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Mosonmagyaróváron teljes körű-
en, igényesen felújított 2. emele-
ti szigetelt tégla társasházban 53 
m2-es, 2 szobás, erkélyes lakás saját 
gázkazánnal, saját tárolóval eladó a 
Mofém-telepen. Ára: 16,5 MFt. Érd.: 
06-30-413-9346

Mosonmagyaróváron, az Ipartele-
pen szép környezetben régi építé-
sű társasház I. emeletén eladó egy 
73 m2-es, 3 szobás lakás műanyag 
nyílászárók, egyedi gázfűtés + 2 
db cserépkályha. Iá: 19 MFt. Érd.: 
06-30-262-9090, 06-70-604-6720

Mosonmagyaróváron a Halászi úti 
ltp-en eladó egy 720 m2-es parko-
sított telken lévő 3 szoba+amerikai 
konyhás nappalis, 131 m2-es két-
szintes, igényes családi ház garázs-
zsal. 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, Malomdűlőből és a Moso-
ni-Duna környékéről. Tel.: 06-70-
360-0377, 06-70-342-7167

Mosonmagyaróváron vegyes öve-
zeti besorolású 1500 m2-es építé-
si telek eladó. Ár: 24 MFt. Érd.: 
+36-70-583-2130

Mosonmagyaróváron keresi új 
tulajdonosát egy teljesen felújított 
családi ház a Kossuth Lajos úton, 
közel az autópálya felhajtóhoz. Ár: 
38,5 MFt. Érd.: 06-20-933-2927

Csornán üzlethelyiség eladó. 
06-20/213-8986
Mosonmagyaróváron a városköz-
pont közelében, de mégis csen-
des, nyugodt utcában eladó egy 
570 m2-es összközműves, bekerí-
tett építési telek. Ára: 9,5 MFt. Érd.: 
06-30-856-1505

Héderváron felújított 105 m2-es, 3 
szoba + nappalis családi ház nagy-
méretű, 2600 m2-es telken sür-
gősen eladó. Ára: 16,5 MFt. Érd.: 
06-30-856-1505

Mosonmagyaróváron a Széchenyi 
ltp-en 55 m2-es, 2 szobás, erké-
lyes, felújított panellakás eladó. Tel.: 
06-20-473-5502

Mosonmagyaróváron Lőpor-, 
Ferenczy-, Vitéz utca, Mofém, Laj-
ta lakópark, gimnázium környéké-
ről keresek eladó családi házat. Tel.: 
06-70-631-0034

Tulajdonostól eladó Mosonma-
gyaróváron III. emeleti, 75 m2-es 
téglalakás jó állapotban, tárolóval, 
garázzsal együtt. Ár: 18 MFt. Érd.: 
06-20-3793-610

Mosonmagyaróváron az Erkel 
Ferenc úton, négy emeletes, szige-
telt, fűtéskorszerűsített panel társas-
házban a IV. emeleten eladó egy 49 
m2-es, 2 szobás, erkélyes lakás, 
saját tárolóval, alacsony rezsivel. 
Ár: 13,6 MFt. Érd.: 06-20-329-6564

Mosonmagyaróváron 12 laká-
sos társasházban a II. emeleten 
eladó egy új, bruttó 94 m2-es, 3 
szobás, kulcsrakész Penthouse 
lakás, dupla terasszal, saját par-
kolóval, azonnal költözhetően. A 
lakás 62 m2, a teraszok 32m2. Ár: 
23,6 MFt. Tel.: 06-20-329-6564

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

Mosonmagyaróváron újonnan 
épülő 18 lakásos társasházban 
lakások 50m2-től 70m2-ig leköthe-
tők. Minden lakáshoz fedett terasz 
és saját parkoló tartozik. A föld-
szinti lakások kertkapcsolatosak. 
Átadás: fűtés-készen. Ár: 280.000 
Ft/m2-től. Tel.: 06-20-329-6564

Eladó családi házat keresek Ipar-
telepről, Lucsony és környékéről, 
Halászi ltp., Liget lakópark, a Duna 
lakóparkból. Érd.: 06-70-360-0715

