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Hagyatékot, érméket, kitünte-
téseket, festményeket, porcelá-
nokat és egyéb értéktárgyakat 
vásárolok, vagy felértékelek, 
Hívásra házhoz megyek! Tel.: 
06-30-9459-113

Mosonmagyaróváron a Halá-
szi úti lakótelepen eladó 720 
m2-es parkosított telken 3 szo-
ba +amerikai konyhás nappa-
lis, 131 m2-es kétszintes, igé-
nyes családi ház garázzsal! Érd.: 
06-30-856-1505

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

Mosonmagyaróváron, ipar-
telepi tízlakásos társasházban 
első emeleti, 70 m2-es, kom-
fortos lakás nagy pincével és 
padlásrésszel, közös udvar-
ral eladó. Ár: 20,8 MFt. Tel.: 
0036-30-9459-113

Mecséren építési saroktelek; 
1873 m2, megosztható, közel a 
Mosoni-Dunához eladó. Villany, 
víz, gáz, csatorna a telken. Ár: 3,2 
MFt. Érd.: 0036-30-9459-113

Levélen 330 m2-es telken eladó 
egy 2007-ben épült, 2 szinten 96 
m2-es, 3 szoba+nappalis, gáz-
fűtéses családi ház, kertre néző 
terasszal, 15 m2-es garázzsal, 
melléképülettel. Ár: 28,5 MFt. 
Érd.: 06-20-329-6564

Hegyeshalomban nagyméretű, 
3100 m2-es telken fekvő 100 
m2-es felújított családi ház eladó. 
Ára: 36 MFt. Igény esetén plusz 
3500 m2-es telek vehető mellé! 
Érd.: 06-30-413-9346

Mosonmagyaróváron közel a 
Dunához, újonnan épülő 3 laká-
sos társasházban I. emeleti, 36 
m2-es, 1 szobás lakás leköthető, 
zárt udvarban, saját parkolóval. 
Átadás kulcsra-készen 2018. IV. 
negyedévben. Ár: 13,9 MFt. Érd.: 
06-20-329-6564

Hegyeshalomban eladó 11 laká-
sos új építésű társasházban 81,7 
m2-es, 3 szobás földszinti lakás, 
saját telekrésszel, pár hónapon 
belül kulcsra-kész állapotban. 
Tel.: 06-20-932-6273

Eladó lakást keresek a Városköz-
pontból. Tel.: 06-70-419-9491

Mosonmagyaróváron a Duna 
lakóparkban, 400 m2-es tel-
ken eladó egy 2009-ben épült, 
96 m2-es, 3 szobás családi 
ház. Klímával, riasztóval, fedett 
terasszal és autó beállóval, tel-
jes berendezéssel, azonnal köl-
tözhetően. Iá: 36,4 MFt. Érd.: 
06-20-329-6564

Bezenye-Papréten, közel a szlo-
vák határhoz eladó egy 68 m2-es 
szigetelt, műanyag ablakos, 3 
szobás téglalakás, saját gázka-
zánnal, hozzá tartozó 850 m2-es 
telekkel, garázzsal. Ára: 14,98 
MFt. Érd: 06-30-856-1505

Mosonmagyaróváron újon-
nan épülő 18 lakásos társas-
házban lakások 30 m2-től 70 
m2-ig leköthetők. Minden lakás-
hoz fedett terasz és saját par-
koló tartozik. Átadás fűtés-ké-
szen. Ár: 280.000 Ft/m2-től. Tel.: 
06-20-329-6564

Óvár belvárosában építési telek, 
lakható házzal eladó. Érd.: 
06-30-267-9530

Magasföldszinti lakás Bakó úton 
eladó. Tel.: 06-30-298-4031

Mosonszolnokon részben fel-
újított családi ház, nagy telek-
kel eladó. Érd.: 06-30-267-9530

Dunaremetén, a Duna köze-
lében eladó egy hétvégi ház 
1000 m2-es gyönyörűen parko-
sított telken! Ára 6,5 MFt. Érd.: 
06-30-413-9346

Mosonmagyaróváron 60 
m2-es újszerű állapotú tégla-
lakás, II. emeleti liftes házban, 
áron alul eladó. Iá: 17,8 MFt. 
Érd.: 06-70-418-5709

Mosonmagyaróváron 12 laká-
sos társasházban a II. emeleten 
eladó egy új, bruttó 94 m2-es, 3 
szobás, kulcsrakész penthouse, 
dupla terasszal, saját parko-
lóval. A lakás 62 m2, a tera-
szok 32 m2. Ár: 23,2 MFt. Tel.: 
06-20-329-6564

Mosonmagyaróváron a Laj-
ta-szeren eladó egy földszin-
ti 38 m2-es, 1 szobás, felújított 
lakás, saját tárolóval. A lakás szi-
getelt, újak a nyílászárók, a víz 
és a villanyvezetékezés. Azon-
nal költözhető! Ár: 10,6 MFt. Érd.: 
06-20-329-6564

INGATLAN
Győr és Pápa között felújí-
tásra szoruló 3 szoba-hallos 
családi ház, sürgősen eladó, 
nagy gyümölcsös kerttel. Érd.: 
06-96-217-349

Eladó a Majoroki városrész-
ben egy igényesen kivitele-
zett 1+4 szobás új építésű csa-
ládi ház szép telekkel. Érd.: 
06-30-267-9530

Magyar, szlovák és osztrák 
ügyfeleink részére eladó csalá-
di házakat, lakásokat, telkeket 
keresünk Mosonmagyaróváron 
és környékén! HELLO HOME Kft 
Kolonics Anita 06-30-413-9346 
és Mazán Márió 06-30-856-1505

Eladó Mosonmagyaróváron 
1+2 félszobás új építésű iker-
ház, saját kerttel, udvarral. Érd.: 
06-30-267-9530

Levélen eladó egy új építésű 1+3 
félszobás fiatalos lakás terasszal, 
kerttel. Érd.: 06-30-267-9530

