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Mosonmagyaróváron az 
Aldinál, zöldövezetben eladó 
egy 60 m2-es új téglaépítésű 
3 szobás, első emeleti lakás 
erkéllyel. Az ingatlan átadá-
sa: 2018. március 31., a bel-
ső elrendezése még kiválaszt-
ható. Érd.: 06-20-552-8312

Mosonmagyaróváron újon-
nan épülő 18 lakásos tár-
sasházban lakások 30 m2-től 
70 m2-ig leköthetők. Min-
den lakáshoz fedett terasz és 
saját parkoló tartozik. Átadás 
fűtés-készen. Ár: 280.000 Ft/
m2-től. Tel.: 06-20-329-6564

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

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

Mosonmagyaróváron a Halá-
szi úti ltp-en eladó egy 720 
m2-es parkosított telken lévő 3 
szoba+amerikai konyhás nap-
palis, 131 m2-es kétszintes, 
igényes családi ház garázs-
zsal. Érd.: 06-30-856-1505

Magyar, szlovák és osztrák 
ügyfeleink részére eladó csa-
ládi házakat, lakásokat, telke-
ket keresünk Mosonmagya-
róváron és környékén. HEL-
LO HOME Kft. Kolonics Anita: 
06-30-413-9346 és Mazán 
Márió: 06-30-856-1505

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

Jánossomorján két csa-
ládnak is megfelelő családi 
ház eladó 25,9 MFt-ért. Érd.: 
06-70-317-3180

Rókadomb mellett zártker-
ti nagytelkek, igény szerinti 
méretben eladók. Villany van! 
Érd.: 06-30-235-4317
Hegyeshalomban 3 db, 3 
ágyas szoba kiadó. Rész-
letek fényképek: György 
Imre Facebook oldalon. Tel.: 
06-30-9023-862
Halásziban külön-bejára-
tú szoba-konyha, fürdőszo-
ba használattal 2 fő részére 
kiadó. Érd.: 06-96-210-725
Mosonban 500 m2-es telken 
2 db 18 m2-es garázs és 1 
db 30 m2-es tároló-helyiség 
kiadó. Érd.: 06-70-229-8134
Mosonmagyaróvár centru-
mában eladó egy 2008-ban 
épült 79 m2-es, 2 szoba + 
amerikai konyhás nappalis 
igényes, újszerű, szigetelt tég-
lalakás, nagyméretű (40 m2) 
tetőterasszal, saját gázkazán-
nal, zárt udvarban kocsi beál-
lóval. Ára: 85.000 Euró. Érd.: 
06-30-413-9346

Mosonmagyaróváron a ter-
málfürdő mellett eladó egy 
67 m2-es, 2 szoba+nappa-
lis, 2 szintes, gázfűtéses sor-
ház-apartman, saját telek-
résszel, terasszal. A jelenle-
gi bérlő hosszú távon tovább 
bérelné. Ár: 17,95 MFt. Érd.: 
06-20-329-6564

Mosonmagyaróváron a 
városközpont közelében, 
de mégis csendes, nyu-
godt utcában eladó egy 570 
m2-es összközműves, beke-
rített építési telek. Ára: 9,9 
MFt. Érd.: 06-30-856-1505
M o s o n m a g y a r ó v á r o n 
Lőpor-, Ferenczy-, Vitéz utca, 
Mofém, Lajta lakópark, gim-
názium környékéről kere-
sek eladó családi házat. Tel.: 
06-70-631-0034

Mosonmagyaróváron 85 
m2-es társasházi lakás, ame-
rikai konyhás, nappali + 3 
szoba, garázzsal eladó. Érd.: 
06-30-491-5912

INGATLAN
Mosonmagyaróváron a Laj-
ta lakóparkban eladó egy 
120 m2-es, kétszintes, 3 szo-
ba + amerikai konyhás nap-
palis zárt sorú beépítésű tég-
la családi ház, dupla garázs-
zsal, riasztóval, közpon-
ti klímával, központi porszí-
vóval, nagy terasszal, kerti 
faházzal, 350 m2-es parko-
sított telken. Azonnal költöz-
hető! Ára: 139.000 Euró. Érd.: 
06-30-856-1505
Mosonmagyaróváron I. 
emeleti 40 m2-es társasházi 
lakás eladó tulajdonostól. Érd.: 
06-70-364-9214
Mosonban garzonlakás eladó. 
2000-ben épült, beépített 
bútorokkal, alacsony rezsi-
vel. Érd.: 06-20-231-9487
Mosonmagyaróváron, a 
Magyar utcán, a Lipóti pékség 
melletti udvarban 45 m2-es 
társasházi lakás eladó. Iá: 17,6 
MFt. Érd.. 06-70-380-3112
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Mosonmagyaróváron 12 
lakásos társasházban a II. 
emeleten eladó egy új, brut-
tó 94 m2-es, 3 szobás, kulcs-
rakész penthouse, dup-
la terasszal, saját parkoló-
val. A lakás 62 m2, a teraszok 
32 m2. Ár: 23,2 MFt. Tel.: 
06-20-329-6564
Mosonmagyaróváron, az 
óvári városközpont közelé-
ben eladó egy felújított 1. 
emeleti, 2 szobás, 50 m2-es 
téglalakás, zárt udvarban par-
kolóval. Ára: 13,9 MFt. Érd.: 
06-30-413-9346
Mosonmagyaróváron közel 
a Dunához újonnan épü-
lő 3 lakásos társasházban I. 
emeleti, 36 m2-es, 1 szobás 
lakás leköthető, saját parko-
lóval, zárt udvarban. Átadás: 
fűtés-készen. Ár: 12,14 MFt. 
Tel.: 06-20-329-6564
Mosonmagyaróvár csen-
des, kertvárosi részén eladó 
egy teljen alápincézett tető-
tér beépítéses 120 m2-es, 3 
szoba + nappalis családi ház, 
kerti faházzal, szépen parko-
sított telken. Ára: 30,9 MFt. 
Érd.: 06-30-413-9346

