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Mosonmagyaróváron, az óvári 
városközpont közelében eladó egy 
53 m2-es magasföldszinti, szige-
telt, felújított 2 szobás, műanyag 
ablakos téglalakás redőnyökkel, 
saját gázkazánnal, kandallóval, 
erkéllyel, saját tárolóval. Teher-
mentes, azonnal költözhető! Ára: 
22,4 MFt. Érd.: 06-30-856-1505

Mosonmagyaróváron a Szent Ist-
ván király úton értékesítésre kíná-
lunk 4 db teljesen új most épü-
lő lakásokat 50-80 m2 között. 
Átadás várható ideje: 2020. febru-
ár. CSOK igényelhető rá! Kedvező 
hitelügyintézésben segítünk! Érd.: 
06-20-261-6442

Eladó Mosonmagyaróváron, a 
bevásárló központokhoz közel, új 
építésű, 1. emeleti, 3 szobás, exk-
luzív, üvegteraszos lakás! Emelt-
szintű, szerkezet-kész, átadás ide-
je: 2020. január. Ár: 22.998.000 Ft. 
Kedvező hitelügyintézésben segí-
tünk! Érd.: 06-20-552-83-12

Mosonmagyaróváron azonnal 
költözhető, jó állapotú 65 m2-es, 3 
szobás, 4. emeleti, erkélyes pan-
ellakás (Széchenyi u.29.) tulajdo-
nostól eladó. Iá: 23,5 MFt. Érd.: 
+36-30-509-5830

INGATLAN
Mosonmagyaróváron az Origó 
lakóparkban eladó egy 43,3 m2 
alapterületű, 12,19 m2 teraszos 
II. emeleti liftes lakás. Az ingat-
lanhoz tartozik egy zárt felszí-
ni parkolóhely is. A lakás teljesen 
új, kulcsrakész állapotú, konyha-
bútorzattal + gépesítéssel, vala-
mint teljes fürdőszoba berende-
zéssel. Iá: 24.000.000 Ft. Érd.: 
06-30-175-2853

Befektetési lehetőség! Moson-
magyaróváron jól megközelíthető 
helyen, téglaépítésű társasházban 
eladó I. emeleti 58 m2-es, 3 szobás, 
erkélyes, jó állapotú lakás, tároló-
val. A jelenlegi bérlő, hosszú távra 
(5 évre) tovább bérelné a lakást. Ár: 
19,8 MFt. Tel.: 06-20-329-6564

Árcsökkenés! 54 m2-es, 2 szo-
bás központi helyen lévő téglala-
kás telekhányaddal, melléképü-
letekkel eladó. Iá: 16,4 MFt. Tel.: 
06-30-459-8560

Mosonmagyaróváron a Bea-
ch lakóparkban 65 m2-es, 2 szo-
ba-nappalis, konyhás társasházi 
lakás igényes vevőnek eladó. Érd.: 
06-30-530-1463 (8.00-16.00 óra 
között)

Mosonmagyaróváron a Lucso-
nyi városrészen, közel a termál-
hoz, szép környezetben eladó egy 
földszinti, 44 m-es, 2 szoba+étke-
zős, fedett teraszos (15m2), kert-
kapcsolatos (20m2), társasházi 
lakás, mely 2 éve teljes körűen fel 
lett újítva. Zárt, parkosított udvar-
ban, saját parkolóval. Ár: 26,5 MFt. 
Tel.: 06-20-329-6564

Ipari vagy szolgáltatás céljára 
1952 m2-es építési telek Moson-
magyaróváron, a Fertő-soron 
eladó. Ár: 30.000.000 Ft. Érd.: 
06-70-583-2130
Mosonmagyaróváron frekven-
tált helyen szigetelt, műanyag 
ablakos földszinti 49 m2-es pan-
ellakás eladó. Iá: 21 MFt. Érd.: 
06-70-513-1353

Azonnal költözhető 114 m2-es, 3 
szoba+nappalis családi ház, 385 
m2-es telekkel Mosonmagyaró-
vártól 3 km-re Levélen eladó. Tel.: 
06-70-611-9903

Mosonban 2 szobás földszin-
ti lakás teljesen felújított, búto-
rozatlan, választható fürdőszoba 
burkolattal eladó. Kertkapcsolat-
tal, terasz kiépítési lehetőséggel. 
Iá: 16 MFt. Érd.: 06-30-2833-750

Mosonmagyaróváron frekventált 
helyen, 400 m2-es telken eladó egy 
egyszintes 90 m2-es, jó állapotú, 
3 szoba+étkezős családi ház, két 
fajta fűtéssel. Az ablakok ki lettek 
cserélve, illetve a födém szigete-
lése is megtörtént. Ár: 28,9 MFt. 
Tel.: 06-20-329-6564

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

Dunaszigeten vízparttól 50 méter-
re igényes, teljesen alápincézett 
kétszintes faház szaunával, kan-
dallóval, kerti kiülővel, 2 db für-
dőszobával, 2 szoba + amerikai 
konyhás nappalival, 240 m2-es 
igényes telken, teljes berendezés-
sel eladó. Ára: 62.000 EUR. Érd.: 
06-30-413-9346

