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Városközpontban eladó egy 2. eme-
leti, 2 szoba-hallos, részben felújított 
panellakás, nagyon csendes lépcső-
házban. Azonnal költözhető! Ár: 19,5 
MFt. Tel.: +36-20-433-7710 (Ingat-
lanközvetítők kíméljenek!)

Mosonmagyaróváron, ipartele-
pi 67 m2-es, 2 szobás felújítandó 
lakás eladó. Iá: 17.000.000 Ft. Érd.: 
06-30-9244-487

Máriakálnokon 900 m2-es köz-
művesített telek eladó. Érd.: 
06-30-366-1116

INGATLAN

Dunához közel, most épülő 3 laká-
sos társasházban eladó egy I. emele-
ti, 41 m2-es, amerikai konyhás nap-
palis + 1 szobás, erkélyes, egyedi 
gázfűtéses lakás, kulcsra-készen. 
Zárt udvarban saját parkolóval. Ár: 
19,5 MFt. Tel.: 06-20-329-6564

Tulajdonostól eladó 1. emeleti, 2 
szoba-hallos panellakás, zöldöve-
zetre néző a Móra Ferenc ltp-en. Iá: 
22,5 MFt. Tel.: 06-30-375-93-85

Mosonmagyaróváron a Gálo-
si Soma utcában nyeles telken 65 
m2-es ikerház 250 m2-es telken, 
decemberi átadással, kulcsra-kész 
állapotban eladó. Iá: 29,9 MFt. 
Kisebb lakást beszámítok!  Érd.: 
06-30-9366-930

Mosonmagyaróváron a Major Pál 
utca 37-ben teljesen felújított csalá-
di ház kulcsra-kész állapotban, 500 
m2-es telken eladó. Iá: 34.990.000 
Ft. Kisebb házat, vagy panellakást 
beszámítok! Tel.: 06-30-9366-930

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

Mosonmagyaróváron, Majorokban, 
a park mellett új építésű 70 m2-es 
családi ház kis kerttel kulcsra-kész 
állapotban eladó. Iá: 32.990.000 
Ft. Kisebb lakást beszámítok! Érd.: 
06-30-9366-930

Akciós ár! Mosonmagyaróváron a 
Liget lakóparkban 400 m2-es telken 
eladó egy 2019-ben épült, szinte új, 
72 m2-es amerikai konyhás nappa-
lis, + 2 szobás, teraszos, klimati-
zált családi ház beépített modern 
konyhabútorral. Akciós áron! Ár: 
35,9 MFt. Tel.: 06-20-329-6564
Mosonmagyaróváron a városköz-
pontban mos épülő 4 emeletes, liftes 
társasházban eladó egy IV. emeleti, 
46 m2-es, amerikai konyhás nappa-
lis + 2 szobás, erkélyes lakás, saját 
parkolóval, fűtés-kész állapotban. Ár: 
20,23 MFt. Tel.: 06-20-329-6564

Mosonmagyaróvár családi házas 
övezetében ikerházi lakás 2 szo-
bával, pincével, 250 m2-es tel-
ken kulcsra-kész állapotban eladó. 
Iá: 29.900.000 Ft. Kisebb házat, 
vagy panellakást beszámítok! Érd.: 
06-30-9366-930

Doborgaz – az üdülősoron, nem 
vízparti 615 m2-es telek, összköz-
műves, az úttest bal oldalán, beke-
rítetlen eladó. Ár: 7,6 MFt. Tel.: 
+36-30-9459-113

Mosonmagyaróváron 55 m2-es, 
2 szoba-hallos 1. emeleti erkélyes 
panellakás csendes, de frekventált 
helyen eladó. Ár: 19.900.000 Ft. 
Tel.: 06-30-825-1455 (Ingatlano-
sok ne keressenek!