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

Dunaszigeten, Galambo-
si részen, közvetlen vízpar-
ti 5800 m2-es építési telek 
eladó. Érd.: 06-70-3636-297

Mosonmagyaróváron a 
Mofém telepen, Gorkij utcában 
15 m2-es garázs eladó. Iá: 2,8 
MFt. Érd.: 06-70-407-8191

Újrónafőn tulajdonostól eladó 
kétszintes, alápincézett, 
háromszobás családi ház, 
két fürdőszobával, nappali-
val és étkezővel, 2000 m2-es 
telken, 100 m2-es melléképü-
lettel. Ár: 24.800.000 Ft. Érd.: 
06-20-589-3055

10 m2-es üzlethelyiség táro-
lóval és gépkocsi beállóval 
a Magyar utcán eladó. Érd.: 
96-829-272 (H-P: 7-17 óráig)

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

Mosonmagyaróváron, majo-
roki zöldövezetben 688 m2-es 
telken 2 generációs, teljes 
tetőteres és alápincézett, 
tehermentes 5 szobás családi 
ház garázsokkal eladó. Ingat-
lanosok ne hívjanak! Iá: 29,9 
MFt. Érd.: 06-20-912-4815
Mosonmagyaróváron a 
városközpont közelében, 
de mégis csendes, nyugodt 
utcában eladó egy felújított 
90 m2-es, 3 szoba + nappa-
lis egyszintes családi ház, 
440 m2-es telekkel, garázs-
zsal, kis pincével, gázka-
zánnal, műanyag ablakok-
kal, új fürdő, új konyha, új 
burkolatok, új víz, villany, 
csatorna, fűtés, új kan-
dalló stb. Azonnal költöz-
hető! Ára: 25,5 MFt. Érd.: 
06-30-856-1505
Dunaszigeten vízparti, 4075 
m2-es megosztható építé-
si telek eladó. Ára: 12,6 MFt. 
Érd.: 06-30-856-1505
Új építésű, azonnal költöz-
hető 3-4-5 szobás, ener-
giatakarékos családi házak, 
kivitelezőtől eladók. Tel.: 
06-30-9-397-358

Eladó családi házat keresek 
Moson, Majorok, Malomdűlő-
ből és a Mosoni-Duna környé-
kéről. Tel.: 06-70-419-9491

Eladó családi házat keresek 
Ipartelepről, Lucsony és kör-
nyékéről, Halászi ltp., Liget 
lakópark, a Duna lakópark-
ból. Érd.: 06-70-360-0715

Mosonmagyaróváron 3 szo-
bás albérlet kiadó. 95000 Ft/
hó + rezsi+ 2havi kaució. 
Tel.: +36208007717
Ukrán ügyfeleim számára 
eladó ingatlanokat keresek 
Mosonmagyaróváron és kör-
nyékéről! 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

Duna lakóparkban eladó 
egy 81 m2-es családi ház, 
500 m2-es telken. Érd.: 
06-20-510-8605

Kedvező fekvésű 63 m2-es 
magasföldszinti lakás a 
Bakó utcában eladó. Érd.: 
06-30-298-4031

Mosonmagyaróváron családi 
ház, zöldövezeti, kétgeneráci-
ós, 150 m2 lakterületű, teljes 
infrastruktúrás, 1136 m2-es 
telken eladó. Ár: 38 MFt. Tel.: 
0036-30-9459-113

M o s o n m a g y a r ó v á r o n 
háromszobás zöldöveze-
ti családi ház összkomfor-
tos, teljesen felújított, kiváló 
minőségben 916 m2-es tel-
ken eladó. Ár: 28,9 MFt. Tel.: 
0036-30-9459-113

Mecséren építési sarokte-
lek; 1873 m2 megosztha-
tó, közel a Mosoni-Dunához 
eladó. Villany, víz, gáz, csa-
torna a telken. Ár: 3,2 MFt. 
Érd.: 06-30-9459-113

KIADÓ
Belvárosi 40 m2-es teljesen 
felújított, berendezett klímás 
lakás kiadó. Ár: 90.000 Ft/hó 
+ rezsi + 2 hó kaució. Érd.: 
06-30-989-0016