Új építésű családi házak: www.
helenaingatlan.com, Tel.: 
06-70-611-9903

Mosonmagyaróváron 990 m2-es 
telek házzal eladó, valamint város-
központban garázs eladó. Érd.: 
06-30-829-7998

Új építésű 3 szoba+nappalis csa-
ládi ház energiatakarékos elektro-
mos fűtéssel és napelemekkel, 360 
m2-es telekkel Halászin eladó. Tel.: 
06-70-611-9903

Mosonmagyaróvár frekventált 
részén 1,5 szobás, felújított, lég-
kondicionálóval felszerelt, komplet-
ten berendezett lakás eladó, vagy 
igényesnek hosszútávra kiadó. 
Érd.: +36-20-929-2629

Hévíztől 3 km, Keszthelytől 10 
km-re Sümeg felé vezető út men-
tén zártkerti ingatlan, 80 m2-es, 
szigetelt, központi fűtéses házzal, 
2 garázzsal, a ház mögött 700 m2 
szőlő gyümölcsössel, tulajdonos-
tól eladó. Ár: 13.000.000 Ft. Érd.: 
06-20-325-7416

Mosonmagyaróváron 680 m2-es 
építési telek a városközpont köze-
lében, 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

Jánossomorján 3 szobás, 100 
m2-es családi ház 1000 m2-es tel-
ken eladó, vagy kiadó. Iá: 23 MFt. 
Kiadás: 150.000 Ft/hó + rezsi + 1 
hó kaució. Tel.: 06-30-835-1960
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3 szobás, nagy nappalis családi ház 
eladó az Új utcában. Iá: 30 MFt. 
Érd.: 06-30-547-8046

Már csak 3 db lakás! Tavalyi áron! 
Városközpontban, most épülő 4 
emeletes, liftes társasházban eladó 
egy IV. emeleti, 46 m2-es, 2 szoba 
+ nappalis, erkélyes lakás, saját 
parkolóval, fűtés-készen. Átadás: 
idén áprilisban. Ár: 20,22 MFt. Tel.: 
06-20-329-6564

Mosonmagyaróváron csendes 
utcában, új építésű ikerházban 
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

Sorház, garázzsal, parkosított 
udvarral a Gyöngyös lakótele-
pen ELADÓ! Iá: 42,9 MFt. Érd.: 
06-30-576-80-02

Mosonmagyaróváron családi ház 
eladó a Gálosi Soma utcában. Iá: 
25,5 MFt. Érd.: 06-30-913-1313

Kertkapcsolatos 42 m2-es, 1 szo-
bás, teljes körűen felújított tégla-
lakás Mosonmagyaróváron eladó. 
Mosoni belvároshoz és Dunához 
közeli. Beépített konyhagépek, ala-
csony rezsi! Tel.: 06-70-254-6557

Mosonmagyaróváron új építésű, 
jó elosztású garzonlakás beren-
dezéssel együtt, zárt parkolóval 
eladó. Tel.: 06-30-630-7328

M Mosonmagyaróváron apart-
man 1 fő részére kiadó. Tel.: 
06-30-758-5251

osonmagyaróváron a Fő út 
16-ban 33 m2-es üzlethelyiség 
(jelenleg irodaként működik) janu-
ártól kiadó. Tel.: 06-20-951-3052

Városközpontban nagy-
méretű garázs kiadó. Érd.: 
06-30-749-9292

Kiadó felújított és bútorozott csa-
ládi ház 2020. februártól Ausztriá-
ban az Andai határtól 8 km-re, Tad-
tenban. 120 m2, 3 szoba + nappa-
li, terasz, kert, kocsi beálló. Ár: 690 
EUR/hónap + rezsi + 1 hónap kau-
ció. További infó és képek: sattler@
twk-gartenbautechnik.at

Garázs kiadó a Liget-boro-
zó mögötti garázssoron. Érd.: 
06-96/824-138 (esti órákban)

Jánossomorján albérlet kiadó 2 
fő részére. Tel.: 06-20-9178-396

Móra ltp-en kiadó 2 szoba-hallos 
lakás. Dohányzás, kisállat kizárt! 
Ár: 100.000 Ft + rezsi/hó + 2 havi 
kaució. Érd.: 06-20-960-3355

Beach lakóparkban 65 m2-es, 2 
szobás lakás + 19 m2-es erkély 
kiadó. Iá: 100.000 Ft + rezsi/hó + 
kaució. Érd.: 06-30-9299-203

Irodák kiadók Mosonmagya-
róváron, különböző méretben, 
parkolási lehetőséggel. Érd.: 
06-30-4747-116

Mosonmagyaróváron a vasútál-
lomás mellett 2 szobás téglalakás, 
1. emeleti, udvarrésszel, tárolóval 
eladó. Iá: 18,5 MFt. Ingatlanosok 
kíméljenek! Tel.: 06-70-587-4200

Mofém-telepen I. emeleti tégla-
lakás 36 m2-es, kis erkéllyel, saját 
tárolóval eladó. Iá: 18,9 MFt. Érd.: 
06-30-2931-389

Igényesen felújított, klímás, 2 
szoba-hallos, 5. emeleti panella-
kás liftes házban eladó. Ár: 20,5 
MFt. Tel.: 06-30-5336-115