Mosonmagyaróváron háromszobás 
zöldövezeti családi ház összkomfor-
tos, teljesen felújított, kiváló minő-
ségben 916 m2-es telken eladó. Ár: 
28,9 MFt. Tel.: 0036-30-9459-113

Mosonmagyaróvár centrumában 
eladó egy 2008-ban épült 79 m2-es, 
2 szoba + amerikai konyhás nappa-
lis igényes, újszerű, szigetelt téglala-
kás, nagyméretű (40 m2) tetőterasz-
szal, saját gázkazánnal, zárt udvar-
ban kocsi beállóval. Ára: 85.000 
Euró. Érd.: 06-30-413-9346

Mosonmagyaróváron, majoroki 
zöldövezetben 688 m2-es telken 2 
generációs, teljes tetőteres és alá-
pincézett, tehermentes, 5 szobás 
családi ház garázsokkal, kocsi beál-
lókkal eladó. Ingatlanosok ne hívja-
nak! Tel.: 06-20-912-4815

Mosonmagyaróvár térségében 
telephely, csarnoképület (692 m2), 
targoncázható, 3 db ipari ajtó-
val, kamionközlekedésre alkalmas 
betonozott udvarral, 5456 m2-es 
területen piaci ár alatt eladó. Tel.: 
+36-30-9292-622

Mosonmagyaróváron a Mannin-
ger ltp-en eladó egy 45 m2-es gáz-
fűtéses, műanyagablakos földszinti 
lakás és egy garázs, amely a Mély 
utcában van. Érd.: 06-30-852-9145

INGATLAN

Mosonmagyaróváron a Károly 
utcában első emeleti, felújított pan-
ellakás 15,9 MFt-ért eladó. Érd.: 
06-20-9-206-010

Mosonmagyaróváron a termálfür-
dő mögött eladó egy 67 m2-es, 2 
szintes, 2 szoba+nappali+étkezős, 
gázfűtéses sorház-apartman, saját 
telekrésszel, terasszal, azonnal bir-
tokba vehetően! Ár: 17,95 MFt. Érd.: 
06-20-329-6564

Levélen eladó egy 2007-ben épült, 
2 szinten 96 m2-es, 3 szoba+nap-
palis, dupla komfortos, gázfűtéses, 
kiváló állapotú családi ház, kertre 
néző terasszal, 15 m2-es garázzsal 
és melléképülettel. A telek 330 m2. 
Ár: 28,5 MFt. Érd.: 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

Mosonmagyaróváron, ipartelepi 
tízlakásos társasházban első eme-
leti, 70 m2-es, komfortos lakás nagy 
pincével és padlásrésszel, közös 
udvarral eladó. Ár: 20,8 MFt. Tel.: 
0036-30-9459-113
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Ukrán ügyfeleim számára eladó 
ingatlanokat keresek Mosonma-
gyaróváron és környékéről! Natalya 
Shchogolyeva +36-70-6310-034

Az Openhouse ingatlanirodán 
keresztül vásároló ügyfeleink részé-
re díjmentes hitelügyintézés. Prikler 
Tamás 06-70-341-7518

Gyenesdiáson, központi helyen 
fafödémes, nádtetős parasztház 
piaci ár alatt 9,9 MFt-ért eladó kis 
telekkel. Tel.: +36-30-298-4499

Vonyarcvashegyen 700 m2-es, 
strand közeli építési telek eladó 8 
MFt-ért. Tel.: +36-30-9292-622

Mosonban garzonlakás eladó búto-
rozottan, alacsony rezsivel. Érd.: 
06-20-231-9487

Családi háznál különálló 1 szo-
bás, berendezett lakás kiadó. Érd.: 
06-20-933-8823

Beach lakóparkban vízre néző, 
nagyteraszos garzon kiadó. Érd.: 
06-20-9412-042

Mosonmagyaróvár belvárosában 
berendezett garzon 1 fő részére 
kiadó. Érd.: 06-30-562-4753