Mosonban zárt, csendes 
udvarban 1+félszobás, gáz- 
+ vegyes-tüzeléses lakás 
hosszú távra kiadó, kizárólag 
józan életű, dolgozó család-
nak. Érd.: 06-70-212-62-08
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Hegyeshalomban 45 m2-es 
albérlet kiadó. Ár: 55.000 Ft/
hó + rezsi + 2 hó kaució. Érd.: 
06-30-443-6886

A Pacsirta utcából nyí-
ló Presztge lakóparkban 57 
m2-es, vadonatúj, bútorozat-
lan lakás hosszú távra magán-
személynek kiadó. Ingatlano-
sok kíméljenek! Tel.: 06-20-
3987-388 (16.00 óra után)

55 m2-es panellakás búto-
rozva (2 szobás) hosszú távra 
kiadó. Ár: 85.000 Ft + rezsi + 
kaució. Érd.: 06-20-975-8452

Mosonmagyaróváron belvá-
rosban távfűtéses, 2 szobás 
téglalakás kiadó. Érd.: 06-30-
4345-231, 06-96/216-826

Mosonmagyaróváron a Bea-
ch Club lakóparkban másfél-
szobás, 1. emeleti, nagyerké-
lyes, Dunára néző panorámás 
bútorozott lakás zárt parkoló-
val hosszú távra kiadó, csen-
des, életvidám személy, eset-
leg pár részére. Dohányzás, 
kisállat kizárva! Bérleti díj: 
120.000 Ft/hó + rezsi + 2 hó 
kaució. Tel.: 06-20-481-6083

KIADÓ! Hosszú távra Moson-
magyaróváron igényes lakó-
parkban egy 120 m2-es két-
szintes, 3 szoba + amerikai 
konyhás nappalis tégla csa-
ládi ház, dupla garázzsal, 
riasztóval, központi porszí-
vóval, 350 m2-es parkosított 
telken. Bérleti díj: 750 Euró 
+ rezsi (2 havi kaució). Érd.: 
06-30-856-1505

Raktár kiadó Mosonmagyaró-
váron a vasútállomásnál 180 
m2 (akár részben is). Központ-
ba kötött riasztó, rámpa, igény 
esetén iroda internettel, tar-
gonca. Ár: 800 Ft + ÁFA/m2/
hó. Érd.: 06-30-916-8737

Üzlet, műhely, raktár kb. 140 
m2-es kiadó Mosonmagyaró-
váron. Érd.: 06-70-583-2130

Igényeseknek egyágyas és 
kétágyas szobák hosszú táv-
ra kiadók! A szobában zuha-
nyzó, WC, TV, Internet, közel-
ben tabak, non-stop ABC, 
étterem, buszmegálló. Érd.: 
06-70-935-6040

Mosonmagyaróváron 1 szo-
bás bútorozott lakás március 
1-jétől hosszú távra kiadó. Ár: 
100.000 Ft + rezsi + 1 hó kau-
ció. Érd.: 06-30-835-1960

Garázs kiadó a Károly úton 
villannyal, aknával. Ár: 25.000 
Ft/hó Érd.: 0-70-430-2330

Beach lakóparkban lakás 
kiadó 1 max. 2 fő részé-
re, igényesnek! Érd.: 
06-30-309-3088



72018. február 9. 72018. február 9.

A Termál Hotelban apartman 
heti, havi, akár hosszú táv-
ra cégeknek, üzletemberek-
nek kiadó. Számlaképes! Érd.: 
06-30-9973-395

Mosonmagyaróváron 50 
m2-es panellakás kiadó. 
Kisállat kizárva! Ár: 95.000 
Ft/hó + rezsi + 1 hó kaució. 
Érd.: 06-30-482-5446

Mosonmagyaróváron a 
Károly utcában, zárt udvar-
ban, új építésű társasházi 
45 m2-es lakás hosszú távra 
kiadó. Tel.: 06-30-9-120-884

Fod rász -vá l l a l kozónak 
14 éve működő szalonban 
hely kiadó a termálnál. Tel.: 
06-30-645-6421

Albérlőtársat – 1 fő  
személyében keresünk 
Mosonmagyaróváron. Érd.: 
06-70-6062-570

Családi házat keresek Moson-
magyaróváron ill. Halásziban. 
Érd.: 06-30-517-61-14

Jánossomorján családi ház 
a Péteri részen, saroktelken 
eladó. Tel.: +36-70-934-3545

Új építésű lakóparkban 
háromszobás, klimatizált 
lakás garázzsal hosszú táv-
ra bérbe adó, bevásárló-
központ közelében. Érd.: 
06-20-599-7749

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

2 szoba + nappalis sorhá-
zi lakás kertrésszel, egyé-
ni mérőórákkal eladó. Érd.: 
06-30-497-5902

Lakótársat keresek albérle-
tembe; 75 m2-es első emele-
ti, 3 szobás társasházi lakás-
ba, megbízható hölgy szemé-
lyében Mosonmagyaróvárra. 
Érd.: 06-20-322-6778

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

Feketeerdőn 800 m2-es 
építési telek eladó. Érd.: 
06-20-932-6273

Mosonmagyaróváron mun-
kásoknak 2-3-4 ágyas szo-
bákban szállás kiadó. Saját 
zárható szoba, hűtővel, 
tv-vel, internet van. Érd.: 
06-20-552-8312