Eladó házat, lakást, vagy telket kere-
sünk Mosonmagyaróvár és környé-
kéről értékesítés céljából! Tel.: 
0036-30-9459-113

Halászin nagy építési telken - 1561 
m2, 108 m2-es családi ház lelakott 
állapotban eladó. Ár: 15 MFt. Tel.: 
+36-30-9459-113

Doborgaz – az üdülősoron, vízpar-
ti bekerített 649 m2-es telek, össz-
közműves, kis faházikóval és egy kis 
szigettel eladó. Ár: 21,2 MFt. Tel.: 
+36-30-9459-113

Jánossomorján családi ház 111 
m2, 2 szobás, 500 m2-es saroktel-
ken, összközműves gázcsonk a tel-
ken, felújítandó. Ár: 18,9 MFt. Tel.: 
+36-30-9459-113

Családi ház eladó Mosonmagyaró-
váron, 1974-ben épült, 100 m2 alap-
terület, 600 m2-es kert. Iá: 26,5 MFt. 
Tel.: 06-30-913-1313

Széchenyi ltp.-en szigetelt házban 
8. emeleti 55 m2-es, 3 szobás fel-
újítandó panellakás eladó. Iár:22,4 
M Ft. Érd.: 06 20 9421 522

Mosonmagyaróváron 2004-ben 
épült 46 m2-es téglalakás eladó. Ár: 
19,2 MFt. Tel.: 06-30-413-9346

Mosonmagyaróváron, közpon-
ti helyen 2 szobás, 54 m2-es lakás 
előkerttel, melléképületekkel, telek-
hányaddal eladó. Iá: 16,4 MFt. Tel.: 
06-30-459-8560

Mosonmagyaróváron 1996-ban 
épült földszinti, 42 m2-es téglalakás 
kis kerttel, szépen felújítva, saját 
gázkazánnal eladó. Ára: 21,9 MFt. 
Érd.: 06-30-413-9346
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Mosonmagyaróváron azonnal köl-
tözhető újszerű állapotú 2 szobás, I. 
emeleti, nagy fedett erkélyes tégla-
építésű, gázfűtéses lakás, gépkocsi 
beállóval eladó. Iá: 24,9 MFt. Tel.: 
06-20-431-5832

Mosonmagyaróváron a Beach lakó-
parkban eladó egy 48 m2-es ameri-
kai konyhás nappalis + 1 szobás fel-
újított lakás, 16 m2-es terasszal, tel-
jes berendezéssel, tárolóval. Ár: 26,9 
MFt. Tel.: 06-20-329-6564

Mosonmagyaróváron Dunához 
közel, 450 m2-es telken 75 m2-es, 
3 szoba-nappalis, új családi ház 
leköthető, 14 m2-es fedett terasz-
szal. Jelenlegi készültség cca: 45%-
os. Átadás kulcsra-készen történik. 
Ár: 36,0 MFt. Érd.: 06-20-329-6564

Mosonmagyaróváron a Nap utcá-
ban újépítésű, 1 légteres garzonla-
kás berendezve eladó. Iá: 17,5 MFt. 
Érd.: 06-30-9394-476

Malomdűlőben, Tó sétány utcában 
832 m2-es építési telek eladó. Ár: 11 
MFt. Érd.: 06-30-989-2485

Mosonmagyaróváron, a Gyári úton 
családi ház, 901 m2-es telken eladó. 
Tel.: 06-20-5941-532

Zárt kert, 300 m2-es, villany, kút, 
tároló hely van, a Rókadomb köze-
lében eladó. Tel.: 06-70-614-1288

Halászi – teljes körűen felújított 120 
m2-es családi ház 460 m2-es tel-
ken eladó! Iá: 29.900.000 Ft. Érd.: 
06-70-267-22-46

Halásziban, a Révai utcában 860 
m2-es bekerített építési telek eladó. 
Két lakóház építésére is alkal-
mas, 30% beépíthetőség! Közmű-
vek a telek előtt. Ár: 7,6 MFt. Érd.: 
06-30-856-1505

Mosonmagyaróváron, a Károly úton 
felújítandó 49 m2-es földszinti panel-
lakás, saját tárolóval eladó. Iá: 17,8 
MFt. Tel.: 06-70-275-0311

Malomdűlőben, Tó sétány utcában 
812 m2-es építési telek eladó. Ár: 11 
MFt. Érd.: 06-30-588-3852

Mosonmagyaróváron 67 m2-es, 
részben felújított, műanyag ablakos 
földszinti téglalakás saját tárolóval, 
kertrésszel eladó. Ára: 16,9 MFt. 
Érd.: 06-30-856-1505

Kormos ltp-en 3. emeleti, 48 m2-es, 
2 szobás panellakás eladó. Ár: meg-
egyezés szerint. (magyar tulajdonos). 
Érd.: +43-699-18133327, +36-
96/824-138 (18 óra után)