Családi ház Arakon, 2800 
m2-es telken sok melléképü-
lettel, jó állapotban eladó. Érd.: 
06-30-3512-442

Dunaszigeten, a Nagyzátonyi 
ágnál 1,4 ha vízparti telken eladó 
egy felújított 100 m2-es csalá-
di ház melléképületekkel, saját 
stéggel. Ára: 210.000 EUR. Érd.: 
06-30-413-9346

Levélen felújított családi ház 71 m2 
laktér, 41 m2 veranda, összkomfor-
tos, gáz a ház előtt, telek: 542 m2, 
két utcafrontos – eladó. Ár: 32,2 
MFt. Tel.: 0036-30-9459-113

Eladó házat, lakást, vagy telket 
keresünk Mosonmagyaróvár és 
környékéről értékesítés céljából. 
Tel.: 0036-30-9459-113

Bejáratott 8 m2-es üzlethelyiség 
kiváló parkolási lehetőséggel eladó. 
Érd.: 06-20-923-4330

Mosonmagyaróváron belvárosi 
téglalakás tulajdonostól eladó. Ár: 
24,9 MFt. Érd.: 06-20-22-999-22

Enge János utcában 32 m2-es 
társasházi lakás tulajdonostól 
eladó. Ár: 17.600.000 Ft. Érd.: 
+36-30-453-7782

Konkrét ügyfeleink számára 
keresünk családi házat Moson-
magyaróváron a SUN lakópark-
ban vagy a Lajta lakóparkban. 
Érd.: Esztergályos Szilvia 06-70-
934-0209, HUreality Kft. 
Mosonmagyaróváron a Major 
Pál utca 37-ben teljesen felújított 
családi ház kulcsra-kész állapot-
ban, 500 m2-es telken eladó. Iá: 
34.900.000 Ft. Kisebb házat, vagy 
panellakást beszámítok! Tel.: 
06-30-9366-930

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

Jánossomorján családi ház eladó, 
111 m2, 2 szobás, 500 m2-es 
saroktelken, összközműves, gáz-
csonk a telken, felújítandó. Ár: 18,9 
MFt. Érd.: +36-30-9459-113

Nagykanizsai 70 m2-es, 3 szo-
bás panellakásomat elcserélném 
mosonmagyaróvári, vagy környé-
ki lakásra, értékegyeztetéssel. Tel.: 
06-20-9438-448

Levélen családi ház a Petőfi Sán-
dor utcában leköthető. 70-80-
97 m2-re tervezve, emeltszin-
tű, szerkezet-készre, vagy kul-
csátadásra. Ár: 27-40 MFt. Érd.: 
0036-30-9459-113

KIADÓ
Albérlet (45 m2-es) kiadó Moson-
magyaróváron a Malomdűlő-
ben. Kisállat kizárva! Ár: 75.000 
Ft + fix rezsi + kaució. Érd.: 
06-20-228-0048

Mosonmagyaróváron első emele-
ti, 2 szobás, bútorozott lakás kiadó. 
Ár: 100.000 Ft/hó + rezsi + 2 hó 
kaució. Érd.: 06-30-285-5389

Mosonmagyaróváron belváro-
si, 50 m2-es külön-bejáratú össz-
komfortos lakás 1-2 fő részére 
kertkapcsolattal kiadó. Ár: 110.000 
Ft + rezsi + 2 havi kaució. Érd.: 
+36-30-9459-113

Mosoni városrészben 70 m2-es 
lakás bútorozva kiadó. Tel.: 
06-20-4145-788

Garázs kiadó a Liget-boro-
zó mögötti, garázssoron. Tel.: 
06-96-214-106

Mosonmagyaróváron, frekven-
tált, zöldövezeti helyen új építésű 
65 m2-es exkluzív amerikai kony-
hás, nagy teraszos lakás kiadó, 
mélygarázsban autónak hely biz-
tosított. Gyermek, kisállat kizárt! 
Ár: megegyezés szerint. Tel.: 
06-30-631-4873
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Mosonmagyaróváron 43 m2-es, 
teljesen berendezett lakás kiadó. 
2 hó kaució szükséges! Érd.: 
06-30-9-390-169

Mofém-telepen, Terv utcában 100 
m2-es üzlethelyiség bármely tevé-
kenységre kiadó, vagy eladó. Tel.: 
06-70-2526-117

Mosonmagyaróváron 3 szobás 
lakás alacsony rezsivel hosszútáv-
ra kiadó. Dohányzás kizárva! Tel.: 
06-30-328-7612 (16.00 óra után)

Mosonmagyaróváron új építé-
sű társasházban külön mérőórák-
kal garzonlakás kiadó. Ár: 100.000 
Ft + rezsi. Tel.: 06-20-478-5874

Egy- és kétszemélyes, igényesen 
felújított és berendezett apartman 
szobák hosszútávra kiadók! Csen-
des, nyugodt környezet, a várostól 
1,5 km-re. Zárt parkoló, a kapu-
ban buszmegálló, bicikliút a váro-
sig, illetve Rajkáig. Mosási- és 
főzési lehetőség! Az apartman-
ban: zuhanyzó, WC, TV, Internet. 
Érd.: 06-70-935-6040