Mosonmagyaróváron 65 
m2-es, 35 m2-es, 20 m2-es 
irodák kiadók, a szüksé-
ges infrastruktúrával, zárt 
udvarban parkolókkal. Tel.: 
06-30-4747-116

Ipari területen műhelynek 
alkalmas helyiség kiadó (100 
m2). Tel.: 06-20-9-547-816
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Apró Festést, új lakások glette-
lését, régi házak felújítását 
rövid határidővel vállaljuk. 
Tel.: 06-20-418-8296

JÁRMŰ
Nagyméretű utánfutó folya-
matosan bérelhető. Moson-
magyaróvár, Károly u. 
34/b. (víztoronynál). Tel.: 
+36-30-9390-169

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

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

Személyautó bérelhető kau-
ció és km megkötés nélkül 
autópálya matricával ellátva. 
Tel.: 06-30-206-5858

Személygépkocsi bérelhető, 
akár kaució és km megkötés 
nélkül is, 5.000Ft/naptól. Tel.: 
06-70-394-8852

Utánfutó bérelhető Moson-
magyaróváron, 3.000 Ft/
nap. Tel.: 06-70-394-8852, 
06-96-821-173

Autókölcsönző! Több típusú 
személygépkocsi bérbe adá-
sa. Kedvezmény többnapos 
bérlés esetén! Érd.: 06-30-
981-5578, 06-30-939-1930

Golf III-as kombi, dízel 1996-
os évjáratú, 2019. júniu-
sig vizsgával, vonóhorog-
gal, tetőcsomagtartóval 
eladó. Iá: 280.000 Ft. Érd.: 
06-20-4758-107

Autó bérelhető 3.000 Ft/
nap, vagy 75.000 Ft/hó. Érd.: 
06-20-351-12-92

SZOLGÁLTATÁS
Burkolást és kőműves mun-
kákat vállalunk. Érd.: 06-30-

6844-721 Lelkes Tivadar bur-
kolómester EV.

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

Redőnyök, reluxák, szalag-
függönyök, napellenzők, 
szúnyoghálók, párkányok, 
harmonikaajtók, stb. ked-
vezménnyel, garanciával, 
10 napos szállítási hatá-
ridővel mosonmagyaróvári 
szakembertől! Kérjen ingye-
nes árajánlatot! Vidéken is! 
Tel.: +36-30-2350-927 Hor-
váth Attila
Kőműves munkát, járólapo-
zást, csempézést, festést vál-
lalok Mosonmagyaróváron. 
Érd.: 06-20-386-13-38

Bőr-szőrme Butik! Febru-
ár akció! Irha - nerc - sző-
rmebundák -30% kedvez-
ménnyel! Extra akció! Meg-
unt régi irhabundáját, szőr-
mebundáját beszámítjuk új 
vásárlása esetén! Malom-
szer Üzletház középső sor, 
Donatella varroda mellett. 
Tel.: 06-30-678-4227
Régi kapuk, kerítések fel-
újítása, újak készítése, 
lakatos munkák, költség-
kímélő megoldások. Érd.: 
+36-20-97-58-521

HAGYOMÁNYOS OVISÚSZÁS 
A MÓRA FERENC ÁLTALÁ-
NOS ISKOLÁBAN! KEDD: 
17-18 óráig. Középsős és 
nagycsoportos óvodásokat 
várunk! Érd.: 06-30-479-
1679; 06-30-268-7808
Szőnyegtisztítás Felsőfokon 
garanciával. Ipari vegytisztí-
tás, portalanítás, atkátlaní-
tás, ingyenes szállítás. Tel.: 
06-20-447-2726

Készpénzfizetés azonnal! 
Napi legmagasabb áron! 
Arany-ékszerre, ezüst tár-
gyakra, régiségekre, festmé-
nyekre, egyes műszaki cik-
kekre. Arany-ékszerek áru-
sítása kedvező áron. Régi 
képcsarnoki képeket, hagya-
tékot vásárolok. Ingyenes 
értékbecslés. Zálogház (Kis-
alföld Áruház mellett). Tel.: 
96/215-808

Mindig TV: 9 magyar csatorna 
digitális minőségben egysze-
ri kiépítési díjért, nincs havidíj. 
MINDIG TV EXTRA: egyszeri 
kiépítési díj + havidíj –továb-
bi előfizetős csatornák. Rész-
letekért hívjon! Szlovák tv csa-
tornák vétele is megoldható 
analóg (magyar, szlovák, oszt-
rák) és digitális –DAB+(szlo-
vák, osztrák) rádióvétel kiépí-
tése. Tel.: 06-30-526-1558

Hajtó Ferenc fuvarozó köl-
töztetést vállal rakodók-
kal. Érd.: 96/217-015, 
06-30-94-78-414

Festés, mázolás, tapétázást 
vállalunk. Minőség, korrekt 
ár! Tel.: 06-30-314-9795

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

Fakivágás, gallyazás, dara-
bolás, ágdarálás, tuskóma-
rást vállalok Mosonmagya-
róvár és 40 km-es körzeté-
ben. Igény esetén zöldhulla-
dék elszállítás. Hívjon biza-
lommal, akár hétvégén is! 
Tel.: 06-20-3254-252

