/2014/A001-A011)

Fakivágás! Fakuglizás! Hasogatás, 
bozótirtás, fű- és sövénynyírás, elha-
nyagolt kertek, udvarok rendbetéte-
le, zöldhulladék elszállítása. Hétvé-
gén is! Érd.: 06-20-328-4057

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

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

JÁRMŰ

Személyautó bérelhető kaució nél-
kül, magyar autópálya matricával. 
Tel.: 06-30-206-5858

Nagyméretű utánfutó folyamato-
san bérelhető! Mosonmagyaróvár, 
Károly út 34/b. (víztoronynál). Tel.: 
+36-30-9390-169

Személyautó, utánfutó és 3,5 ton-
nás Citroen Jamper kisteher-gépjár-
mű bérbe adó. Tel.: 06-20-311-7372

Személyautó bérelhető! Tel.: 
06-70-3805-241

TÁRSKERESÉS

37 éves fiatalember barátnőt 
keres, komoly kapcsolatra. Tel.: 
06-20-924-6071

SZOLGÁLTATÁS

Redőnyök, reluxák, szalagfüggö-
nyök, napellenzők, szúnyoghálók, 
harmonikaajtók, stb. kedvezmény-
nyel, garanciával, rövid határidővel 
mosonmagyaróvári szakembertől. 

Párkányok, zsaluziák! Kérjen ingye-
nes árajánlatot! Vidéken is! Tel.: 
+36-30-2350-927, Horváth Attila, 
www.redonyosattila.hu

MINDIG TV EXTRA: egyszeri kiépí-
tési díj + havidíj –további előfizetős 
csatornák. Részletekért hívjon! Szlo-
vák tv csatornák vétele is megold-
ható analóg (magyar, szlovák, oszt-
rák) és digitális –DAB+(szlovák, 
osztrák) rádióvétel kiépítése. Tel.: 
06-30-526-1558

Hagyományos OVISÚSZÁS a 
Móra Ferenc Általános Iskolá-
ban. Szerda: 17.00-18.00 óráig. 
Középsős és nagycsoportos ovi-
sokat várunk! Tel.: 06-30-479-
1679, 06-30-268-7808

GYORSVARRODA! A volt MARY var-
rodás 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 las-
sú? Nem megy a WIFI az egész 
lakásban? Vírusos a gép? Megol-
dom! Hívjon akár hétvégén is! Tel.: 
06-30-526-1558

Villanyszerelés! Csengő javítástól 
villamos felújításig számíthat rám! 
Szabó János, Tel.: 06-30-99-300-48

Bádogos munkák, tetőfedés, pala-
tetők bontás nélküli átfedése cse-
repes lemezzel, lapos-tető szigete-
lés, tetőjavítás, kúpcserepek malte-
rozása, kémények átrakása, beá-
zások elhárítása. Érd.: 06-70-663-
7327, www.tetobau.hu

Dugulás elhárítás, bontás nélkül! 
Minőségi munka garanciával! Tel.: 
06-20-426-0222 Hétvégén is!

ELADÓ! VÁLLALKOZÁS! KIS BEFEK-
TETÉSSEL! Tel.: 06-70-362-8126
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REDŐNYJÁRAT indul hétvégenként 
Mosonmagyaróvárra és környékére! 
Redőnyök, szúnyoghálók 10 – 15 % 
engedménnyel! Március 15-ig tavalyi 
árakon! Hőszigetelt alumínium redő-
nyök, reluxák, pliszék, szalagfüggö-
nyök, napellenzők, sávrolók. Kérjen 
ingyenes helyszíni árajánlatot! Minő-
ségi árnyékolót 49 éves megbízha-
tó cégtől. HÉRICS LÁSZLÓ, Kapu-
vár, Pozsonyi u. 90. Tel.: 96/242-
655, 06-30-204-0-205, www.heri-
csredony.hu

Vízvezeték és fűtésszerelést válla-
lok Mosonmagyaróváron és környé-
kén. Tel.: 06-30-402-3116

Ácsmunkák, tetőfedés, áruszállítás, 
lambériázás, gipszkartonozás, tér-
kövezés, zsaluzás, vasalás, betono-
zást vállalunk. Tel.: 06-20-3156-689

Sövénynyírás, gyepszellőztetés, tér-
kő- sírhelykarbantartás, kertépítés, 
fűkaszálás, zöldhulladék elszállítás. 
Tel.: 06-20-351-1292

Családi házak és társasházak vil-
lanyszerelését és felújítását vállal-
juk. Érd.: 06-70-427-1997

Villanyszerelés! Vállaljuk családi 
házak, társasházak, panelok, teljes 
körű villanyszerelését, garanciával! 
Érd.: 06-70-539-7073

Akciós műanyag, hőszigetelt bejá-
rati ajtók, 98x208-as méretűek, fel-
ül üvegbetéttel, 5 pontos biztonsági 
zárral, kilinccsel, kulcsokkal, fehér 
színben, jobbos és balos kivitelben 
eladók. Ár: 59.900 Ft/db. Munkaidő-
ben: 06-30-610-3850. www.rbfnyi-
laszarokft.hu, Bősárkány, Ady End-
re u. 13.