Mosonmagyaróvár – belvárosi, 103 
m2-es felújítandó, 2 kis-lakássá ala-
kítható ingatlan eladó. Iá: 18.600.000 
Ft. Érd.: 06-70-267-22-46

Eladó a Károly úton 3. emeleti, 2 szo-
ba-hallos lakás. Fűtéskorszerűsített, 
alacsony rezsivel. Ára: 19.000.000 
Ft. Érd.: 06-30-410-3803

Keresek! Zárt kerti ingatlant, zárt 
kertet, kertes sorházi lakást, fel-
újítandó is érdekel! Magánszemély 
vagyok, készpénzzel fizetek! Tel.: 
+36-20-508-7888

Első emeleti, felújított panellakás 
eladó tulajdonostól a Kormos ltp-
en. Érd.: 06-20-297-3748

Mosonmagyaróváron a SUN lakó-
parkban tulajdonostól eladó egy új 
építésű, kertkapcsolatos lakás. 36 
m2 a lakás + 33 m2 a kert. Saját zárt 
parkolóhely! Érd.: 06-30-630-7328

Lajta lakókertben tulajdonostól eladó 
2017-es építésű 1 szoba-nappalis, 
teraszos lakás. A lakáshoz tarto-
zik saját tároló, saját parkoló. Tel.: 
06-30-630-7328

Mosonmagyaróvár – Nap utca, 26 
m2 + 9 m2 erkélye, egy légterű gar-
zonlakás, saját parkolóval, teljes 
bútorzattal eladó. Ár: 16.900.000 
Ft. Tel.: 06-70-267-22-46
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Mosonmagyaróváron 43 m2-es 
üzlethelyiség kiadó a Károly út 
3. sz. alatt. Megtekinthető a: 
www.ingatlan.com oldalon. Érd.: 
06-70-3160-300

Magyar utcán bejáratott fodrász-
üzletbe berendezett pedikűrös,- 
műkörmös,- kozmetikus hely kiadó. 
Érd.: 06-30-2623-443

SUN lakóparkban garzonlakás 1-2 fő 
részére hosszútávra kiadó. Ár: meg-
tekintés után. Tel.: 06-70-940-8769

Erkel Ferenc út 10. szám alatti iroda-
házban 19 m2-es és 38 m2-es irodák 
kiadók, valamint termékrendezvé-
nyek lebonyolítására igénybe vehe-
tők! Érd.: 06-30-936-7746

Mosonmagyaróváron fiatal lány 
2 szobás lakásba lakótársat keres! 
Érd.: 06-70-674-1334

Halásziban 1 személynek apartman 
kiadó! Érdeklődés esti órákban: Tel.: 
06-20-355-7292

Családi háznál különálló, összkom-
fortos házrész 1-2 fő részére kiadó. 
Tel.: 06-30-733-5051

Jánossomorján garzonla-
kás kiadó hölgy részére. Tel.: 
06-20-9-178-396

Mosonmagyaróváron 2 szobás, I. 
emeleti, részben bútorozott albérlet 
kiadó. Ár: 90.000 Ft + rezsi + 2 hó 
kaució. Tel.: 06-30-285-5389

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

Mosonmagyaróváron családi ház-
ban külön-bejáratú garzonlakás 
kiadó egyedülálló hölgy részére. 
Érd.: 06-30-661-6149

Kormos ltp-en hölgy vagy pár részé-
re francia ágyas szoba kiadó. Tel.: 
06-30-3844-337

Mosonmagyaróváron 2 szoba-hal-
los, bútorozatlan lakás hosszútáv-
ra 2 fő részére kiadó. Ár: 100.000 
Ft/hó + rezsi + 2 hó kaució. Tel.: 
06-70-501-9174

Mosonmagyaróvár belvárosában 
44 m2-es 1 légterű garzon, beren-
dezés nélkül konyhával kiadó. Tel.: 
06-30-562-4753

Óváron családi háznál bútorozott 
szoba 1 főnek kiadó. Számlaképe-
sen! Ár: 60.000 Ft rezsivel együtt + 
1 hó kaució! Érd.: 06-70-261-5741

Mosonmagyaróváron a városköz-
pontban földszinti, 2 szobás panel-
lakás, részben bútorozott max. 3 fő 
részére kiadó. Kisállat kizárva! Tel.: 
06-30-834-3355