BÚTORKÁRPITOZÁS! Harg-
itai László kárpitos, Moson-
magyar4óvár, Szále János u. 
21. Tel.: 96/219-565, 06-30-
5827-662, 06-30-9401-397

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

Tuskó- és gyökérmarást vál-
lalok nehezen megközelíthető 
helyeken is Mosonmagyaróvár 
és 40 km-es körzetében. Hív-
jon bizalommal, hétvégén is! 
Tel.: 06-20-325-4252

Villanyszerelés! Régi és új 
építésű lakások, családi 
házak szerelését és egyéb 
villanyszerelői munkákat 
vállalunk. Érd.: 06-30-868-
3605, 06-20-287-4382
Bolti eladó, Boltvezető, Sza-
kács, Cukrász, Pincér, Ven-
déglátás-szervező, Vendég-
látó üzletvezető, Vendéglátó 
Eladó, Aranykalászos Gazda 
OKJ tanfolyam. 06-70-637-
4750. www.minervakft.hu 
(E-000909/2014/A001-A011)

Redőnyök, napellenzők, 
árnyékolók, szúnyoghálók 
tetőablakra is engedmény-
nyel, február végéig tava-
lyi áron, helyi szakembertől. 
Tel.: 06-96/245-064

Fűtéskorszerűsítés – 
kazáncsere, illetve szerel-
vényezési munkák! Tel.: 
06-70-418-9799

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

Redőnyjavítás! Redőnyök, 
szúnyoghálók. Ugyanitt relu-
xák, szalagfüggönyök. Rövid 
határidővel. Érd.: HORVÁTH: 
06-30-7473-213, KIMETY: 
06-30-319-2687

Aranykalászos gazdatanfo-
lyam Mosonmagyaróváron. 
(E:00846/2014/A016). Érd.: 
06-30-310-8934

REDŐNYJÁRAT indul hét-
végenként Mosonmagyaró-
várra és környékére! Redő-
nyök, szúnyoghálók 10-20 % 
engedménnyel! Hőszigetelt 
alumínium redőnyök, relu-
xák, pliszék, szalagfüggönyök, 
napellenzők, sávrolók. Kérjen 
ingyenes helyszíni árajánlatot! 
Minőségi árnyékolót 47 éves 
megbízható cégtől. HÉRICS 
LÁSZLÓ, Kapuvár, Pozso-
nyi u. 90. Tel.: 96/242-655, 
06-30-204-0-205, www.heri-
csredony.hu, hericsredony@
gmail.com

Lomtalanítást vállalnék, 
lakások, pincék ürítését, taka-
rítását, megegyezés szerint. 
Érd.: 06-70-675-0654

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

Nyílászárók szerelése, beál-
lítása, javítása, zárak kar-
bantartása, javítása. Érd.: 
HORVÁTH: 06-30-7473-213; 
KIMETY 06-30-319-2687
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BOLHAPIAC! A Pártok Háza 
alatt! Műszaki cikkek, kerék-
párok, fűnyírók  és bútorok 
nagy választékban. Hagya-
tékot megvásárolok. Moson-
magyaróvár, Erkel Ferenc 
u. 10. Nyitva: Cs-P-Sz: 
9-12, 13.30-17.00-ig. Érd.: 
06-20-5200-216

www.haszna l t ab lak .hu 
Új építkezésből megmaradt 
és bontott nyílászárók nagy 
választékban. Raktárkészlet-
ről azonnal vihetők!

Bőrös félsertés, dara-
bolt húsáru kapható, vad-
hús megrendelhető, Erzsé-
bet utalványt elfogadok! Érd.: 
06-30-400-9597

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

Bontásból származó jó 
minőségű natúr forgácslap, 
MDF-lemez, faláda több-
féle méretben eladó. Érd.: 
06-20-9596-202

Termőföld eladó! Szállítás-
ban tudunk segíteni! Tel.: 
06-20-3254-252

Vízvezeték, szennyvíz – 
dugulás elhárítás, központi 
fűtésszerelést vállalok Moson-
magyaróvár és környékén. 
Tel.: 06-20-4879-377

Szőnyeg, matrac, autó-bú-
tor kárpittisztítás, bőrtisztí-
tás, bőrjavítás, bőrfestés. Tel.: 
06-30-851-51-87, www.bio-
karpit.hu

Vállalunk: szobafestést, 
mázolást, tapétázást, hom-
lokzatfestést. Igényes, pontos, 
precíz munka, korrekt ár! Érd.: 
06-30-265-2478

Ablakszigetelés garanciával 
fa, Sofa, műanyag nyílászáró-
ban. Díjmentes felmérés, kör-
nyékbeli szakembertől! Érd.: 
06-30-279-0182

Akác vagy nyárfa konyhaké-
szen, ingyenes házhoz szál-
lítással rendelhető; 4.000.- 
illetve 2.000.- Ft/q. Tel.: 
06-70-219-7947

Körfűrész és barkácsgépek 
eladók. Ár: megegyezés sze-
rint. Érd.: 06-20-3459-547