Mosonmagyaróváron, a felüljá-
ró környékén eladó egy 3 szobás 
szép családi ház, nagy telekkel. 
Érd.: 06-30-267-9530
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Mosonmagyaróváron csalá-
di ház, zöldövezeti, kétgene-
rációs, 150 m2 lakterületű, tel-
jes infrastruktúrás, 1136 m2-es 
telken eladó. Ár: 38 MFt. Tel.: 
0036-30-9459-113

Dunaszigeten vízparti 4075 
m2-es építési telek eladó. Ára 
12,6 MFt. Érd.: 06- 30-856-1505

Magyar utcai 10 m2-es üzlet-
helység/iroda eladó. Tel.: 
06-20-223-5815

Eladó lakást keresek 
Mosonmagyaróváron. Tel.: 
06-70-908-8280

Mosonmagyaróváron három-
szobás zöldövezeti családi ház 
összkomfortos, teljesen felújított, 
kiváló minőségben 916 m2-es 
telken eladó. Ár: 28,9 MFt. Tel.: 
0036-30-9459-113

Mosonmagyaróváron 2005-
ben épült igényes, kiváló adott-
ságokkal rendelkező 68 m2-es II. 
emeleti lakás 5,2 m2-es erkély-
lyel eladó. Zárt udvar, 2 db kocsi 
beállóval. Alacsony rezsi, egye-
di cirkó gázfűtés. Igény szerint 
bútorozva! Iá: 22,8 MFt. Tel.: 
06-20-2290-574

Mofém-telepen eladó felújí-
tott 51 m2-es, 2 szobás lakás. 
Iá: 13,2 MFt. Érd.:  06-70-267-
3510, 06-30-507-1022

Mosonmagyaróváron a Laj-
ta lakóparkban eladó egy 120 
m2-es kétszintes, 3 szoba + 
amerikai konyhás nappalis zárt 
sorú beépítésű tégla családi ház 
dupla garázzsal, riasztóval, köz-
ponti klímával, központi porszívó-
val, nagy terasszal, kerti faház-
zal, 350 m2-es parkosított telken. 
Azonnal költözhető. Ára: 139.000 
Euró. Érd.: 06-30-856-1505

Eladó családi házat keresek 
Moson, Majorok, Malomdűlőből 
és a Mosoni-Duna környékéről. 
Tel.: 06-70-419-9491

Eladó családi házat keresek 
Moson, Majorok, Malomdűlő-
ből és a Mosoni-Duna környé-
kéről. Tel.: 06-70-360-0377, 
06-70-342-7167

Eladó családi házat keresek 
Ipartelepről, Lucsony és környé-
kéről, Halászi ltp., Liget lakó-
park, a Duna lakóparkból. Érd.: 
06-70-360-0715

Ukrán ügyfeleim számára eladó 
ingatlanokat keresek Moson-
magyaróváron és környéké-
ről! Natalya Shchogolyeva 
+36-70-6310-034

1 szobás, gázfűtéses lakás 
kiadó 1 max. 2 személynek. 
Dohányzók ne hívjanak! Tel.: 
06-20-223-5815

Győrsövényházán új építésű 
lakónegyedben 900 m2-es épí-
tési telek eladó. A telken a köz-
művek közül csatorna és gáz 
található, többi a telek előtt van. 
M1-es autópálya 10 km-re, Győr 
25 km-re van. A településen Wal-
dorf iskola, óvoda, gyógyszer-
tár, orvos, fogorvos, posta stb. 
helyben van. Iá: 2,3 MFt. Érd.: 
06-20-535-0440

Mosonmagyaróváron, frekven-
tált helyen téglaépítésű társas-
házban 47 m2-es lakás eladó 
tárolóval, kocsi beállóval. Iá: 
13,9 MFt. Érd.: 06-30-432-9669

Mosonmagyaróvár Centrumá-
ban eladó egy 2008-ban épült 
79 m2-es, 2 szoba + amerikai 
konyhás nappalis igényes, újsze-
rű, szigetelt téglalakás nagymé-
retű (40 m2) tetőterasszal, saját 
gázkazánnal, zárt udvarban kocsi 
beállóval. Ára: 85.000 Euró. Érd.: 
06-30-413-9346

Mosonmagyaróváron vegyes 
övezeti besorolású 1500 m2-es 
építési telek eladó. Ár:_ 24 MFt. 
Érd.: +36-70-583-2130

Mosonmagyaróváron Lőpor-, 
Ferenczy-, Vitéz utca, Mofém, 
Lajta lakópark, gimnázium kör-
nyékéről keresek eladó családi 
házat. Tel.: 06-70-631-0034

Jánossomorján 792 m2-es tel-
ken 94 m2-es családi ház eladó. 
Iá: 19,9 MFt. Érd.: 06-30-291-
6771, 06-30-773-0207

Mosonmagyaróváron a város-
központ közelében, de mégis 
csendes, nyugodt utcában eladó 
egy 570 m2-es összközműves, 
bekerített építési telek. Ára: 9,9 
MFt. Érd.: 06-30-856-1505
Mosonmagyaróvár Centrumá-
ban, a Manninger ltp-en eladó 
egy szigetelt tégla társasház-
ban lévő 57 m2-es, 2,5 szobás 
erkélyes, felújítandó lakás, saját 
tárolóval. Ára: 13,4 MFt. Érd.: 
06-30-856-1505

Dunaszigeten, Galambosi 
részen közvetlen vízparti 5800 
m2-es építési telek eladó. Érd.: 
06-70-3636-297

Balatoni 640 m2-es építési 
telek eladó Hévíz mellett. Tel.: 
06-20-223-5815

Hegyeshalomban családi házak 
és lakások reális áron eladók. 
Tel.: 06-30-268-6464

Mosonmagyaróváron 2 szo-
ba+nappalis sorházi lakás, 
egyedi mérőórákkal, kertrésszel 
eladó. Tel.: 06-30-497-5902