Széchenyi ltp-en 2 szoba-hal-
los, félig bútorozott panellakás 
kizárólag hosszútávra kiadó! Tel.: 
06-30-495-2365

Mosonmagyaróváron, a Magyar 
utcán, egészségügyi, sport-fit-
nesz, vendéglátó ipari, vagy 
egyéb tevékenységre alkalmas 
400 m2-es üzlethelyiség kiadó! 
Érd.: 06-30-9791-506
A Kossuth Lajos utcában 6 lakásos 
házban, november 1-jétől 2 szo-
bás, berendezett albérlet kiadó. Ár: 
110.00 Ft + rezsi + 2 havi kaució. 
Érd.: 06-70-321-8259

Mosonmagyaróvár belvárosában 
hőszigetelt téglaházban felújított 42 
m2-es lakás max. 2 fő részére, hosz-
szútávra kiadó. Kisállat kizárt! Kaució 
szükséges! Érd.: 06-30-398-7341

30 m2-es, teljesen felszerelt garzon-
lakás kiadó Mosonmagyaróváron 1-2 
fő részére. Ár: 90.000 Ft/hó fűtéssel 
+ villany + víz + 2 hó kaució. Érd.: 
06-30-9574-673, 06-20-221-9574

KIADÓ

Frekventált helyen I. emeleti 65 
m2-es kis-konyhával ellátott egyte-
rű nagyon szép, világos üzlethelyiség 
zárt parkolóval, az utcafronton ingye-
nes parkolási lehetőséggel, számlá-
val hosszútávra irodának kiadó. Érd.: 
06-30-3615-067

Irodák kiadók Mosonmagyaróváron, 
több méretben, zárt udvari parkolók-
kal. Érd.: 06-30-4747-116

Mosonmagyaróváron a Magyar 
utcára néző nagyerkélyes, összkom-
fortos lakás igényes bérlőnek, max. 
2 fő részére kiadó. Ár: megegyezés 
szerint. Tel.: 06-20-321-3694

Városközpontban téglaépítésű 61 
m2-es, 2 szoba + fülkés, berendezett, 
klímás földszinti lakás kiadó. Kisállat, 
dohányzás kizáró ok! Ár: 120.000 Ft 
+ rezsi. Tel.: 06-70-658-9095

Szoba kiadó gázfűtéses lakásban 1 
nemdohányzó, megbízható személy-
nek. Tel.: 06-20-223-5815
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Apró Matematikából korrepetálást vál-
lalok általános és középiskolások 
részére. Tel.: 06-30-376-5430

Klímaberendezések tisztítását vál-
lalom! Tel.: 06-30-667-1261

Festést, kőműves munkát, burko-
lást, homlokzatszigetelést- térkö-
vezést, tetőmosást vállalok rövid 
határidőre, garanciával! Kis munka 
is munka! www.kismunkaismunka.
hu Tel.: 06-70-615-3039

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)

Ablakszigetelés Európában egye-
dülálló technológiával, ha szeretne 
fűtési költséget csökkenteni. Tel.: 
06-30-9462-562

Akciósan novemberben, decem-
berben ács- és tetőfedő bádogos 
munkát, palatető-bontást, felújí-
tást vállalok! Saját anyagból dolgo-
zunk. (réz, alu, lindab, bramac). Tel.: 
+36-70-235-6468

Lakások, pincék ürítését, takarítását, 
lomtalanítást vállalnék, megegyezés 
szerint. Tel.: 06-70-675-0654

Tóth Kárpittisztítás! Autókárpit, 
bútorkárpit, ülőgarnitúrák, fotelek, 
székek, padlószőnyegek tisztítása. 
Tel.: 06-70-630-8245

Szőnyegtisztítás felsőfokon, garan-
ciával! Ipari vegytisztítás, portalaní-
tás, atkátlanítás, ingyenes szállítás! 
Tel.: 06-20-447-2726

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

Bádogosmunkák, tetőfedés, pala-
tetők bontás nélküli átfedése cse-
repeslemezzel, lapostetőszigetelés, 
tetőmosás, kúpcserepek maltero-
zása, kémények átrakása, beázá-
sok elhárítása. Telefon: 06-70-663-
7327, www.tetobau.hu

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

GYORSVARRODA! A volt MARY var-
rodás csajok új helyen a Károly út 
1-ben. Tel.: 06-30-789-7710