1 fő részére Mosonmagya-
róváron albérlet kiadó. Érd.: 
+36-70-211-8345

Mosonmagyaróváron szoba kiadó. 
Tel.: 06-70-589-2382

Mosonmagyaróváron családi ház-
nál tetőtéri 100 m2-es, külön-bejá-
ratú lakás komplett berendezéssel 
kiadó. 1 havi kaució szükséges! Érd.: 
06-30-755-3522

Mosonmagyaróváron a Laj-
ta lakóparkban 47 m2-es üzlethe-
lyiség terasszal, ingyenes parko-
lóval bármilyen célra kiadó. Érd.: 
06-20-247-2370

Lajta lakóparkban eladó garzon igé-
nyeseknek, terasz + kis kert. Tel.: 
06-30-492-4243

Jánossomorján családi ház Péte-
ri részen, saroktelken eladó. Érd.: 
06-70-934-3545

Mosonmagyaróváron 45 m2-es, 
1 szobás lakás csendes környe-
zetben, konyhával, fürdőszobával, 
cserépkályhás fűtéssel eladó. Iá: 8 
MFt. Ingatlanosok ne hívjanak! Tel.: 
06-30-2833-750

Rókadomb mellett zártkerti telkek 
eladók. Villany bekötési lehetőség 
biztosított! Érd.: 06-30-235-4317

Mosonmagyaróváron kedvező fek-
vésű 63 m2-es magasföldszinti lakás 
eladó. Érd.: 06-30-9935-983

1 db multireklámhely forgalmas 
helyen bérbe adó április 1-től. Érd.: 
06-70-315-6877

Lakás kiadó Mosonmagyaróváron a 
belvárosban, 40 m2-es, bútorozat-
lan. Ár: 80.000 Ft/hó + rezsi + 2 hó 
kaució. Érd.: 06-30-203-4169

Mosonmagyaróváron a Medier-
rán Lakóparkban bútorott lakás 
kiadó.Érdeklődni: 06 70 3344572
2 fő részére szoba kiadó (lehetőleg 
férfiak) Mosonmagyaróváron. Érd.: 
06-30-503-7746

Bútorozott, zöldövezeti, külön-bejá-
ratú albérlet májusi költözéssel kiadó 
Mosonmagyaróváron. Ár: 75.000 
Ft/hó + rezsi + 2 hó kaució. Érd.: 
06-20-241-4636, 06-70-4200-406

Pacsirta utcában újépítésű, 2 szo-
bás, erkélyes lakás kiadó. Érd.: 
06-20-9412-042

Mosonmagyaróváron garzonlakás 
kiadó. Érd.: 06-30-425-3779 (17 és 
20 óra között!)

Mosonmagyaróváron 2 szo-
ba+nappalis sorházi lakás egyéni 
mérőkkel + kertrésszel eladó. Érd.: 
06-30-497-5902

Mosonmagyaróváron 170 
m2-es felújítandó ház zárt udvar-
résszel a belvárosban eladó. Érd.: 
06-30-567-4402

Dunaszigeten 1700 m2-es építési 
telek eladó. Közművek a telek előtt. 
Ára: 4,5 MFt. Érd.: 6-30-856-1505

Eladó lakást keresek a Városköz-
pontból. Tel.: 06-70-360-0715

KIADÓ
Raktár kiadó Mosonmagyaróvá-
ron és Győrben. Mosonmagyaróvá-
ron a vasútállomásnál 180 m2-es és 
80 m2-es, Győrben a teherpályaud-
varon 250 m2 (mindkettő esetében, 
akár részben is!). Ár: 800 Ft + ÁFA/
m2/hó. Érd.: 06-30-9-168-737

A hármas határ közelében Beze-
nyén új építésű lakrész kiadó. Érd.: 
06-30-500-8125
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Móra ltp-en 53 m2-es lakás a 
IV. emeleten kiadó, vagy eladó. 
Kisállat és gyermek kizárt! Érd.: 
06-70-237-5267

Másfél szobás, gázfűtéses lakás 
kiadó 1 max. 2 nemdohányzó, rend-
szerető személynek, kisállat nélkül. 
Érd.: 06-20-223-5815