Eladó lakást keresek 
Mosonmagyaróváron. Tel.: 
06-70-673-8828

Kiemelt hirdetési lehetőség 
ingatlanok számára az Open-
house irodán keresztül ukrán, 
orosz, szlovák és osztrák web-
oldalakon. Natalya Shchogolye-
va +36-70-6310-034

Az Openhouse ingatlaniro-
dán keresztül vásároló ügyfe-
leink részére díjmentes hite-
lügyintézés. Prikler Tamás 
06-70-341-7518

Családi házat vásárolnék tulaj-
donostól 25 MFt-ig (magánsze-
mély). Tel.: 06-70-507-0814

KIADÓ
Mosonmagyaróváron Már-
ti borozó február 1-jétől kiadó. 
Érd.: 06-96/208-018

Másfél szobás 4. emeleti pan-
ellakás hosszú távra kiadó. Tel.: 
06-70-3132-486

Belvárosban frekventált helyen 
stúdiólakás 1-2 fő részé-
re kedvező áron kiadó. Érd.: 
06-30-9973-395

Termál hotelben apartman heti – 
havi, akár hosszú távra magán-
személynek és cégeknek is 
kiadó. Érded.: 06-30-9973-395

Panellakásban szoba kiadó 
nemdohányzó részére, 50.000 Ft/
hó rezsivel együtt + 1 havi kau-
ció. Érd.: 0043-68181620636
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Hegyeshalomban kiadó 1 db 44 
m2-es, 1 hálószobás + nappalis 
+ étkező, ill. 1 db 56 m2-es, 2 
hálószobás + étkező + nappali. 
Tel.: 06-20-932-6273

Családi háznál 50 m2-es 
külön-bejáratú albérlet kiadó 1-2 
fő részére (nemdohányzó, kisál-
lat-mentes). Azonnal költözhető! 
Érd.: 06-70-635-1716

Mosonmagyaróváron 35 m2-es, 
részben bútorozott garzonlakás 
hosszú távra kiadó 1 max. 2 
főnek, csendes, tiszta lépcső-
házban. 1 havi kaució szüksé-
ges, dohányzás, kisállat kizár-
va! Érd.: 06-30-356-7646

Mosonmagyaróváron, Magyar 
utcán 2 szobás, 45 m2-es lakás 
hosszú távra kiadó. Ár: 110.000 
Ft/hó + rezsi + kaució. Éred.: 
06-70-276-4460

Új építésű lakóparkban 61 
m2-es klimatizált lakás, tároló-
val, kocsi beállóval, bevásárló 
központ közelében kiadó. Érdd.: 
06-30-685-2479

Mosonmagyaróváron albér-
let 1 fő részére kiadó. Érd.: 
06-70-625-0020

Fodrász-, műkörmös-, masz-
szőr-vállalkozónak, szalonban 
hely kiadó a termálnál. Érd.: 
06-30-645-6421

Hosszú távra értékes csa-
ládi házat keresek. Tel.: 
06-30-268-6464

Erkel Ferenc út 10. szám alat-
ti irodaházban 19 m2-es és 38 
m2-es irodák kiadók, valamint 
termék-rendezvények lebonyo-
lítására igénybe vehetők. Érd.: 
06-30-495-15-65

Hegyeshalomban 45 m2-es 
albérlet kiadó. Ár: 55.000 Ft/
hó + rezsi + 2 hó kaució. Érd.: 
06-30-443-6886
Mosonmagyaróváron 2 szobás 
panellakás kiadó. Ár: 95.000 Ft/
hó + rezsi + 1 hó kaució. Érd.: 
06-30-482-5446
Mosonmagyaróváron bútoro-
zott garzonlakás kiadó. Érd.: 
06 70 3344572
SUN lakóparkban 2 szobás, 
egyedi gázfűtéses, bútorozott (2 
szoba + nappali), 50 m2-es lakás 
kiadó. Ár: 350 EUR/hó + rezsi + 
kaució. Érd.: 06-30-542-8075, 
06-30-374-7578
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Mosonmagyaróváron a Kökény 
utcában újszerű, 63 m2-es, nap-
pali+2szobás, 25 m2-es erkéllyel 
rendelkező bútorozatlan lakás, 
zárt udvari gépkocsi beálló-
val hosszú távra kiadó. Bérle-
ti díj: 130.000 Ft + rezsi + 2 
havi kaució szükséges. Tel.: 
06-20-9421-522
Mosonmagyaróváron 63 
m2-es, 3 szobás, teljesen fel-
újított lakás hosszú távra kiadó. 
Érd.: 06-30-301-2247
Mosonmagyaróváron különál-
ló, bútorozott lakás 1-2 fő részé-
re kiadó. (cserépkályhás). Tel.: 
06-20-393-2882

Mosonmagyaróvár belvá-
rosában felújított 2 szobás 
lakás, hőszigetelt téglaház-
ban hosszú távra kiadó. Kisállat 
kizárt, kaució szükséges! Tel.: 
06-30-398-7341
Mosonmagyaróváron mini-gar-
zon, garzon, 2 szoba-nap-
palis lakás, teljesen bútoro-
zottak hosszú távra kiadók. 
2 hó kaució szükséges! Tel.: 
06-30-479-8346
Mosonmagyaróváron Laj-
ta lakókertben igényes lakás 
hosszú távra kiadó. Ár: 90.000 
Ft/hó, 2 havi kaució. Érd.: 
06-30-261-4050

KIADÓ! Hosszú távra Mosonma-
gyaróváron igényes lakópark-
ban egy 120 m2-es, kétszin-
tes, 3 szoba+amerikai konyhás 
nappalis tégla családi ház, dup-
la garázzsal, riasztóval, közpon-
ti porszívóval, 350 m2-es par-
kosított telken. Bérleti díj: 750 
Euró + rezsi (2 havi kaució). Érd.: 
06-30-856-1505