Kiadó belvárosi 1,5 szobás, telje-
sen bútorozott + felszerelt, kivá-
ló állapotú, 2. emeleti lakás. Min-
den megtalálható pár perc sétányi 
távolságban. Ár: 110.000 Ft/hó + 
kb. 30.000 Ft/hó átlag rezsi + 2 
havi kaució. Azonnal költözhető! 
Tel.: +36-30-994-1562

Mosonmagyaróváron az Ori-
gó lakóparkban 2. emeleten 2 
fő részére 45 m2-es lakás kiadó. 
Háziállat kizáró ok! Ára: 120.000 
Ft/hó + rezsi + 2 hó kaució. Érd.: 
06-30-3192-492

Mosonmagyaróváron autópá-
lya közelében új építésű, modern, 
bútorozott, gépesített 55 m2-es 
lakás alacsony rezsivel, parko-
lóval hosszútávra kiadó. Havi 
bérlet + rezsi + 2 hó kaució. 
Dohányzás, kisállat kizárva! Érd.: 
06-30-273-6017

Mosonmagyaróváron a Mediter-
rán lakóparkban 43 m2-es lakás 
hosszútávra kiadó. Ár: 100.000 Ft/
hó + rezsi + kaució. Kisállat kizár-
va! Tel.: 06-70-611-4219

Mosonmagyaróváron szobák 
kiadók! Érd.: 06-30-414-0164

Mosonmagyaróváron a SUN lakó-
parkban társasházi lakás kiadó. 
Tel.: +36-30-300-1264

Szoba kiadó 1 nemdohányzó, meg-
bízható személynek gázfűtéses 
lakásban. Tel.: 06-20-223-5815

Mosonmagyaróváron a város-
központban 63 m2-es téglaépíté-
sű, 2. emeleti, erkélyes, bútoro-
zott lakás hosszútávra kiadó. Ár: 
120.000 Ft/hó + rezsi + 2 hó kau-
ció. Tel.: 06-30-301-2247

Mosonmagyaróváron, a Magyar 
utcán, egészségügyi, sport-fit-
nesz, vendéglátó ipari, vagy 
egyéb tevékenységre alkal-
mas 200/300m2-es üzlethelyi-
ség kiadó! Érd.: 06-30-9791-506
Mosonmagyaróváron apart-
man teljes berendezéssel kiadó 
1-2 fő részére. Ár: 90.000 Ft/
hó fűtéssel (+víz, villany) + 2 hó 
kaució. Érd.: 06-30-9574-673, 
06-20-221-9574

Mosonmagyaróváron 2 szobás, 
bútorozott panellakás hosszú-
távra kiadó. Dohányzás és kisál-
lat kizárva! Ár: 100.000 Ft/hó + 
rezsi + 2 hó kaució. Szerződéssel. 
Érd.:06-30-599-8066

Mosonmagyaróváron az Enge 
János utcában társasházi garzonla-
kás kiadó. Tel.: +36-30-453-7782

Mosonmagyaróváron a Hold utcá-
ban 2 szobás lakás bútorozatlanul 
kiadó. Ár: 90.000 Ft/hó + rezsi + 2 
hó kaució. Érd.: 06-30-2623-443

Mosonmagyaróváron a volt 
Nyomda helyén, a Fő utcán 
25 m2-es üzlethelyiség bár-
mely tevékenységre kiadó. Tel.: 
06-70-2526-117
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Apró Vállalunk szobafestést, mázolást, 
tapétázást, homlokzatfestést. Pon-
tos, precíz munka, korrekt ár! Tel.: 
06-30-265-2478

Beázik a tető? Cseréptetők, palate-
tők, lemeztetők, lapos tetők javítá-
sa, bádogos munkák, ereszcsator-
názás, tetőfedés, lapos-tetők szi-
getelése. Kémények javítása, kúp-
cserepek kikenése, épületek kül-
ső-belső felújítása, javítások válla-
lása. Tel.: 06-20-293-1175

Bútorszállítás, költöztetés, ház-
tartási gépek szállítása. Keressen 
bizalommal. Érd.: 06-70-589-2787

Vízvezeték szerelést vállalok 
Mosonmagyaróváron és környé-
kén. Tel.: 06-30-402-3116

Lakások, pincék ürítését, taka-
rítását, lomtalanítást vállal-
nám, megegyezés szerint. Tel.: 
06-70-675-0654

Fakivágást, veszélyes fák kivágá-
sát vállaljuk! Érd.: 06-20-453-2140

Szobafestés, mázolás, tapétázás. 
Gyors, megbízható munka, garan-
ciával! Tel. 0036-30-9949-538

Német nyelv tanítása, korrepetá-
lás, szinten tartás nyelvtanárnál 
délelőtt – délután, Óváron. Tel.: 
06-70-264-8088

Burkolást és kisebb kőmű-
ves munkát vállalok! Tel.: 
06-20-2846-441

Épületek Energetikai Tanúsítása, 
Hő-kamerás vizsgálatok, Napele-
mek telepítése. Tel.: 06-30-9564-
771, www.energiaexpert.hu

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

Akciós műanyag, hőszigetelt bejá-
rati ajtók, 98x208-as méretűek, 
felül üvegbetéttel, 5 pontos biz-
tonsági zárral, kilinccsel, kulcsok-
kal, fehér színben, jobbos és balos 
kivitelben eladók. Ár: 59.900 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.