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

Garázskapu, bukó rendsze-
rű, NOVUM márkájú, fehér szín-
ben, vadonatújan, 1 év garanciá-
val, 240x200-as, 240x210-es és 
250x200-as méretben, 79.900 Ft/
db. Munkaidőben: 06-30-610-3850, 
www.rbfnyilaszarokft.hu, Bősárkány, 
Ady Endre u. 13.

Rossz mosógépét, villany- és gáz-
tűzhelyét ingyen elszállítom Moson-
magyaróváron belül. Költöztetést is 
vállalok! Tel.: 06-30-9-478-414

Száraz nyárfa és száraz akácfa 
konyhakészen rendelhető. EUTR: 
AA0351717. Tel.: 06-30-400-9597

Bőrös félsertés rendelhető 990 Ft/
kg, házi készítésű hurka, disznósajt, 
kolbász, kocsonya kapható. Házhoz-
szállítást vállalok! Szép kártya elfo-
gadóhely! Vadhús rendelhető! Faze-
kas húsbolt, Jánossomorja, Kereszt 
u. 22. Tel.: 06-30-400-9597

Nagyméretű raklapok tüzelőnek 
eladók. Tel.: 06-30-594-6226

Hagyatékot, bútorokat, lakás-kie-
gészítőket, bontóasztalt, gyalupa-
dot, tollat mindent megvásárolok és 
a helyszínen készpénzzel fizetek. 
Érd.: 06-20-804-2771

Bontásból származó jó minőségű 
natúr forgácslap, MDF-lemez, falá-
da többféle méretben eladó. Érd.: 
06-20-9596-202

Masszív fa kárpitos sarokétkező + 
2 székkel nagyon szép állapotban 
eladó. Tel.: 06-70-606-1773

Erős, jó minőségű, tekerős falra sze-
relhető napernyő 250x150, 2 db egy 
áráért eladó. Tel.: 06-30-631-3577

Leylandi Ciprus 100-120 cm 
magasak eladók Mosonmagyaró-
váron, 2500 Ft/db. Ligetes ültetés-
re, sövénynek, szoliternek alkalmas. 
Érd.: 06-70-500-7535

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

Dunnákat, párnákat magas áron 
vásárolok, bútorokat, festménye-
ket, hangszereket, faliórákat, szar-
vasagancsot, porcelánokat és min-
denféle öreg hagyatékot! Tel.: 
06-70-875-5104

Gázhálózat, gázkazán cserék, köz-
ponti fűtés, víz és csatornahálózat. 
Bogyai Zsolt épületgépész technikus, 
Tel.: 06-70-375-8033

Ácsmunkák: tetőfedést, zsaluzást, 
átalakítást vállalunk. Érd.: 
06-30-835-1960

Fuvarozás, bútor- és ház-
tartási gépek szállítása. Érd.: 
06-70-589-2787

Kedvező áron vállalunk festés gipsz-
kartonozását, külső hőszigetelését. 
Minőségi munka, kedvező ár! Tel.: 
+36-20-225-5612

EGYÉB

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

BOLHAPIAC a Pártok Háza alatt meg-
újult arculattal, új árukészlettel várja 
régi és új vásárlóit! Nyitva: CS,P,Sz: 
9-17óraig. Tel:06-20-5200-216

Új, építkezésből megmaradt és bon-
tott 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
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Dinamikusan fejlődő Network mar-
keting-vállalkozásomhoz keresek 
vállalkozó kedvű munkatársakat. 
Tel.: +36-70-426-8813

Felszolgáló/nő kollégát keresünk 
mosonmagyaróvári étterembe 
angol vagy német nyelvismeret-
tel. Érd.: +36-30-226-2749

Dunakiliti építőipari cég felvesz 
betanított munkást szak - illetve 
segédmunkára, bérezés megegye-
zés szerint. Bóta Lak Bau Kft. Érd.: 
06-30-544-7931

Nehézgép kezelő kollégát keresünk 
gumikerekes forgókotróra, Moson-
magyaróvár 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 vonzás-
körzetéből. E-mail: kovacskftrajka@
gmail.com, Tel.: +36-30-261-7395

Mosonmagyaróvári erdészeti vál-
lalkozás traktoros, motorfűrész kez-
elő és segédmunkás kollégát keres. 
Érd.: 06-30-481-4321 (16.00 óra 
után)