Mosonmagyaróváron 65 m2-es 
iroda kiadó a szükséges infra-
struktúrával, zárt udvarban par-
kolókkal. Tel.: 06-30-4747-116

Autókozmetika kiadó Jánosso-
morján. Tel.: 06-20-9-178-396

Mosonmagyaróváron új építé-
sű, egyedi fűtésű bútorozott laká-
sok igényeseknek hosszú távra 
kiadók, kaució szükséges, kisál-
lat kizárt! Érd.: 06-30-398-7341

Jánossomorján albérlet kiadó 
Ausztriában dolgozó hölgy részé-
re. Tel.: 06-20-9-178-396

Mosonmagyaróvártól 3 km-re Halá-
sziban 80 m2-es, 3 szoba-nappalis, 2 
fürdős, újonnan bútorozott ház igé-
nyesnek kiadó kis kerttel, 2 kocsi 
beállóval. Ár: 150.000 Ft/hó + rezsi 
+ kaució. Érd.: 06-30-9366-930

Mosonmagyaróváron 1 vagy 
1,5 szobás albérletet keres 
nemdohányzó hölgy. Érd.: 
06-30-787-9985

Kórház utcában, forgalmas kira-
katos 22 m2-es helyiségek üzlet-
nek, irodának, parkolóval kiadók. 
Érd.: 06-20-9596-202

Külön-bejáratú lakrész kiadó 1 
(esetleg 2), nemdohányzó, meg-
bízható, rendszerető személy-
nek. Tel.: 06-20-223-5815

Mosonmagyaróváron a Gaz-
dász utcában 70 m2-es, 2 szo-
bás, részben bútorozott lakás 
kertrésszel kiadó. Ár: 110.000 Ft 
+ rezsi/hó + 2 havi kaució. Kisál-
lat kizárva! Tel.: 06-30-217-4983

Igényeseknek egyágyas és 
kétágyas szobák hosszú távra 
kiadók! A szobában zuhanyzó, 
WC, tv, internet. Közelben: tabak, 
nonstop ABC, étterem, buszmeg-
álló. Érd.: 06-70-935-6040
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Apró Festés: új lakások glettelé-
sét, festését, régi lakások teljes 
körű felújítását vállalom. Tel.: 
06-20-418-8296

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

Teherautó km-megkötés nélkül 
bérelhető. Tel.: 06-30-682-4084

Személyautó km-megkö-
tés nélkül bérelhető. Tel.: 
06-30-682-4084

Raneult Meganra 4 db eredet felni-
re szerelt Sempenit téli gumi 195/65 
R 1591T típusú, és tetőcsomagtartó 
eladó. Tel.: 06-96/220-165

Autó bérbeadó 3.000 Ft/
nap vagy 75.000 Ft/hó. Tel.: 
06-20-351-1292

Személyautó bérelhető kaució 
és km megkötés nélkül autó-
pálya matricával ellátva. Tel.: 
06-30-206-5858

SZOLGÁLTATÁS
Redőnyök, reluxák, szalagfüggö-
nyök, napellenzők, szúnyoghálók, 
párkányok, harmonikaajtók, stb. ked-
vezménnyel, garanciával, 10 napos 
szállítási határidővel mosonmagya-
róvári szakembertől! Kérjen ingyenes 
árajánlatot! Vidéken is! Tel.: +36-30-
2350-927 Horváth Attila

Programozásban jártas korre-
petitort keresek 16 éves fiam 
mellé. Tel.: 06-70-576-5064

Kőműves munkát, járólapo-
zást, csempézést, festést válla-
lok Mosonmagyaróváron. Érd.: 
06-20-386-13-38

HAGYOMÁNYOS OVISÚSZÁS 
A MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS 
ISKOLÁBAN! KEDD: 17-18 órá-
ig. Középsős és nagycsoportos 
óvodásokat várunk! Érd.: 06-30-
479-1679; 06-30-268-7808
Régi kapuk, kerítések felújítása, 
újak készítése, lakatos munkák, 
költségkímélő megoldások. Érd.: 
+36-20-97-58-521

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

Hajtó Ferenc fuvarozó költöz-
tetést vállal rakodókkal. Érd.: 
96/217-015, 06-30-94-78-414

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

Száraz, vegyes tűzi-
fa konyhakészen eladó. Tel.: 
06-20-328-4057

Burkolást és kőműves mun-
kákat vállalunk. Érd.: 06-30-
6844-721 Lelkes Tibor burko-
lómester EV.

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

Mindig TV: 9 magyar csator-
na digitális minőségben egy-
szeri kiépítési díjért, nincs havi-
díj. MINDIG TV EXTRA: egysze-
ri kiépítési díj + havidíj –továb-
bi előfizetős csatornák. Részle-
tekért hívjon! Szlovák tv csator-
nák vétele is megoldható ana-
lóg (magyar, szlovák, osztrák) 
és digitális –DAB+(szlovák, oszt-
rák) rádióvétel kiépítése. Tel.: 
06-30-526-1558

Fakivágás, gallyazás, darabolás, 
ágdarálás, tuskómarást vállalok 
Mosonmagyaróvár és 40 km-es 
körzetében. Igény esetén zöld-
hulladék elszállítás. Hívjon biza-
lommal, akár hétvégén is! Tel.: 
06-20-3254-252

Építőiparban vállalkozol? Ha azt 
mondanám, hogy a piacon elér-
hető legjobb áron vásárolhatod 
meg az építőanyagot, az érdekel-
ne? Ha igen akkor hívj a 06-20-
264-1511-es számon!