Készpénzfizetés azonnal! Napi 
legmagasabb áron! Arany-ékszer-
re, ezüst tárgyakra, régiségek-
re, festményekre, egyes műsza-
ki cikkekre. Arany-ékszerek áru-
sítása kedvező áron. Régi képcsar-
noki képeket, hagyatékot vásáro-
lok. Ingyenes értékbecslés. Zálog-
ház (Kisalföld Áruház mellett). Tel.: 
06-96/215-808

Kedvező áron vállalunk laká-
sok, családi házak festését kül-
ső hőszigetelését. Minőségi mun-
ka, kedvező ár! Garancia! Tel.: 
+36-20-225-5612

Fakivágás! Fakuglizás! Hasoga-
tás, bozótirtás, fű- és sövénynyírás, 
elhanyagolt kertek, udvarok rend-
betétele, zöldhulladék elszállítása. 
Hétvégén is! Érd.: 06-20-328-4057

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

Expressz dugulás elhárítás! Bon-
tás nélküli dugulás elhárítás 
Mosonmagyaróvár és körzetében. 
Garanciával, hétvégén is! Tel.: 
06-30-7496-098

Óvári vállalkozás vállalja a családi 
házak villanyszerelését, felújítását 
biztosítással, E-napló vezetéssel. 
Tel.: 06-70-427-1997

Redőnyök, napellenzők, árnyéko-
lók, szúnyoghálók engedménnyel. 
Redőnyök, szúnyoghálók javítása: 
06-96/245-064

Festést, kőműves munkát, szige-
telést, burkolást, térkövezést, tető-
mosást, házak, lakások külső-bel-
ső felújítását vállalom rövid hatá-
ridővel, garanciával! Kis munka is 
munka! www.kismunkaismunka.
hu, Tel.: 06-70-615-3039

Költöztetést, fuvarozást vállalok! 
Belföldi és nemzetközi viszonylat-
ban is! Tel.: 06-20-360-6197

Rövid határidővel vállalunk kőmű-
ves munkákat, felújítást, fes-
tést, gipszkarton-szerelést, par-
kettázást. Tel.: 06-20-241-8353, 
06-20-5060-617

JÁRMŰ
Személy- és tehergépkocsi bérel-
hető akár kaució és km meg-
kötés nélkül is Mosonmagya-
róváron! 6000 Ft/naptól. Tel.: 
06-70-394-8852

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

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

Utánfutó bérelhető Mosonmagya-
róváron a hét minden napján! Tel.: 
06-70-589-2787

Autófelvásárlás! Díjtalan kiszál-
lással, minden nap. Műszaki 
vizsga nélkül is, kortól, állapot-
tól függetlenül. Csiklya Tamás 
06-20-442-9002

Suzuki Ignis, 150.000 km-rel, 
jutányos áron eladó. Érd.: 
06-30-643-4962

SZOLGÁLTATÁS
Redőnyök, reluxák, szalagfüggö-
nyök, napellenzők, szúnyoghálók, 
harmonikaajtók, stb. kedvezmény-
nyel, garanciával, rövid határidő-
vel mosonmagyaróvári szakem-
bertől. Párkányok, zsaluziák! Kér-
jen ingyenes árajánlatot! Vidéken 
is! Tel.: +36-30-2350-927, Hor-
váth Attila, www.redonyosattila.hu

Hagyományos OVISÚSZÁS a 
Móra Ferenc Általános Iskolá-
ban. Kedd: 17.00-18.00 óráig 
Haladó csoport, Szerda: 17.00-
18.00 óráig Kezdő csoport. 
Középsős és nagycsoportos ovi-
sokat várunk! Tel.: 06-30-479-
1679, 06-30-268-7808
Megrepedezett házak falainak 
összepántolása, alaperősítés, 
fal-alászigetelés fűrésztechniká-
val, kőművesmunkák, burkolás, 
gipszkartonozás vállalása a +36-
20-435-3710 telefonszámon!

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

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

GAZDABOLT – mosoni piac-
nál. Moson-Kert Kft. – Moson-
magyaróvár, Ostermayer u. 08. 
Tel.: +36-20-3258-606
Kádfényezés beépített álla-
potban, garanciával! Érd.: 
06-20-92-62-060

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

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

Szőnyegtisztítás felsőfokon, 
garanciával! Ipari vegytisztítás, 
portalanítás, atkátlanítás, ingyenes 
szállítás! Tel.: 06-20-447-2726

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

Épületek villanyszerelését, boj-
lerek javítását rövid határidővel 
vállalom. Tóth Norbert ev. Tel.: 
+36-20-970-2611

MINDIG TV EXTRA: egyszeri kiépí-
tési díj + havidíj –további előfize-
tős csatornák. Részletekért hívjon! 
Szlovák tv csatornák vétele is meg-
oldható analóg (magyar, szlovák, 
osztrák) és digitális –DAB+(szlo-
vák, 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/laptop-
ja? Nem indul? Lefagy? Papíron 
gyors az internet, WI-FI-n mégis 
lassú? Nem megy a WIFI az egész 
lakásban? Vírusos a gép? Megol-
dom! Hívjon akár hétvégén is! Tel.: 
06-30-526-1558