Kiadó családi házat keresek Moson-
magyaróváron vagy Halászin. Érd.: 
06-30-517-6114

Mosonmagyaróváron, Magyar 
utcán 35 m2-es helyiség üzletnek, 
irodának, reális áron kiadó. Érd.: 
96/211-580, 06-30-394-0247

Áprilistól hosszú távra kiadó Erkel 
Ferenc utcában I. emeleti, 2 szobás, 
bútorozatlan panellakás. Ár: 85.000 
Ft + rezsi + 2 havi kaució. Érd.: 
06-20-278-5979 (17.00 óra után)

Albérlőtársat keresünk! Ár: 50.000 
Ft. Érd.: 06-70-606-2570

Igényeseknek egyágyas és két-
ágyas szobák hosszú távra kiadók! 
A szobában zuhanyzó, WC, TV, 
Internet, közelben tabak, non-stop 
ABC, étterem, buszmegálló. Érd.: 
06-70-935-6040

Károly utca közepén felújított 
54 m2-es első emeleti, bútoro-
zott panellakás, max 3 fő részé-
re határozatlan idejű szerződéssel 
kiadó. Nagyon alacsony rezsi! Érd.: 
06-20-9-206-010

Mosonmagyaróváron a Kökény u. 
44-ben áprilistól új építésű 62 m2-es 
lakás terasszal bútorozatlanul kiadó. 
Zárt parkoló van. 2 havi kaució szük-
séges! Érd.: 06-70-413-9255

Újépítésű 40 m2-es gépesített föld-
szinti lakás kertrésszel kiadó. Ár: 
100.000 Ft/hó + rezsi + 2 hó kau-
ció. Tel.: 06-30-295-7059

Autókozmetika kiadó Jánossomor-
ján. Érd.: 06-20-9178-396

Mosonmagyaróváron a Beach 
Club lakóparkban másfélszobás 1. 
emeleti, nagyerkélyes, Dunára néző 
panorámás, bútorozott lakás hosz-
szú távra kiadó, csendes életvi-
telű személy, esetleg pár részére. 
Dohányzás, kisállat kizárva! Bérle-
ti díj: 120.000 Ft/hó + rezsi + 2 hó 
kaució. Érd.: 06-20-481-6083

12 fő részére szállás kiadó, 2 és 
3 ágyas szobákban. Számlaképes! 
Érd.: 06-70-229-8134
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Mosonmagyaróváron a Termál 
mellett felújított, gázfűtéses családi 
ház, részben bútorozott hosszú táv-
ra kiadó. Ár: 150.000 Ft/hó + rezsi + 
1 hó kaució. Érd.: 06-30-9366-930

Erkel Ferenc út 10. szám alatti 
irodaházban 19 m2-es és 38 m2-es 
irodák kiadók, valamint termék-ren-
dezvények lebonyolítására igénybe 
vehetők. Érd.: 06-30-495-15-65

Mosonmagyaróváron, Lucsony 
utcában 46 m2-es nappali+hálófü-
lkés, földszinti, bútorozatlan lakás, 
mélygarázsban gépkocsi beállóval 
kiadó. Irodának is alkalmas. Bérle-
ti díj: 100.000 Ft+rezsi. 2 havi kau-
ció szükséges. Minimum bérleti idő: 
1 év! Tel.: 06-20-9421-522

Óvár belvárosában 30 m2-es gar-
zonlakás kiadó. Alacsony rezsi, 
zárt udvari parkoló. Ár: 80.000 
Ft + rezsi + 2 havi kaució. Érd.: 
06-70-604-8752

Mosonmagyaróváron különál-
ló, bútorozott lakás 1-2 fő részé-
re kiadó. (cserépkályhás) Tel.: 
06-20-393-2882

Jánossomorján 105 m2-es csalá-
di ház, 1100 m2-es telken pincé-
vel, gondozott kerttel, 2 db garázs-
zsal eladó. Iá: 20,5 MFt. Érd.: 06-70-
453-2622, 06-30-578-7227