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

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

Egyéni német nyelvtanítás, minden 
szinten, délelőtt is! Óváron a köz-
pontban! Tel.: 06-70-264-8088

Beázik a tető? Cseréptetők, palate-
tők, lemeztetők, lapostetők  javítá-
sa, bádogosmunkák. Ereszcsatorná-
zás, tetőfedés, lapostetők szigetelése, 
kémények javítása, kúpcserepek kike-
nése. Épületek külső és belső felújí-
tása, javítása. Érd.: 06-20-293-1175

JÁRMŰ

Utánfutó bérelhető Mosonmagya-
róváron! 3500 Ft/nap, szombat, 
vasárnap is! Tel.: 06-70-394-8852, 
96/821-173

Személy- és teherautó km meg-
kötés nélkül bérelhető. Érd.: 
06-30-682-4084

Garázsban tartott 2006-ban gyár-
tott FORD FUSION 1.4-es benzines 
autó 62.900 km-rel eladó. Tel: 06 
70 516 9007 

Opel Astra G. kombi 1998-as, 
2000-es CDX, benzines, automata, 
full-extrás, garázsban tartott, friss 
műszakival, tulajdonostól eladó. Tel.: 
06-30-400-6577

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

TÁRSKERESÉS

75 éves férfi, korban hozzáillő társat 
keres. Érd.: 06-20-3459-547

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 Iskolában. Kedd: 
17.00-18.00 óráig Haladó csoport, 
Szerda: 17.00-18.00 óráig Kezdő 
csoport. Középsős és nagycsopor-
tos ovisokat várunk! Tel.: 06-30-
479-1679, 06-30-268-7808
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

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

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

Szobafestést, mázolást vállalok. 
Novemberi és decemberi hóna-
pokban akciós négyzetméter áron 
Mosonmagyaróvár és környékén! 
Tel.: 06-20-281-2776

Villanyszerelést vállalok! Lakások, 
épületek szerelését, kisebb átalakítá-
sokat! Tel.: 06-30-229-8865

Kémények felújítása! Tel.: 
06-30-274-3864

REDŐNYJÁRAT indul hétvégenként 
Mosonmagyaróvárra és környékére. 
Redőnyök, szúnyoghálók 10 – 20 % 
engedménnyel! Hőszigetelt alumíni-
um redőnyök, reluxák, pliszék, sza-
lagfüggönyök, napellenzők, sávrolók. 
Kérjen ingyenes helyszíni árajánlatot! 
Minőségi árnyékolót 49 éves megbíz-
ható cégtől. HÉRICS LÁSZLÓ, Kapu-
vár, Pozsonyi u. 90. Tel.: 06-96-242-
655, 06-30-204-2-205, www.heri-
csredony.hu

Kisebb kőműves munkákat válla-
lunk! Tel.: 06-30-274-3864
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Rossz mosógépét, villany- és gáz-
tűzhelyét ingyen elszállítom Moson-
magyaróváron belül. Költöztetést is 
vállalok! Tel.: 06-30-9-478-414

Életjáradéki eltartási szerződést 
kötnék idős emberrel vagy házas-
párral ingatlanért! Nem OTT lakás-
sal! De mindennemű segítségnyúj-
tással! Bécsben élő, 50 éves dolgo-
zó nő vagyok! Kérem, hívjon biza-
lommal, ha dolgozom, visszahívom! 
Andrea: 06-70-612-1317

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

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.

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.

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

Bontásból származó jó minőségű 
natúr forgácslap, MDF-lemez, falá-
da többféle méretben eladó. Érd.: 
6-20-9596-202

Lakás és melléképületek kiürítését 
még használható holmiért cserébe 
vállaljuk! Tel.: 06-30-416-1275

3 hetes előnevelt húscsirke novem-
ber 2-án (szombaton kapható. 9211. 
Feketeerdő, Ady E. u. 13. Tel.: 
06-96-960-003, 06-20-9120-102

Eladó gáztűzhely, francia ágy, 
tükrök, szép bútorok, szőnye-
gek, kristálycsillárok, cserge. Tel.: 
06-30-582-2135

Élő, óriás bak nyulak eladók, 3 hóna-
pos, min. 4 kg-osak, Mosonmagya-
róvár. Tel.: 06-96-206-140