Veszélyes fák kivágását vállal-
juk! Épületek közé nőtt fák bizton-
ságos kivágását, megdőlt, veszé-
lyessé vált fák biztonságos lebon-
tását vállaljuk Mosonmagyaróvá-
ron és 40 km-es körzetében. Hív-
jon bizalommal! Hétvégén is! Tel.: 
06-20-3254-252

Alpin technikával történő szak-
szerű ledarabolást, döntést, visz-
szavágást vállalunk veszélyes, 
nagyra nőtt, rossz helyen lévő fák 
esetében. Hívjon bizalommal! Tel.: 
+36-30-997-0834

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)

Palatetők bontás nélküli átfe-
dése cserepes lemezzel, stablon 
deszka lemezelése, ereszcsator-
na szerelés, bádogos munkák, 
tetőfedés, tetőjavítás, tetőszige-
telés. Építőipari munkákat, beázá-
sok megszüntetését vállaljuk. Tel.: 
06-30-3799-313

Kézi autómosó Mosonmagyaróvá-
ron, Hanság utca 38. H-P. 08.00-
16.00ig. Tel.: 06-20-265-6812

Tuskó és gyökérmarást vállalok 
nehezen megközelíthető helye-
ken is Mosonmagyaróváron és 
40 km-res körzetében. Hívjon 
bizalommal! Hétvégén is! Tel.: 
06-20-3254-252
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Bontásból származó jó minőségű 
natúr forgácslap, MDF-lemez, falá-
da többféle méretben eladó. Érd.: 
06-20-9596-202

Hagyatékot, bútorokat, bontószé-
ket, gyalupadot, öreg tollat padlás-
tól a pincéig mindent vásárolok. 
Érd. 06/20/804-2771

Automata mosógépek eladók 
20-25 ezer Ft/db, garanciával. 
Moson, Úttörő utca 20.

Bolhapiac a Pártok Háza alatt 
megújult arculattal, új árukész-
lettel várja régi és új vásárló-
it! Nyitva: CS,P,Sz:9-17óraig. 
Tel:06/20/5200-216

Akciós üveges, fa bejárati ajtók 
hőszigetelt üveggel, záró gumi-
tömítéssel, kilinccsel, kulcsok-
kal, 98x208-as méret (egyszár-
nyas kivitel) 69.900 Ft/db, vala-
mint 138x208-as (kétszárnyas 
kivitel) 99.900 Ft/db. Munkaidő-
ben: 06-30-610-3850, www.rbf-
nyilaszarokft.hu, Bősárkány, Ady 
Endre u. 13.

Új műanyag ablakok, bejárati ajtók, 
fa beltéri ajtók, párkányok raktár-
ról azonnal vihetők! RBF Nyílászá-
ró Kft., Bősárkány, Ady Endre utca 
13. Tel.: 06-30-580-1041

Automata mosógépek, moso-
gatók, hűtők, fagyasztók, kerék-
párok, bútorok, heverők eladók. 
Számlaképesen, garanciával! Érd.: 
06-30-416-1275

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

Száraz deszka hulladék tűzifának 
2500 Ft/100 kg, ingyenes kiszállí-
tással eladó. Tel.: 06-30-416-1275

Bőrös félsertés rendelhető 890 
Ft/kg, házi készítésű hurka, disz-
nósajt, kolbász, kocsonya kap-
ható. Házhozszállítást vállalok! 
Szép kártya elfogadóhely! Vad-
hús rendelhető! Fazekas húsbolt, 
Jánossomorja, Kereszt u. 22. Tel.: 
06-30-400-9597

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

Vonix 2,1 aktív sab 2 satelittel 900 
W eladó. Ugyanitt egy karaokeerő-
sítő újszerű állapotban eladó Moso-
nudvaron. Tel.: 06-70-348-9679
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Grande Pizzéria konyhai moso-
gatót keres, heti 2 alkalom-
ra, délutáni elfoglaltságra. Tel.: 
06-20-247-4323

Felszolgáló/nő kollégát keresünk 
mosonmagyaróvári étterembe, 
angol vagy német nyelvisme-
rettel. Érd.: +36-30-2262-749
Segédmunkás kollégát kere-
sünk Rajka és környéki munka-
végzésre Mosonmagyaróvár és 
Rajka vonzáskörzetéből. E-mail: 
kovacskftrajka@gmail.com. Tel.: 
+36-30-261-7395

Levéli EDO benzinkútra kútke-
zelő munkatársat keresünk. 
Nettó: 300.000 Ft. Jelentkezni: 
06-30-572-0038, fnorbertedo@ 
gmail.com
Hegyeshalmi Barokk Hotel keres 
nyelveket beszélő recepciós, vala-
mint munkájára igényes, nemdo-
hányzó szobaasszonyt. Érdeklődni 
az alábbi telefonszámokon lehet: 
06-70-413-9255, 06-96-701-013

Bővülő csapatunkba, levéli 
hotel-étterembe 24 év alatti gya-
kornok felszolgálót, szakácsot fel-
veszünk. Jó fizetés + útiköltség 
térítés. Szállást is tudunk biztosí-
tani! Érd.: 06-70-611-9903