Fakivágás, fakuglizás, haso-
gatás, bozótirtás, sövénynyírás, 
elhanyagolt kertek, udvarok rend-
betétele, zöldhulladék elszállítá-
sa. Tel.: 06-20-328-4057

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

Vállaljuk veszélyes helyeken 
lévők fák kivágását. Hívjon biza-
lommal! Tel.: 06-70-2777-053

Burkolást, térkövezést válla-
lok rövid határidővel. Gyors, 
pontos munkavégzés! Tel.: 
06-30-443-6818

REDŐNYJÁRAT indul hétvé-
genként Mosonmagyaróvárra 
és környékére! Redőnyök, szú-
nyoghálók 10-20 % engedmény-
nyel! Hőszigetelt alumínium redő-
nyök, reluxák, pliszék, szalagfüg-
gönyök, napellenzők, sávrolók. 
Kérjen ingyenes helyszíni áraján-
latot! Minőségi árnyékolót 47 
éves megbízható cégtől. HÉRICS 
LÁSZLÓ, Kapuvár, Pozsonyi u. 90. 
Tel.: 96/242-655, 06-30-204-
0-205, www.hericsredony.hu,  
hericsredony@gmail.com

Szőnyegtisztító-gép kölcsönöz-
hető kaució nélkül, 3.500 Ft/nap. 
Díjmentes házhozszállítás! Tel.: 
06-20-236-0154

Redőnyök, napellenzők, árnyé-
kolók, szúnyoghálók tetőablakra 
is engedménnyel, helyi szakem-
bertől. Tel.: 96/245-064

Andrea mobil masszázs szolgá-
lat! Hátfájás? Derékfájás? Masz-
százsok már 3.500 Ft-tól. Beje-
lentkezés: +36-30-384-0144

Festést, kőműves munkát, bur-
kolást, szigetelést, lakások kül-
ső-belső felújítását vállalom, 
garanciával, rövid határidő-
vel. Kis munka is munka! Tel.: 
06-70-615-3039

Matematikából korrepe-
tálást vállalok általános és 
középiskolások részére. Érd.: 
06-30-376-5430

Fűtéskorszerűsítés – kazáncse-
re, illetve szerelvényezési mun-
kák! Tel.: 06-70-418-9799

Víz- és fűtésszerelés rövid 
határidővel, reális áron! Tel.: 
06-70-418-9799

GYORSVARRODA! A volt MARY 
varrodás csajok új helyen a Károly 
út 1-ben. Tel.: 06-30-789-7710
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Eladó 35 KW-os vegyes tüzelésű 
kazán jó állapotban. Ár: 80.000 
Ft. Gázkazán: 30.000 Ft. Érd.: 
06-70-600-1930

Száraz nyárfa tűzi-
fa konyhakészen eladó. Érd. 
:06-30-400-9597

Bőrös félsertés, darabolt húsáru 
kapható, vadhús megrendelhe-
tő, Erzsébet utalványt elfogadok. 
Tel.: 06-30-400-9597

Akác tűzifa konyhakészen, 
ingyenes házhozszállítással 15 
q-tól rendelhető, 4.000 Ft/mázsa. 
Tel.: 06-70-219-7947

Teknőket, bontószéket, répaőr-
lőt, szecskavágót, lovas ekét, 
boronát, stokedlit, konyhakre-
dencet, szenes kályhát, gyalu-
padit, valamint hagyatékot min-
denféle tájházi dolgot vásárolok 
saját részre. Hívjon bizalommal, 
házhoz megyek! Érd.: 06-20-
977-9690, 96/244-930

Hullámpala eladó, 500 Ft/db. 
Kisméretű tégla eladó, 30 Ft/db. 
Érd.: 06-30-262-9157

Régi szétszedett bútorok desz-
kái tűzifának eladó, 2.500 Ft/100 
kg, ingyenes szállítással. Tel.: 
06-70-597-1163

Bontott kis- és nagymére-
tű tégla tisztítva eladó. Érd.: 
06-30-9366-930

Feleslegessé vált ócska vasat, 
kazánokat, villanymotoro-
kat, gáztűzhelyeket, mosógé-
pét ingyen elszállítom. Tel.: 
06-20-916-9800

Használt könyveket, porcelá-
nokat, horgászfelszereléseket, 
illetve hagyatékot vásárolok. 
Házkitakarítást vállalok! Érd.: 
06-20-381-4302

Bontásból származó jó minő-
ségű natúr forgácslap, MDF-le-
mez, faláda többféle méretben 
eladó. Érd.: 06-209596-202

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

www.hasznaltablak.hu Új épít-
kezésből megmaradt és bontott 
nyílászárók nagy választékban. 
Raktárkészletről azonnal vihetők!

Új fa üveges bejárati ajtók hőszi-
getelt üveggel, záró gumitömí-
téssel, kilinccsel, kulccsal, 
98x208-as méret (egyszárnyas 
kivitel) 57.900 Ft/db, valamint 
138x208-as (kétszárnyas kivitel) 
89.900 Ft/db. Bősárkány, Ady E. 
u. 13. Munkaidőben: 06-30-610-
3850, www.rbfnyilaszarokft.hu; 

Akciós műanyag hőszigetelt 
bejárati ajtók, 98x208-as méret, 
felül üveg betéttel, 5 pontos biz-
tonsági zárral + kilinccsel, kul-
csokkal, fehér színben jobbos 
és balos kivitelben eladók! Ár: 
57.900 Ft/db. Bősárkány, Ady E. 
u. 13. Munkaidőben: 06-30-610-
3850, www.rbfnyilaszarokft.hu; 

Akciós-garázskapu, bukórend-
szerű, NOVUM márkájú, fehér 
színben, vadonatújan 1 év garan-
ciával 240x200-as, 240x210-es 
és 250x200-as méretben 79.900 
Ft/db. Bősárkány, Ady E. u. 13. 
Munkaidőben: 06-30-610-3850, 
www.rbfnyilaszarokft.hu; 

Mosógépét, villany és gáztűz-
helyét ingyen elszállítom, ha 
már nincs szüksége rá. Tel.: 
06-30-947-8414