Eladó dupla heverő 30.000 Ft-ért, 
szállítással. 100 liter körte cefre (Ale-
xander). Tel.: 06-96-228-012

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

Expressz dugulás elhárítás! Bontás 
nélküli dugulás elhárítás Moson-
magyaróvár és vonzáskörzeté-
ben. Garanciával! Hétvégén is! Tel.: 
06-30-7496-098

Cserépkályhák átrakása, tisztí-
tása, javítása. Kellei Kornél. Tel.: 
06-20-3406-640

Őszi bőrmegújító, ultrahangos koz-
metikai arckezelés az otthonában! 
Már az első alkalommal látható, 
érezhető hatással! Kocsis Eszter, 
Tel.: 06-30-829-2883

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

Kertrendezést, sövényvágást, 
egyéb kertészeti munkát most 
25% kedvezménnyel vállalok! Érd.: 
06-20-351-1292

Korrepetálást és felvételi fel-
készítést magyar és történelem 
tantárgyakból vállalok. Tel.: 
06-20-992-4421

Szőnyegmosás Mosonmagyaróvá-
ron! Matrac, bútor, autókárpit tisztí-
tás, bőrtisztítás, bőrjavítás, bőrfes-
tés. Tel.: 06-30-851-5187

Épületek bontása, takarítás, min-
denféle kerti munka, anyagszállí-
tás! Tel.: 06-30-537-0899

Egyéni német nyelvtanítás, minden 
szinten délelőtt is, Óváron a központ-
ban. Tel.: 06-70-264-8088

Felső tagozatos gyermekem szá-
mára keresek matematika kor-
repetitort. Tel.: 06-70-361-2901 
(Érdeklődés: egész nap!
Vízvezeték és fűtésszerelést vállalok 
Mosonmagyaróvár 40 km-es körze-
tében. Tel.: 06-30-402-3116

Villanyszerelést vállal ÉZSI VILL 
TAKERT BT. Mosonmagyaróvár és kör-
nyékén, 30 km-es körzetben, legyen 
akár kicsi vagy nagy munka. 30 éves 
tapasztalattal megoldjuk! Várjuk hívá-
sát a következő telefonszámon: 06-30-
639-2647, 06-70-3913-194 és e-ma-
ilben is: farkasagneseva@gmail.hu

Német és angol nyelvű oktatást, 
korrepetálást vállalok. Érd.: 15.00 
óra után: Tel.: 06-96-216-230, 
06-70-647-1686

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

Végkiárusítás a pártok háza alat-
ti Bolhapiacon!!Egyes termékek-
re 50% kedvezmény a készlet ere-
jéig. Nyitva: CS,P,Sz: 9-17óraig. 
Tel:06-20-5200-216

DONATELLA BŐR – IRHA – SZŐR-
ME BUTIK. Megérkeztek a legújabb 
modellek! Novemberi akció: meg-
unt irha, szőrmekabátját beszámít-
juk új vásárlása esetén! Mosonma-
gyaróvár – Malomszer Üzletház 
középső sor. Érd.: 06-30-678-4227
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.

Bőrös félsertés rendelhető 890 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

Gázpalack eladó: 3 db 25 literes 
PB; 4 db 3,5 literes Turista. Tel.: 
06-20-368-8078
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Mosonmagyaróvári fogtechni-
kai laborunkba keresünk munkájá-
ra igényes, fiatal, lendületes (akár 
pályakezdő), „B” kategóriás jogo-
sítvánnyal rendelkező, protetikus 
és egyben gipszelő kollégát! E-ma-
il: bona.matyas@gmail.com, Tel.: 
+36-70-408-1169

Mosonmagyaróvár belvárosi Sim-
bad hotelbe állandó délelőttös 
(08.00-14.00 óráig) tartó munka-
beosztással szobalányt felvennénk. 
Friss nyugdíjasok jelentkezését is 
várjuk! Érdeklődni lehet: 06-30-
646-2520, vagy délelőttönként sze-
mélyesen a helyszínen: Mosonma-
gyaróvár, Kolbai u. 4., a Malomszer 
üzletház mellett.