CNC gépkezelőt, ill. betanított 
fémipari munkásokat keresünk. Tel.: 
06-20-926-7180

Szakácsot és konyhai kisegítőt fel-
veszünk. Flamingó étterem, Hegyes-
halom. Tel.: 06-70-634-9428

Pincért/nőt felveszünk, jó munkafel-
tételeket biztosítunk. Korona Panzió, 
Levél Érd.: 06-30-500-3596

A Flexum Gyógyászati Központ csa-
pata bővítése céljából teljes munka-
idős gyógytornászt keres. Tel.: +36-
96-951-643. E-mail: medical@fle-
xumtermal.hu, 9200. Mosonmagya-
róvár, Kolbai Károly u. 10.

Mosonmagyaróváron, Magyar 
utcai üzletembe keresek recepciós 
munkatársat, 4 órás alkalmi mun-
ka jelleggel. Elvárások: jó meg-
jelenés, jó kommunikációs kész-
ség, idegen nyelv ismerete előny. 
Bérezés: megegyezés szerint. Tel.: 
+36-30-167-6936

A Flexum Thermal & Spa hosszú 
távra takarítókat keres 2 műsza-
kos munkarendbe (06:00-14:00 
és 14:00-22:00). Az alábbi tele-
fonszámon várjuk jelentkezését: 
+36-30-347-9051

Halászi telephelyű mezőgazdasági 
vállalkozás szarvasmarha telepéter 1 
fő munkaerőt keres fejő munkakör-
be. Versenyképes fizetés, jogtisztán 
bejelentve. Munkába járás költség-
térítés, cafeteria. Munkavállaló barát 
munkahely. Duna-Ág Agro Szövetke-
zet. Érdeklődni munkanapokon 6.00-
14.00 óráig a 06-96/573-033 tele-
fonszámon lehet. 

Grande Pizzéria szezonális időszak-
ra diákokat pultos munkakörre keres. 
Érd.: 06-20-4444-301

Mezőgazdasági vállalkozás növény-
termesztési munkára traktorost 
keres. Érd.: 06-30-529-6244

Galéria étterembe felszolgálót felve-
szünk. Mosonmagyaróvár, Erkel F.u. 
2. Érd.: 06-70-363-0052

Mosonmagyaróvár és környéki 
partnereink részére keresünk mun-
katársakat betanított jellegű, ope-
rátori munkákra. Jelentkezni és 
érdeklődni irodánkban M.E.N.T.O.N 
Jobs Kft. 9200. Mosonmagyaró-
vár, Fecske u. 4., vagy telefonon: 
+36-70-604-4589

Bécs melletti családias fogtech-
nikai laborba heti 40 órába prote-
tikus kollégát keresünk. Magya-
rul beszélünk, bejelentett munkavi-
szony. Contident KFT. Maria Lanzen-
dorf +43-664-2024222

Főállású pultost felveszünk Moson-
magyaróváron a Grande Pizzériába. 
Érd.: 06-20-4444-301

Mosonmagyaróvári pizzéria disz-
pécsert, konyhai kisegítőt és piz-
za-szakácsot azonnali kezdéssel 
felvesz. Érd.: 06-70-770-1319

Megbízható friss nyugdíjaso-
kat keresünk Mosonmagyaróvár-
ra szórólap terjesztésére. Érd.: 
06-70-978-6573

SUCHEN KELLNER/IN AB APRIL FÜR 
30 STD PRO WOCHE VON DO-SO/
JAHRESSTELLE. BEZAHLUNG LAUT 
KOLLEKTIV-VERTRAG. BEWERBUNG 
UNTER altes@landgut-werdenich.
at Tel.: 0043-2144-21630.  2423 
DEUTSCH JAHRDORF
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Bejáratott, frekventált helyen lévő 
mosonmagyaróvári kozmetikába 
kisegítő kozmetikust keresek. Fel-
tétel: szakterületen szükséges német 
nyelvtudás. Érd.: 06-30-217-2342

Konyhai kisegítőt, szakácsot kere-
sünk gyermekétkeztetéshez, egymű-
szakos munkarendbe. Érdeklődni a 
délelőtti órákban a 06-20-274-6099-
es telefonszámon lehet.