Tojótyúk előjegyezhető a 
www.facebook.com/baromfi-
futar oldalunkon. Most 50 
Ft/db kedvezményt adunk! 
Kupon: baromfi50

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

Dióbél, mogyoró és dió-
facsemete eladó. Tel.: 
06-70-259-3417

15 m˛-es ablakos, villannyal 
ellátott, szigetelt iroda-kon-
téner eladó. Iá: 520.000 Ft. 
Érd.: 06-20-975-8452

Bontott tégla Mosonmagya-
róváron tisztított állapotban 
kis- és nagyméretű raklapon 
eladó. Tel.: 06-30-9-366-930

Építkezők, költözködők 
részére bel- és kültéri origi-
nált lámpatestek 50%-os áron 
eladók. Tel.: 06-20-322-6778

A k c i ó s - g a r á z s k a p u , 
bukórendszerű, NOVUM  
márkájú, fehér színben, 
vadonatújan 1 év garanciá-
val 240x200-as, 240x210-
es és 250x200-as méretben 
79.900 Ft/db. Bősárkány, 
Ady E. u. 13. Munkaidőben: 
06-30-610-3850, www.rbf-
nyilaszarokft.hu; 

Új fa üveges bejárati ajtók 
hőszigetelt üveggel, záró 
gumitömítéssel, 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.rbfnyilasza-
rokft.hu; 

Akciós műanyag hőszige-
telt bejárati ajtók, 98x208-
as méret, felül üveg betéttel, 
5 pontos biztonsági zárral + 
kilinccsel, kulcsokkal, fehér 
színben jobbos és balos kivi-
telben eladók! Ár: 57.900 Ft/
db. Bősárkány, Ady E. u. 13. 
Munkaidőben: 06-30-610-
3850, www.rbfnyilaszarokft.
hu; 

Egyéni vállalkozások köny-
velése, magánszemé-
lyek adóbevallása. Érd.: 
06-30-238-64-18

Fakivágás! Vállaljuk veszé-
lyes helyeken lévő fák kivá-
gását, igény esetén zöldhul-
ladék elszállítással. Kérés-
re házhoz megyünk, ingye-
nes árajánlatot teszünk! Tel.: 
06-70-2777-053

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

Éttermi székek,asztalok,-
poharak, tányérok és min-
den ami vendéglátás eladó. 
Megtekinthető szépasszony 
vendéglő Facebook oldalán. 
0670/415-5645 
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Fiatal, csinos egyetemista 
lányt keresek háztartásom 
karbantartására, támogatás-
sal. Érd.: 06-70-511-3399

Hamarosan nyíló Gazda-
áruházunkba keresünk 
eladó-pénztárost. Jelent-
kezni személyesen, önélet-
rajzzal az Áruházban a 
Kötöttárugyári úton lehet.
Kötetlen munkaidőben, heti 
8-12 órára, lépcsőház taka-
rításra keresek munkatársat. 
Fizetés: minden hétvégén, 
készpénzben: 10.000 Ft. Érd.: 
06-30-405-6571

Bejáratott virágüzlet gya-
korlattal rendelkező kol-
léganőt keres. Jelentkezni 
személyesen az üzletben: 
Kökény u. 11., vagy tel.: 
06-30-458-3695
Pultos hölgyet keresünk két 
műszakos beosztással (napi 8 
órára) mosoni borozóba. Tel.: 
06-20-488-5570

Grande pizzéria mosogatót – 
konyhai kisegítőt keres. Érd.: 
06-20-247-4323

Grande pizzéria és étterem 
felszolgálót – pultost felvesz. 
Érd.: 06-20-4444-301

Grande pizzéria szakácsot és 
pizza-szakácsot keres. Érd.: 
06-20-4444-301

Pizza étterem állandós futárt 
és hétvégére diszpécsert 
keres. Tel.: 06-70-770-1319

Mosonmagyaróváron a 
Külvárosi borozóba pultos 
kolléganőt keresünk. Tel.: 
06-30-204-7616

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

Magyaros vendéglő munkájá-
ra igényes, főzni tudó és sze-
rető szakács kollégát keres. 
Jelentkezőket várjuk a ven-
déglőben: Magyar u. 3. Érd.: 
06-96-576-365

Hamarosan itt a tavaszi nagy-
takarítás. Nincs ideje a ház 
körüli munkákra? Cégünk 
gondoskodik róla, hogy háza 
körül mindig rend legyen. 
Forduljon hozzánk bizalom-
mal, hogy ne csak a szom-
széd fűje legyen mind zöld! 
Érd.: 06-30-235-7630 tele-
fonszámon lehet.