Női-férfi ruházat, műszaki cikkek 
eladók. Érd.: 06-70-346-5957

Figyelem! Vásárolok hagyaté-
kot, bontószéket, gyalupadot, 
régi bútorokat, tollat, szarva-
sagancsot, vadászhagyatékot, 
kis és nagy mennyiségben vas-
hulladékot, színesfémet. Tel.: 
06-20-350-5765

Mangalicahízó kb. 130 kg 
eladó. Érd.: 96/211-816

Pálinkafőző 100 L gyá-
ri vegyes-tüzelésű eladó. Iá: 
180.000 Ft. Érd.: 96/211-816

Eladó kozmetikai berendezések 
(kezelőszék, gőzölők, lámpák). 
Érd.: 06-70-417-9908

Készpénzfizetés azonnal! Napi 
legmagasabb áron! Arany-ék-
szerre, ezüst tárgyakra, régi-
ségekre, festményekre, egyes 
műszaki cikkekre. Arany-éksze-
rek árusítása kedvező áron. Régi 
képcsarnoki képeket, hagyatékot 
vásárolok. Ingyenes értékbecs-
lés. Zálogház (Kisalföld Áruház 
mellett). Tel.: 96/215-808
Szőnyeg, matrac, autó-bútor 
kárpittisztítás. Bőrtisztítás, bőr-
javítás, bőrfestés. Tel.: 06-30-
851-5187, www.biokarpit.hu
Festést, mázolást, apró javí-
tási munkákat vállalunk. Érd.: 
06-30-678-7438

Lomtalanítást vállalnék, laká-
sok, pincék ürítését, takarítá-
sát, megegyezés szerint. Tel.: 
06-70-675-0654
Redőnyjavítás! Redőnyök, szú-
nyoghálók. Ugyanitt reluxák, sza-
lagfüggönyök. Rövid határidővel. 
Érd.: HORVÁTH: 06-30-7473-
213, KIMETY: 06-30-319-2687
Bolti eladó, Boltvezető, Sza-
kács, Cukrász, Pincér, Ven-
déglátás-szervező, Vendéglátó 
üzletvezető, Vendéglátó Eladó, 
Aranykalászos Gazda OKJ tan-
folyam. 06-70-637-4750. www.
minervakft.hu (E-000909/2014/
A001-A011)

Nyílászárók szerelése, beál-
lítása, javítása, zárak karban-
tartása, javítása. Érd.: HOR-
VÁTH: 06-30-7473-213; KIMETY 
06-30-319-2687

EGYÉB
RAKLAPFELVÁSÁRLÁS! Tel.: 
06-30-594-62-26

BOLHAPIAC! A Pártok Háza 
alatt! Műszaki cikkek, kerékpá-
rok, fűnyírók  és bútorok nagy 
választékban. Hagyatékot meg-
vásárolok. Mosonmagyaróvár, 
Erkel Ferenc u. 10. Nyitva: Cs-P-
Sz: 9-12, 13.30-17.00-ig. Érd.: 
06-20-5200-216
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Ápolásra, kisegítésre keresek 
idős, mozgásában korlátozott, 
súlyosan beteg feleségem mellé 
ápolásban jártas személyt, heti 
25-30 órában, Jánossomor-
jára. Lehet nyugdíjas is. Tel.: 
06-20-9477-117

Ácsot, 1 fő vezető beosztás-
ba felveszünk. Elvárás: szak-
mai tapasztalat, „B” kategóriás 
jogosítvány. Kiemelkedő kereseti 
lehetőség! Érd.: 06-30-451-9717

Ácsok mellé segédmunkásokat 
keresünk. Érd.: 06-30-451-9717

Ács szakmunkásokat keresünk 
kiemelkedő fizetéssel. Érd.: 
06-30-451-9717

Takarító hölgyet kere-
sek, lehet nyugdíjas is. Tel.: 
06-30-268-9555

Mosonmagyaróvári munkahely-
re esti órákban végzendő mun-
kára részmunkaidős takarítónőt 
keresek. Tel.: 06-30-682-4084

Mosonmagyaróvári boro-
zóba alkalmazottat kere-
sünk. Tel.: 06-70-773-6743, 
06-30-493-8372

Márkaboltunkba nyugdíjaso-
kat keresünk, akár heti 8-10 órai 
elfoglaltsággal, felvétel nyugdí-
jas szövetkezeten keresztül. Tel.: 
06-70-635-1716

Homlokzatszigetelésben, 
gipszkartonozásban, kőmű-
ves munkákban, festésben jár-
tas szakemberek jelentkezését 
várjuk. Érd.: 09.00-17.00 óra 
között. Tel.: 06-30-396-0014
Építőipari cég keres 1 fő gép-
kocsivezetőt, segédmunkást, 
valamint 1 főt helyszíni építés-
vezetői munkakörbe. Érd.: mun-
kanapokon 07.00-17.00 óra 
között. Tel.: 06-96/206-724, 
06-20-932-6273

„C” kategóriás jogosítvánnyal, 
nagy fülkés, MAN 12 tonnás 
teherautóra nemzetközi gépko-
csivezetőt keresünk. Korrekt csa-
ládi cég! Érd.: 06-20-334-7563

Azonnali belépéssel éjsza-
kai pékáru terítésre és raktári 
munkára sofőrt keresünk. Tel.: 
06-30-214-8816

Péket, beugrós péket, péktanulót 
keresünk. Tel.: 06-30-214-8816

Mosonmagyaróvári vegyipari 
cég keres targoncavezetői vizs-
gával rendelkező férfi munka-
erőt kétműszakos munkarend-
be. Elérhető bér: 1.900 Ft/óra. 
Érdeklődni munkanapokon 6-14 
óra között: +36-20-985-4190-es 
mobilszámon lehet. 