Keresünk gyakorlattal rendelke-
ző kőipari karos csiszolón önállóan 
dolgozni tudó szakembert, kiemelt 
kereseti lehetőséggel. Érd.: 06-70-
377-8380 (8-17 óráig)

Kertépítő vállalkozás keres mun-
katársakat kertész és segédmun-
kás munkakörbe. Részmunkaidő is 
lehetséges! Érd.: +36-30-202-8444

EGY MŰSZAK! KIEMELT BÉREZÉS! 
Formázó, öntvénytisztító munka-
társakat keres a KÜHNE Vasöntő-
de Kft. Jelentkezés munkanapokon 
6-14 óráig: 06-96/213-055, vagy 
06-96/213-315

Csomagolókat keresünk egy 
műszakos munkarendbe, pályakez-
dők és nyugdíjasok jelentkezését is 
várjuk. Tel.: 06-20-528-5510

Bódi-Trans 7,5 tonnás autóra, fix 
német körfuvarokra sofőrt keres. 
Minden hétvége itthon! „C” kate-
góriás jogosítvány, sofőr kártya, GKI 
szükséges! Tel.: +36-30-398-1760

Konyhai kisegítőt, szakácsot felve-
szek. Dunasziget, Zátonyi-csárda. 
Tel.: 06-30-9-360-520

Mosonmagyaróvári Kertépítő Cég 
férfi munkaerőt keres 18-55 éves 
korig. Szakmai tapasztalat, vala-
mint jogosítvány előny, de nem fel-
tétel. Makay: 06-20-335-9177

Fodrász alkalmazottat keresek. Heti 
4-5 nap. Fizetés: bruttó 310.000 Ft/
hó. Tel.: 06-20-550-7264

Mosonmagyaróvári élelmiszer kis-
boltba eladónőt felveszünk. Első-
sorban idősebb hölgyek jelentkezé-
sét várjuk, lehet nyugdíjas is! Tel.: 
06-70-773-2779

Mosonmagyaróváron családias 
panzióba 4 órás délelőttös munka-
körbe igényes kisegítő szobaasz-
szonyt keresünk. lehet friss nyug-
díjas is. Tel.: 06-96-211-599. Idő-
pont egyeztetés: 06-20-2216-299. 
Személyes találkozás.

Kőműveseket keresünk; bejelen-
tett munkavégzés, kiemelt bérezés! 
13. havi bér! Utazástérítés! Pályakez-
dők, fejlődési lehetőség! Felszerelés 
biztosított! Egész éves munka! Tel.: 
06-30-432-2419

Mosonmagyaróvári gumiszerviz 
gumiszerelő munkatársat keres. 
Autószerelésben való jártasság 
előnyt jelent! Tel.: 06-70-331-2647

Kerti kisgépszerelő szakmunkást 
keresünk, munkájára igényes, meg-
bízható férfi személyében Mosonma-
gyaróváron. Tel.: 06-20-330-8490

Kemencés pizzéria csapatbővíté-
se céljából főállású és beugrós piz-
za-szakácsot keres, kiemelt bére-
zéssel! Tel.: 06-30-397-0030

Ács-állványozó vállalkozás keres 
ácsot, betanított ácsot. Csak szakmun-
kást!  1500-2000 Ft-os órabér, tudás-
tól függően. Tel.: 06-30-997-0087

Nyugdíjas parkoló őrt hegyeshalmi 
Rózsa csárdába felveszünk. Munka-
idő: 18.00-24.00 óráig. Saját gépko-
csi szükséges, az útiköltséget térít-
jük! Érd.: 06-30-631-6874

Monarchia kávéház konyhai kise-
gítőt keres szombati napokra, 9-21 
óráig. Fizetés: nettó 15.000Ft. 
Jelentkezés személyesen: Jókai u. 8.

Dohányboltba, részmunkaidőbe 
vagy beugrós állásra munkatársat 
keresünk. Érd.: 06-30-9161-199

Mosonmagyaróvári étterembe főál-
lásba szakácsot felveszünk. Érd.: 
06-30-2160-594

Taxi-vezetői engedéllyel rendel-
kező sofőrt keresek. 5x5 TAXI. Tel.: 
06-20-267-7092

Pultos kolléganőt keresünk. Érd.: 
06-30-939-0579

Hosszú távú bejelentett munkára kere-
sünk kőműveseket, festőket. Pályakez-
dők jelentkezését is várjuk! Tel.: 
06-20-241-8353, 06-20-506-0617

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

Mosonmagyaróvári kisboltba beug-
rós munkatársat keresünk, főleg hét-
végi elfoglaltsággal. Lehet nyugdíjas 
is! Tel.: 06-30-558-7009

Monarchia kávéház pultost keres. 
Heti 3x10 óra, megbeszélés szerint. 
Jelentkezés: személyesen, Jókai u. 8.

Cukrászatba kisegítő munkatár-
sat keresünk. Tel.: 06-30-3767-283

Mosonmagyaróvári Pityókás boro-
zó pultos kolleginát keres. Érd.: 
06-30-217-5317

Munkaerőt, vagy látszerész tanulót 
mosonmagyaróvári optikai üzletbe, 
számítógépes ismeretekkel, német 
vagy angol nyelvtudással felveszünk. 
Tel.: 06-30-9-590-138
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