Felszolgálót/felszolgáló hölgyet 
a mosonmagyaróvári Simbad hotel 
éttermében felveszünk! Érdeklődni 
lehet délelőttönként személyesen a 
helyszínen: Mosonmagyaróvár, Kol-
bai u. 4., a Malomszer üzletház mel-
lett, vagy délelőttönként telefonon a: 
06-30-646-2520-as telefonszámon! 
E-mail címünk: hr@simbad.hu

Mosonmagyaróvári építőipari cég, 
munkájára igényes, megbízható fes-
tőt, hőszigetelésben jártas kőmű-
vest felvesz. Lehet pályakezdő is! 
Bérezés: megegyezés szerint. Érd.: 
06-30-9475-174

Minerva hotel szobaasszonyt és 
mosodai munkában jártas alkalma-
zottat felvesz. Érdeklődés a hely-
színen: Mosonmagyaróvár, Erkel 
Ferenc u. 2.

Gyere és dolgozz Velünk! Bejelen-
tett munkaviszonyt, kiemelt bére-
zést, bérelőleget, ingyenes szál-
lást, munkába járást biztosítunk! 
Betanított dolgozó és targoncás 
ajánlatainkból válogathatsz Győr 
és Kecskemét környékén. Munka-
végzési helyek: Autoliv, BOS, SMR, 
SMP, Rába. Jelentkezz most! Tel.: 
06-70-639-9920 (JOBmotive Kft.)

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

Csatlakozz csapatunkhoz! 
Fémipari munkakörökbe keresünk 
hegesztő, lakatos, gépi forgácso-
ló- CNC-gépkezelő, szerszám-
készítő, gépbeállító, darukezelő, 
nehézgépkezelő és konténerező 
sofőr dolgozókat Győr és Kecske-
mét környéki munkára. Verseny-
képes fizetést, juttatásokat, szál-
lást, munkába járását, hazauta-
zási támogatás, bérelőleget biz-
tosítunk! Jelentkezz most! Tel.: 
06-70-415-9021 (JOBmotive Kft.)
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Trafikba Mosonmagyaróváron hosz-
szútávra eladót keresünk. Megbízha-
tó munkahely, jó kereseti lehetőség! 
Fényképes önéletrajzot: ovartabak@
gmail.com 

Keresünk alkalmi és állandó fizikai 
munkára férfi munkaerőt (fűnyírás, 
sövénynyírás, valamint rakodás 
és egyéb tevékenységek). Tel.: 
06-70-377-8380

Nyugdíjasokat felvennék KERTGON-
DOZÓNAK heti 1-2 alkalomra, 2-3 
órás munkára. Jelentkezés 16 órá-
ig: 06-30-9298-421

Rokkantnyugdíjas férfi munkát 
keres. Tel.: 06-20-924-6071

Mosonmagyaróváron Kópé 
presszóba pultos hölgyet kere-
sek, alkalmankénti munkára! Tel.: 
06-30-9-792-660

Mosonmagyaróvári karácsonyi 
vásárba étel-ital árusítására önálló-
an dolgozni tudó munkatársat kere-
sünk. November 29.-től december 
23-ig. Tel.: 06-70-415-5648

Bezenyén a Fő út melletti kisvendég-
lő pultos hölgyet keres fő, vagy mel-
lékállásban is. Tel.: 06-70-415-5648

Idős, szellemileg és fizikailag jó 
karban lévő hölgy mellé éjszakára, 
alkalmanként nappalra is segítséget 
keresek. Leinformálható hölgy sze-
mélyében! Tel.: 06-30-300-3979

Homlokzatszigetelésben jártas 
szobafestő szakmunkásokat felve-
szek mosonmagyaróvári munkákra. 
Tel.: 06-30-227-2289

Kemencés pizzéria csapatbővítése 
céljából főállású és beugrós szaká-
csot keres, kiemelt bérezéssel! Tel.: 
06-30-397-0030

Matematika-fizika tanárt keresek 
16 éves középiskolás fiam mellé! 
Tel.: 06-30-9-590-138

Mosonmagyaróváron folyamatos 
ápolásra szoruló betegmellé ápolót 
keresek! Tel.: 06-70-674-1334

Galéria étterembe szakácsot és 
pizza-futárt felveszünk. Mosonma-
gyaróvár,  Erkel Ferenc u. 2. Tel.: 
06-70-363-0052

Rakodó munkásokat keresek költöz-
tetéshez, bútorszállításhoz, alkalmi 
jelleggel. Tel.: 06-20-513-3723