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

Felszolgáló hölgyet, pultos lányt, 
akár részmunkaidőben, akár kise-
gítőnek, jó kereseti lehetőséggel 
bezenyei kisvendéglőbe felveszek. 
Tel.: 06-70-415-5648

Vállalkozásunk tervfeladatainak 
ellátásához adminisztrátori mun-
kakörbe munkatársat keresünk. 
Munkavégzés helye: Mosonma-
gyaróvár. Kapcsolat: autom453@
gmail.com, Tel.: 06-30-323-0711

Marina Pizzéria & Steakhouse 
pincért vagy pincérnőt keres 
csapatbővítés céljából. Érd.: 
06-30-564-8401
Építőipari vállalkozás kőmű-
vest, illetve betanított kőművest 
keres azonnal kezdéssel. Bére-
zés: megegyezés szerint. Tel.: 
06-30-9-391-768

Szakképzett, németül beszé-
lő eladót keresünk textilüzlet-
be, 8 órás állásra. Érd.: Moson-
magyaróvár, Jókai u. 8. Tel.: 
06-96-576-025

Szobalányt állandó délelőttös 
(7.00-15.00 óráig) történő mun-
kabeosztással hegyeshalmi hatá-
ron lévő szállodánkba felveszünk. 
Munkába járást céges kisbusz-
szal biztosítjuk. Friss nyugdíjasok 
jelentkezését is várjuk! Érdeklődni 
lehet: 06-30-631-6874

Aquasol Resort bővítés céljából 
munkatársakat keres RECEPCI-
ÓS munkakörbe. Elvárás: német 
nyelvtudás. Előny: egyéb idegen 
nyelv ismerete. Jelentkezés mód-
ja: a bholczinger@tha.hu e-ma-
il címen vagy a 06-30-395-9678-
as telefonszámon.

Virágüzletbe gyakorlattal ren-
delkező, szakképzett virágkö-
tőt keresek fő- vagy részmunka-
időben. Bér: megegyezés szerint. 
Érd.: 06-30-458-3695 vagy sze-
mélyesen: Marika Virág-ajándék, 
Kökény u. 11.

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

Kebap és pizzaház férfi munkatár-
sat felvesz. Heti 2-3 nap, vagy hét-
vége. Érd.: Mosonmagyaróvár, Fő 
út 17., vagy 06-20-9954-944

Gyakorlattal rendelkező kozmeti-
kust keresünk mosonmagyaróvári 
üzletünkbe. Érd.: 06-20-318-1887

Mosonmagyaróvári fogtechnikai 
laborba munkájára igényes, önál-
lóan dolgozni tudó kollégát kere-
sünk. Érd.: 06-70-408-1169

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

Aqua Hotel Termál munkatársakat 
keres SZOBAASSZONY munkakör-
be. Jelentkezés módja: a 06-30-
395-9678-as telefonszámon.

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

Takarítónőt keresünk Mosonma-
gyaróváron az Ínyenc büfébe. Tel.: 
06-30-3767-283

Mosonmagyaróvári erdészeti vál-
lalkozás egész éves munkára trak-
torost keres. Érd.: 06-30-481-4321 
(16.00 óra után)

Pizza-szakácsot, szakácsot, 
konyhában jártas kisegítőt jó 
kereseti lehetőséggel bezenyei 
kisvendéglőbe felveszek. Tel.: 
06-70-415-5648

Jánossomorjai zöldség-gyümölcs 
feldolgozó üzembe női alkalmazot-
tat keresek. Érd.: 06-70-3922-107

Festőt, burkolót, kőművest, 
segédmunkást azonnali kezdéssel 
felveszünk. Érd.:  BOGÁR –GENE-
RÁL KFT. Tel.: 06-30-396-0014, 
hétfőtől-péntekig: 9.00-17.00-ig.
Mosonmagyaróvári szépségsza-
lonba pedikűröst, műkörmöst kere-
sünk. Érd.: 06-20-318-1887

Mosonmagyaróvári Flex-Dent 
Kft. „B” kategóriás jogosítvány-
nyal munkatársat keres (kis cso-
magok szállítására), 8 órás mun-
kaidő. Önéletrajzokat az alábbi 
címre várjuk: office@flexdent.hu, 
Érd.: 06-30-209-7972 (8-16 óráig)
Matematika-fizika tanár keresek 
16 éves középiskolás fiam mellé. 
Tel.: 06-30-9-590-138

A Mosonmagyaróvári Tanoda 
felsőfokú humán végzettségű 
munkatársat keres napi 4 órai 
délutáni munkára. Nyugdíjasok 
jelentkezését is várjuk! Informá-
ció: 06-30-9573-744
Grande Pizzéria gyakorlattal ren-
delkező szakképzett szakácsot fel-
vesz. Tel.: 06-20-4444-301
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Takarítónőt keresek délelőtti elfog-
laltságra. Tel.: 06-30-268-9555

Mosonmagyaróvári étterembe 
konyhai kisegítőt felveszünk, heti 
2-3 alkalomra, délelőttös mun-
karendbe. Nyugdíjasok jelentke-
zését is várjuk! Tel.: 06-96-204-
090, 06-30-435-8108