Jánossomorjai kertészeti 
árudánkba keresünk megbíz-
ható munkaerőt eladói mun-
kakörbe. Elvárásaink: német 
nyelvtudás feltétel, kertésze-
ti végzettség előnyt jelent! 
Jelentkezni önéletrajzzal:  
napsugar.gazdabolt@g-mail.com

Br. 1.000 Ft-os órabér + bor-
ravaló! Beugrós, vagy állandó 
pultos lányokat keresek. Csak 
dolgozni akarók hívjanak! Tel.: 
06-30-632-6669

Gyakorlattal rendelke-
ző pultos hölgyet kere-
sünk mosoni borozóba. Tel.: 
06-20-488-5570

Középkorú hölgy lottózói 
végzettséggel, eladói tapasz-
talattal állást keres. Tel.: 
06-30-595-2061

Csatlakozz az AVON-hoz! 
Vásárolj kedvezményesen, 
befektetés és kötelezettség 
nélkül! Érd.: 06-30-354-6277

AVON koordinátori pozíció-
ra 5 főt keresek mellékállás-
ként, kötetlen időbeosztásban.  
zavriella@gmail.com

Mosonmagyaróvári telep-
helyű cég darus teherautóra 
„E” kategóriás jogosítvánnyal, 
gépkezelői vizsgával, gyakor-
lattal rendelkező sofőrt fel-
vesz. Jelentkezni telefonon: 
06-30-842-5773

Cukrászatba munkatársat 
keresünk Mosonmagyaróvá-
ron. Tel.: 06-30-3767-283

Szakácsot keresünk azon-
nali kezdéssel, versenyképes 
fizetéssel a Nábob étterembe. 
Tel.: 06-20-2525-349

Mosonmagyaróvári Simbad 
hotel éttermében pultos höl-
gyet/urat felveszünk. Érdek-
lődni lehet délelőttönként 
személyesen (Kolbai u. 4., 
Malomszer üzletház mellett), 
vagy délelőttönként telefonon: 
06-30-646-2520

Önállóan dolgozni tudó, mun-
kájára igényes asztalost fel-
veszünk kiemelt bérezéssel, 
bejelentett munkára, moson-
magyaróvári munkahelyre. 
Érd.: 06-30-277-0930

Pedikűröst és masszőrt kere-
sünk bejáratott szépségsza-
lonba. Érd.: 06-70-633-5197

Önállóan dolgozni tudó kőmű-
vest vagy kőműves munká-
ban jártas szakembert felve-
szek fő/ és/vagy másodállás-
ba. Érd.: 06-30-9366-930

Építőipari cég fiatal kőművest 
keres, kiemelt bérezéssel. 
Alvállalkozók jelentkezését is 
várjuk! Tel.: 06-20-417-57-57
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Kozmetikust felveszünk 
magas fix fizetéssel. 06 30 
915 9327

Kozmetikus alkalma-
zottat keresek. Érd.: 
06-70-417-9361

Csőszerelőt és csőszerelő 
alvállalkozót keresünk hosszú 
távra. Érd.: 06-20-467-8784

Jánossomorjára panzi-
óba szobaasszonyt fel-
veszünk. Friss nyugdíjas 
jelentkezését is várom! Tel.: 
06-70-249-3626

Mosonmagyaróváron apart-
manok takarítására hölgyet 
keresek, Friss nyugdíjas 
jelentkezését is várom! Tel.: 
06-30-398-1763

ÓVÁRVILL KFT. villanysze-
relőt, lakatost, segédmunkást 
jó kereseti lehetőséggel fel-
vesz. Éred.: 06-30-643-4109

Mosonmagyaróvári szép-
ségszalonba gyakorlattal ren-
delkező kozmetikust keresek. 
Érd.: 06-96/207-283

Felszolgáló, szakács és 
konyhalány munkakör-
be felvételt hirdetünk. Tel.: 
06-20-3121-792

BODI TRANS MOSONSZOL-
NOK; „B” kategóriával ren-
delkező és nemzetközi áru-
fuvarozásban gyakorlattal 
rendelkező sofőrt keres. Tel.: 
06-30-398-1760

Kebap büfébe női pultost 
keresünk, 15 munkanap/
hó, 170.000Ft fizetés! Érd.: 
06-20-995-4944

Mosonmagyaróvári vendég-
látóegységbe pultost kere-
sünk. Szakképzettség, gya-
korlat nem szükséges. Érd.: 
06-20-534-5447

Mosonmagyaróvári kisbolt-
ba kisegítő eladónőt felve-
szünk másodállásba. Idő-
sebb hölgyek jelentkezését 
is várjuk, lehet nyugdíjas is! 
Érd.: 06-70-625-9054
Traktorost keresünk Várbalog 
és környékére, kiemelt fize-
téssel. Tel.: 06-20-320-6480
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Az Aqua Hotel Termál csa-
patába keres munkatár-
sat RECEPCIÓS munkakör-
be. Elvárások: német nyelv-
tudás, jó kommunikációs és 
problémamegoldó képesség. 
Amennyiben ajánlatunk fel-
keltette érdeklődését, kérjük, 
küldje el részünkre fényképes 
önéletrajzát az alábbi e-ma-
il címre: aquahotel@t-online.
hu vagy személyesen: Aqua 
Hotel Termál, Mosonmagya-
róvár, Kígyó utca 1. címre.