Műkörmösnek, manikűrösnek-pe-
dikűrösnek hely kiadó Moson-
magyaróváron. Vállalkozónak is, 
illetve alkalmazottként is. Tel.: 
06-70-657-7157

Segédmunkást keresünk Moson-
magyaróvárra. Tel.: 06-30-448-9189

Takarítónőt keres három gyerme-
kes család heti egy alkalommal csa-
ládi ház takarításához, alkalmanként 
vasaláshoz. Tel.: +36-20-364-3500

Europethrob média területi kép-
viselőt keres 300-600 EUR heti 
jutalékkal. Önéletrajzot: info@ 
europethrob.eu

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

Szakácsot versenyképes bére-
zéssel rajkai Tulipános csárdá-
ba felveszünk. Érdeklődni lehet: 
06-30-585-4628

Ausztriába kőművest és ügyes kezű 
segédmunkást keresünk. Akár azon-
nali kezdéssel! Érd.: este és hétvé-
gén: 06-20-516-8881

Egész éves munkára felve-
szünk: ács, tetőfedő, kőműves, 
segédmunkás kollégákat. Érd.: 
06-70-308-2062

Betegápoló özvegy hölgyet keresek 
24 órában. Fizetés megegyezés sze-
rint. Tel.: 06-20-5989-770

Mosoni piacon működő lángossü-
tő, büfébe konyhai kisegítőt kere-
sek piacnapokon (csütörtök, szom-
bat). Érd.: 06-20-436-6484

Kertépítő cég állandó munkára mun-
katársat keres. Jogosítvány előny! 
Érd.: 06-20-335-9177

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

Ács-vállalkozás gyakorlattal rendel-
kező ácsokat és segédmunkásokat 
keres kiemelt bérezéssel! Folyama-
tos munkára! Tel.: 06-30-997-0087

Dunaszigeti telephellyel rendelke-
ző építőipari cég segédmunkásokat 
keres. Érd.: 06-30-956-9001

Hegyeshalmi Autohof étterem piz-
za-szakácsot keres, lehet kez-
dő is. Bérezés megbeszélés alap-
ján, a kiutazás megoldható. Tel.: 
06-30-3568-529

Beton mixerre gépkocsivezetőt fel-
veszünk mosonmagyaróvári telep-
helyre. Szombat, vasárnap sza-
bad! Jó kereseti lehetőséggel! Érd.: 
06-30-658-7672

Signora szépségszalonba fodrász 
alkalmazottat keresünk. Jó kere-
seti lehetőség, vendégkör bizto-
sított! Beugrós is érdekel! Tel.: 
06-70-417-9908

Kőműveseket keresünk bejelentett 
munkavégzés, kiemelt bérezés! 13. 
havi bér! Utazástérítés! Pályakez-
dők, fejlődési lehetőség! Felszere-
lés biztosított! Egész éves munka! 
Érd.: 06-30-432-2419

Tesco melletti Kebapos-ba férfi 
munkatársat keresünk, jó kereseti 
lehetőséggel. Tel.: 06-30-560-3895, 
06-70-330-7023

Tesco melletti lángos és fornet-
ti sütőbe női munkatársat kere-
sünk. Tel.: 06-30-560-3895, 
06-70-330-7023

Ács-tetőfedő, kőműves és segéd-
munkásokat felveszünk. egész éves 
munkára. Érd.: 06-70-517-8324

Monaco Szaniter Kft. munkatársa-
kat keres lakatos, hegesztő, illetve 
légtechnikai szerelő munkakörök-
ben. Munkavégzés helye Ausztriá-
ban, Bécs mellett, illetve a közeljö-
vőben Ausztria, Németország, Szlo-
vákia területein. Érd.: Varga Dávid: 
+36-70-630-3931

EGY MŰSZAK! KIEMELT BÉREZÉS! 
Formázó, öntvénytisztító munkatár-
sat keres a KÜHNE Vasöntőde Kft. 
Jelentkezés: 06-96/213055, mun-
kanapokon 6-14 óráig.

Az Anubisz Temetkezési Kft. – 
Mosonmagyaróvár, Városkapu tér 
9. – általános temetkezési dolgo-
zó munkatársat keres, gépkocsi-
vezetői jogosítvánnyal. Jelentkezni 
lehet munkanapokon 8-12 óra között 
személyesen és telefonon a: 06-96-
211-277-es telefonszámon.
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