Idősek gondozását vállalom 
ott-lakással, vagy odajárással. 
Bér megegyezés szerint. Érd.: 
+36-30-373-9769

Mosonmagyaróvári vendéglő-
be szakácsot főállásba felveszek. 
Kezdők jelentkezését is várjuk! 
Tel.: 06-30-2160-594

Kőművest és építőipari segéd-
munkást felveszek építőipari 
vállalkozásomba, hosszú távra! 
Érd.: 06-30-2046-929

Legyen egy alkotó csapat tag-
ja! JCB mini kismarkolóra gép-
kezelőt és karbantartót keresünk. 
Kiemelt bérezés, szabad hétvé-
ge. Tel.: 06-20-226-1218

Ács-állványozót, segédmun-
kást, gipszkartonozásban jár-
tas kollégát felveszek. Érd.: 
06-30-262-9157

Szépségszalonba: fod-
rászt, kozmetikust (lehet kez-
dő is), műkörmöst alkalmazot-
ti viszonyba felveszünk. Érd.: 
06-30-987-2496

Br. 15.000 Ft/nap + borrava-
ló kereseti lehetőséggel pul-
tos lányokat keresünk. Érd.: 
06-30-632-6669

Friss özvegyasszony beteg-
gondozást vagy takarítást vállal 
Ausztriában, akár ott-lakással is. 
Érd.: 96/218-559

Mellékállásban takarítást válla-
lok délelőtti elfoglaltsággal. Érd.: 
06-30-798-2387

Keresek udvari gondnokot a 
területeink és épületeink kar-
bantartására fő vagy másodál-
lásban. Érd.: 06-30-544-0528

Munkájára igényes takarító-
nőt keresek mosonmagyaróvári 
családi házam takarítására. Érd.: 
06-20-490-5747

Takarítónőt kiemelt bérezés-
sel, azonnali belépéssel felve-
szünk, mellékállásként is. Tel.: 
06-20-977-4302

Kisállat kereskedésbe keres-
kedelmi gyakorlattal rendel-
kező munkatársnőt keresünk. 
Érd.: H-P; 9-12 óra között: 
06-30-928-7238

Signora szépségszalonba kere-
sek fodrász, pedikűrös szakem-
bert alkalmazottnak, jó kerese-
ti lehetőséggel, beugrós is lehet. 
Érd.: 06-70-417-9908

Ausztriai munkára festőket 
keresek. Érd. 06-70-506-7703

Mosonmagyaróvári vegyipari 
cég keres ipari üzem takarításá-
ra férfi munkaerőt egyműszakos 
munkarendbe. Bér: 1.500 Ft/óra. 
Érdeklődni munkanapokon 6-14 
óra között: +36-20-985-4190-es 
mobilszámon lehet.

Munka Ausztriában! Friss határ 
menti állásajánlatok közvet-
lenül a munkaadóktól. www.
munkaausztriaban.hu, Tel.: 
06-20-462-1300

Ausztriai Nightclub munká-
ra keres csinos lányokat 19 
éves kortól, top keresettel. 
Tel.: 00-43-664-599-96-95, 
06-30-313-35-16



112018. január 12. 112018. január 12.

Hosszú távú, 3 műszakos mun-
kalehetőséget kínálunk Halá-
szin. Feladat szivacsok csoma-
golása, dobozolása, ragasztása. 
Céges buszjárat Mosonmagya-
róvárról. Cafeterie+teljesítmény 
bonusz+szállás/albérlet támo-
gatás. Érd.: 06-30-530-4028, 
vagy személyesen: Mosonma-
gyaróvár, Palánk utca 1. Nyilv.
szám: 10/2011.

Divat webáruház termékeink 
csomagolására hegyeshalmi 
munkahelyre várjuk munkavál-
lalók jelentkezését betanított jel-
legű munkára. Kínálunk cafete-
ria+ teljesítmény bonusz+ céges 
buszjárat. Jelentkezni lehet a 
+36-30-530-4028-as számon 
vagy Mosonmagyaróváron a 
Palánk utca 1-ben. Nyilv.szám: 
10/2011

Győri Árkádba keresünk azon-
nali munkakezdéssel csomagoló 
és raktári szolgáltatásra munka-
vállalókat részmunkaidőbe. Mun-
karend: hétfő és csütörtök. Tele-
fon.: 06-20-357-6870

Hanság-ligeti faüzembe asz-
talosokat és szakmunkásokat 
keresünk magas bérezéssel. 
Érd.: 06-20-245-6334. Palett-
ex Kft.

Mosonmagyaróvári szépség-
szalonba gyakorlattal rendelke-
ző kozmetikust keresek. Érd.: 
06-96/207-283

Portás állásra munkatársa-
kat keresünk Mosonmagya-
róvár és környékéről. Érd.: 
06-20-360-7510

Halásziba kisegítő pultost kere-
sünk. Képesítés nem szükséges. 
Érd.: +36-30-225-9297

Mosonmagyaróvári munka-
helyre várjuk erős fizikumú 
férfi munkaerő jelentkezését 
habanyag gyártó munkakörben. 
Elvárás: folyamatos műszak vál-
lalása. Kiemelt kereseti lehető-
ség, útköltség térítés, szállás/
albérlet támogatás. Jelentkez-
ni lehet a: +36-30-530-4028-
as számon vagy Mosonmagya-
róvár a palánk utca 1-ben. Nyilv.
szám: 10/2011.

Konyhai kisegítő hölgyet kere-
sünk teljes- vagy részmunkaidő-
ben hétfőtől péntekig a moson-
magyaróvári Nimród étterem-
be. Jel.: 06-30-226-2749 vagy 
info@nimrodetterem.hu

Br. 1.000 Ft-os órabér + borra-
való! Pultos lányokat keresek. 
Csak dolgozni akarók hívjanak! 
Érd.: 06-30-632-6669

Parkcenterben lévő Non-Stop 
működő Nemzeti Dohány-
boltba, főállású munkakörbe 
eladót keresünk! Jelentkezi a:  
motabakbt@gmail.com-ra fény-
képes önéletrajzzal lehet!