Raktári dolgozó munkakör-
be egy, ill. két műszakos 8 
órás beosztással keresünk 
férfi betanított fizikai mun-
kára munkatársakat (5 napos 
munkahét, kivételes esetek-
ben szombati munka) moson-
magyaróvári munkahely-
re. Kereseti lehetőség: nettó 
1.000 Ft/óra. Utazási támo-
gatás: gépkocsi használat 
költségtérítés, bérlet. E-mail:  
iroda.instant@gmail.com. 
Tel.: +36-70-430-3244

Munkájára igényes fel-
szolgáló hölgyet keresünk 
a Kis-Duna kávézóba. Érd.: 
06-30-638-3970

Éjszakai munkára höl-
gyet keresünk Neunkirc-
henbe, Ausztriába. Tel.: 
0043-650-919-1836

Autófényező, ill. fényezésben 
jártas előkészítő munkatársa-
kat keres mosonmagyaróvári 
autójavító cég! Biztos munka, 
kiemelt bérezés! Érd.: info@
svauto.hu, Tel.: 06-30-9-375-
486, 06-30-916-1589

Felszolgálót felvesz az Amb-
rózia étterem. Német nyelv-
tudás előny. Jelentkezés: 
06-30-9791-506

Mosonmagyaróváron nagy 
kertbe segítséget keresek 
tavasztól, kertgondozás-
ra, kertszerető, friss nyug-
díjas személyében. Tel.: 
06-96-488-526

7 éves kislányom mellé heti 3 
éjszakára (K,Sze,Cs.) babyszit-
tert keresek 25-50 éves korig. 
Érd.: 06-20-273-7429

Építőipari cég szakkép-
zett, gyakorlattal rendelkező 
kőműveseket keres, belföldi 
és külföldi munkára, kiemelt 
kereseti lehetőséggel! Érd.: 
06-20-427-3700

Szendvicskészítésre kere-
sünk kollégákat részmun-
kaidőben, állandó éjszakai 
beosztásban (vasárnap-csü-
törtök). Jogosítvány szüksé-
ges. Jelentkezni fényképes 
önéletrajzzal az alábbi e-mail 
címen: komanbt@vipmail.hu

Mosonmagyaróvári munká-
ra keresünk betanított munká-
sokat, lakatosokat, targoncá-
sokat, CNC esztergályosokat, 
hegesztőket! Kiemelt bérrel! 
Érd.: 06-20-440-8355

Gyakorlattal rendelkező taka-
rítónőt felveszünk Jánosso-
morjára, 2 műszakba, net-
tó 130.000 Ft bérrel. Érd.: 
+36-70-375-7870

HI Épületgépész KFT. hosz-
szú távra keres csőszere-
lő szakmunkásokat, jó kere-
seti lehetőséggel. Jelentkez-
ni lehet telefonon: 96/206-
523, +36-30-9561-859, és 
írásban: hiepgep@t-online.
hu címen.

Ausztriai munkalehetőség! 
Reklámanyag terjesztésé-
re munkatársakat keresünk. 
Érd.: 06-70-386-5240

Fazekas Kft. mosonszolnoki 
telephelyére CNC forgácso-
ló, lakatos, hegesztő mun-
katársakat keres. Jelentke-
zés: fényképes önéletrajzzal:  
fazekas.balazs@fazekaskft.com
Villanyszerelő végzettség-
gel rendelkező munkatársat 
keresünk épületvillamos-
sági és karbantartó mun-
kák betöltésére. „B” kate-
góriás jogosítvány előny, de 
nem feltétel. Kiemelt bére-
zés, 13. havi fizetés, béren 
kívüli juttatások, hosz-
szú távú, biztos munka! 
Jelentkezni: SKAPERVILL.
KFT. Tel.:  06-20-200-6016
Ponyvás furgonra, nemzetkö-
zi viszonylatban, kiemelt bére-
zéssel gépkocsivezetőt kere-
sek! Tel.: 06-20-334-7563
Babyszittert keresek 
Mosonmagyaróvári hosszú 
távra, ott-lakással. Érd.: 
06-20-273-7429
„C” kat. jogosítvánnyal ren-
delkező mosonmagyaróvá-
ri vagy környéki sofőrt kere-
sek nemzetközi munká-
ra, 12 tonnás autóra. Érd.: 
06-30-9749-374

Autóbuszvezetőt kere-
sek belföldre beugrónak, 
vagy nemzetközire, állan-
dóra Mosonmagyaróvár-
ról és környékéről. Érd.: 
06-70-945-2330

Kényelmes munkaidő-
be (egy műszakos, 8 órás) 
SZAKÁCS jelentkezőt kere-
sünk Mosonmagyaróvár-
ra. Feladat: menü és egy-
szerű A’la carte elkészíté-
se. Fiatalos, nyugdíjast is 
örömmel várunk és kezdőt 
is betanítunk! Jelentkezés: 
06-30-525-4748
Gondár Logisztikai Kft. C/E 
kategóriás jogosítvánnyal és 
targoncavezetői engedély-
lyel rendelkező telephelyi 
sofőrt keres mosonszolno-
ki telephelyére, kétműsza-
kos munkarendbe. Érdeklőd-
ni a 06-20-952-3000-es tele-
fonszámon lehet! A jelentke-
zők önéletrajzát a csikasz.
marianna@gondar.hu e-mail 
címre várjuk!

Megbízható hidegburkoló-
kat hosszú távra felveszek jó 
kereseti lehetőséggel. Érd.: 
06-20-325-0066
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