Iskolatakarításra kere-
sek 4, illetve 6 órás munkatár-
sat délutáni elfoglaltságra. Tel.: 
06-70-466-1039

Tapasztalt, önállóan dolgozni 
tudó, munkájára igényes szaká-
csot keresünk a Magyaros étte-
rembe (melegkonyhás étterem). 
Tel.: 06-30-300-5625

Ausztriai Nightclub hostess mun-
kára keres csinos lányokat 19 éves 
kortól, top keresettel. Tel.: 0043-
660-291-4770, 0043-664-599-
9695 (Pabian& Partner)

MOSONMAGYARÓVÁRI virágüzlet-
be virágkötőt, bolti eladót teljes mun-
kaidőre felveszek. Szakmai gyakorlat, 
képesítés előny. Tel.: 06-20-335-9177

Pultos kolléganőt keresünk fő-, 
vagy mellékállásban. Halászi, Lottó 
presszó, vagy Máriakálnok, Plety-
kafészek. Diákok jelentkezését vár-
juk. Érd.: 06-30-632-6669

Hegyeshalomba munkájára igé-
nyes, vendéglátásban jártas pul-
tost keresünk. Szakképesítés nem 
szükséges. Egyeztetés telefonon: 
06-30-321-2641

Virágüzletbe gyakorlattal rendel-
kező, szakképzett virágkötőt kere-
sek fő- vagy részmunkaidőben. Bér: 
megegyezés szerint. Érd.: 06-30-
458-3695 vagy személyesen: Mari-
ka Virág-ajándék, Kökény u. 11.

Munkalehetőség! Mosonmagya-
róváron vendégházunkba szoba-
asszonyt keresünk. Jó kereseti 
lehetőség! Tel.: 06-30-398-1763

Hanság-ligeti faüzembe asztalo-
sokat és betanított munkatársakat 
keresünk. Felelősségteljes, mun-
kájára igényes személyek jelent-
kezését várjuk. Hosszú távú mun-
kalehetőség, versenyképes bére-
zés. Jelentkezéseket fényképes 
önéletrajzzal az office@palett-ex.
hu e-mail címre, vagy telefonon: 
06-20-245-6334. Palett-ex Kft.

Gyermekétkeztetéssel foglalko-
zó cég felvesz konyhai kisegítőt, 
szakácsot egyműszakos munka-
rendbe. Érd.: hétfőtől - péntekig 
a 06-20-274-6099-es telefonszá-
mon lehet a délelőtti órákban!

Fiatal hölgyet/urat mosonmagya-
róvári Simbad hotel éttermében 
pultos munkakörbe felveszünk. 
Érdeklődni lehet: 06-30-646-2520, 
06-96/566-439, hr@simbad.hu

Idős asszony mellé keresünk 
Mosonmagyaróváron heti 2-3 
alkalommal olyan megbízható 
személyt, aki bevásárol és segít a 
nehezebb háztartási munkákban. 
Tel.: +36-70-458-8802

Mosonmagyaróváron fodrászüz-
letbe alkalmazottat keresünk. Tel.: 
06-30-214-4001

Adminisztratív munkakörbe, vala-
mint szociális gondozó és ápo-
ló munkakörbe munkatársakat 
keresünk. Jelentkezni szakmai 
önéletrajz benyújtásával szemé-
lyesen, vagy postai úton: Kistérsé-
gi Egyesített Szociális Intézmény, 
9200. Mosonmagyaróvár, Sopro-
ni út 65. címen, e-mailben: info@
szocmkt.hu, vagy intezmenyvezeto 
@szocmkt.hu e-mail címen lehet. 
Bővebb információ munkaidőben a 
06-96-566-266 vagy 06-20-403-
0038-as telefonszámon kérhető. 

Táska boltunkba (Budapest, Váci 
út Tesco, Kecskemét M5 Tesco, 
Mosonmagyaróvár Tesco) nyug-
díjas eladókat keresünk, 2 mun-
kanap, 2 szabadnapos váltással, 
nettó 170.000 Ft-os alapbérrel. 
Nyitva tartás (h-v) 09-20h között. 
Tel.: +36-70-5800-252

Friss nyugdíjas hölgyet heti 3-4 
napos délelőttös munkabeosz-
tással konyhalányi munkakör-
be, hegyeshalmi határon lévő 
éttermünkbe felvennénk. Mun-
kába járást Mosonmagyaró-
várról biztosítjuk! Érdeklődni: 
06-30-631-6874

Kemencés pizzéria csapatbővíté-
se céljából főállású és beugrós sza-
kácsot keres, kiemelt bérezéssel! 
Tel.: 06-30-397-0030

Mosonmagyaróvári pizzéria piz-
za-szakács, futár, diszpécser és 
konyhai kisegítő kollégát azon-
nali kezdéssel felvesz. Érd.: 
06-30-632-0192
Galéria étterembe felszolgálót, 
pultost, takarítónőt felveszünk. 
Mosonmagyaróvár, Erkel F. u. 20. 
Tel.: 06-70-363-0052

Näherin für Anderungsschneide-
rei in Outlet- Cemter Parndorf, mit 
Englisch-Kenntnissen, gesucht. 
judith-frank@gmx.at
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