A Prestige Ablak Kft. négyórás 
munkaviszonyba keres irodák, 
szociális blokkok takarítására 
takarítónőt, ill. négyórás mun-
kaviszonyban udvari gondno-
kot. Érdeklődni telefonon; Ásvá-
nyi Milán: +36-20-286-0715

Édességforgalmazó cég, terü-
letképviselő kollégát keres, 
kiemelt bérezéssel. Gépjármű-
vet, mobiltelefont, tabletet biz-
tosítunk. Fényképes önéletraj-
zokat az edessegforgalmazas@
gmail.com címre várjuk.

Pedikűröst és masszőrt felve-
szünk. Érd.: 06-30-915-9327

Belföldi és nemzetközi árufuva-
rozásban tevékenykedő családi 
vállalkozás mosonszolnoki telep-
helyére gyakorlattal rendelkező 
teherautó szerelőt keres. Feladat: 
saját gépkocsipark javítása és 
karbantartása, műszeres diag-
nosztika, hibafeltárás. Önállóan 
dolgozni tudó, munkájukra igé-
nyes munkatársak jelentkezését 
várjuk a tukovits.attila@gondar.
hu e-mail címre. Érd.: 96/576-
563-as telefonszámon lehet.

Gipszkarton szerelésben jártas 
munkatársat keresek olasz-
országi munkavégzésre. Érd.: 
06-70-372-9451
Mosonmagyaróvári Kühne 
Vasöntöde Kft keres öntödei 
betanított munkásokat hosszú 
távra. Jelentkezni hétköznapo-
kon 6-14 óráig a 06-96-213-
055-ös telefonszámon lehet.
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Az Aqua Hotel Termál csapatába 
keres munkatársat RECEPCIÓS 
munkakörbe. Elvárások: német 
nyelvtudás, jó kommunikációs 
és problémamegoldó képesség. 
Amennyiben ajánlatunk felkeltet-
te érdeklődését, kérjük, küldje el 
részünkre fényképes önéletrajzát 
az alábbi e-mail címre: aquahotel 
@t-online.hu vagy személye-
sen: Aqua Hotel Termál Moson-
magyaróvár, Kígyó utca 1. címre.

Recepciós állásra 8 órás mun-
kakörben angolul vagy néme-
tül beszélő hölgyet keresünk 
mosonmagyaróvári munkahely-
re. Tel.: 06-20-360-7510

Nagymennyiségű menüfő-
zésben gyakorlott munkatársat 
keresünk azonnali kezdéssel, 
kiemelt bérezés, szakács vég-
zettség nem szükséges. Érd.: 
06-30-235-7630

Mosonmagyaróvári építőipa-
ri cég kőművest felvesz. Érd.: 
06-20-2216-701

Ácsot, tetőfedőt, vagy ezekben 
a szakmákban jártas dolgozót, 
kiemelt bérezéssel felvennék. 
Érd.: 06-20-9-457-593

Büfé kocsiba főzni tudó eladót 
keresünk Jánossomorjára. Érd.: 
06-30-915-9327

Műkörmöst felveszünk. Érd.: 
06-30-915-9327

Beugrós diszpécsert keresünk 
hétvégére. Tel.: 06-70-770-1319

Felszolgáló, szakács és konyha-
lány munkakörbe felvételt hirde-
tünk. Tel.: 06-20-3121-792
Szakácsot, pizza-szakácsot, fel-
szolgáló hölgyet azonnali belé-
péssel, jó fizetéssel a beze-
nyei étterembe felveszünk. Érd.: 
06-70-415-5645
Ausztriai Kittsee-be homlokza-
ti hőszigetelésben jártas mun-
kavállalókat keresünk. Alvállal-
kozók regisztrációját biztosítjuk. 
Érd.: 06-20-613-7004
Takarítókat keresünk rész-, 
illetve fő munkaidőben Moson-
magyaróvár és környékéről. 
Nyugdíjasok jelentkezését is vár-
juk! Érd.: 06-20-360-7510
„C” jogosítvánnyal rendelkező 
mosonmagyaróvári vagy kör-
nyéki sofőrt keresek nemzetkö-
zi munkára, 12 tonnás autóra. 
Érd.: 06-30-9749-374

Béres Gumi Kft. mosonmagyaró-
vári telephelyére (9200. Moson-
magyaróvár, Gabonarakpart u. 
4-6.) férfi munkatársat keres 
fizikai munkára. Magas kerese-
ti lehetőség, cafetéria. Fényké-
pes önéletrajzokat a beresgumi 
@beresgumi.hu e-mail címre 
várjuk. 

Kimlei székhellyel rendelkező 
építőipari cég keres irodaveze-
tőt. Fényképes, szakmai önélet-
rajzot, fizetési igény megjelölé-
sével az allas@elerhet.hu e-ma-
il címre várjuk.

HOTEL BAROKK Hegyeshalom-
ban nyelveket beszélő recep-
cióst  keres felvételre. Éred.: 
06-70-413-9255

Hétfőtől péntekig a délelőt-
ti órákra felszolgálót a beze-
nyei étterembe felveszünk. Érd.: 
6-70-415-5645

Mosonmagyaróvári Erika 
szépségszalon kisegítő fodrászt 
keres. Tel.: 06-20-318-1887

Mosonmagyaróvári KFT tit-
kárnőt keres, azonnali kez-
déssel. Német nyelvtudás fel-
tétel. Alap szlovák nyelvtudás 
előny, de nem feltétel. Jelent-
kezni fényképes önéletrajzzal, 
fizetési elvárással e-mailben: 
szg.operator@gmail.com
Mosonmagyaróvári és hegyes-
halmi benzinkutakra női pénztá-
rost és férfi kútkezelőket kere-
sünk. Érd.: 06-30-9-120-884

HAPPY DAY mini-bölcsőde fel-
sőfokú végzettséggel kisgyer-
meknevelőt felvesz. Fény-
képes önéletrajzokat info@ 
pillangoovoda.hu címre várjuk.

Fodrászt felveszünk, magas fix 
fizetéssel. Érd.: 06-30-915-9327
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