Újépítésű társasházban bútorozott 
lakás igényeseknek hosszú távra 
kiadó. Kaució kell, kisállat kizárt! 
Érd.: 06-30-398-7341

Kiemelt hirdetési lehetőség ingat-
lanok számára az Openhouse iro-
dán keresztül ukrán, orosz, szlovák 
és osztrák weboldalakon. Natalya 
Shchogolyeva +36-70-6310-034

Kitűnő szálláslehetőség! Teljes 
összkomfortos lakások max. 2 főig. 
Zárt udvar, garázslehetőséggel, kor-
rekt ár! Halászi, 06-70-6799-193

Mosonmagyaróváron a Lajta szál-
ló új tulajdonossal várja lakóit, céges 
illetve albérleti szerződéssel. Tel.: 
06-70-630-3931

Iroda kiadó Mosonmagyaróváron! 
65, - 35, - 20, - 20 m2-es helyisé-
gek zárt udvarban parkolókkal. Tel.: 
06-30-4747-116

KIADÓ! Hosszú távra Mosonma-
gyaróváron igényes lakóparkban 
egy 120 m2-es kétszintes, 3 szoba 
+ amerikai konyhás nappalis tégla 
családi ház, dupla garázzsal, riasztó-
val, központi porszívóval, 350 m2-es 
parkosított telken. Bérleti díj: 650 
Euró + rezsi (2 havi kaució). Érd.: 
06-30-856-1505

Telephely kiadó Mosonmagyaróvá-
ron; 500 m2-es telken 2 db 18 m2-es 
garázzsal, 1 db 30 m2-es tárolóval. 
Érd.: 06-70-229-8134

Mosonmagyaróváron 2-3 nm-es 
helyiséget bérelnék, vagy fél 
garázst. 06-30/489-9941

Garázs kiadó a Várallyai György 
utcában. Tel.: 06-30-9299-203

Hegyeshalomban teljesen új laká-
sok: 2 szoba-nappalis, új búto-
rokkal, saját tárolóval igényesek-
nek hosszú távra kiadó. Parkolás 
az udvarban. Háziállat kizárva! Ár: 
110.00 Ft + rezsi + 2 hó kaució. 
Érd.: 06-30-214-6337

Lipóton teljesen berendezett csa-
ládi ház, garázzsal, rendezett kert-
tel kiadó hosszú távra. Ár: 500 
EUR + rezsi + 2 hó kaució. Érd.: 
06-30-9000-505

Kiadó 16 m2-es fűthető garázs Laj-
ta lakópark Buzogány utcájában. 
Érd.: +36-30976-6951, www.ted-
dide.webtar.hu

140 m2-es műhely kiadó Mosonma-
gyaróváron. Érd.: 06-70-583-2130
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Apró Szőnyegtisztítás Felsőfokon garan-
ciával. Ipari vegytisztítás, portalaní-
tás, atkátlanítás, ingyenes szállítás. 
Tel.: 06-20-447-2726

JÁRMŰ

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

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

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

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

Babetta kismotor 1987-es, első 
női tulajdonostól, jó állapotban, 
sisakkal eladó. Ár: 22.000 Ft. Érd.: 
06-96-214-061

Első tulajdonostól eladó SKODA 
OKTÁVIA II. SEDAN 1.6 cmł, ben-
zin, fekete metál, bézs kárpit, 
hő-védő üvegezés, fedélzeti szá-
mítógép, garázsban tartott, sérülés 
mentes, megkímélt, 83.000 km-rel, 
1,8 MFt-ért eladó. Évjárat 2006.10. 
hó. Újszerű téli/nyári gumik felnivel. 
Érd.: 06-20-9372-035 (08-12 óráig)

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

Skoda Felícia 1.9 D fehér, megkí-
mélt állapotban CD- rádióval, alufel-
nivel, monroe futóművel, folyama-
tosan szervizelve eladó. 270.000 Ft 
06-70/630-8245

Autóbérlés napi 5.500 Ft-tól, több 
típusú, magyar és osztrák pályamat-
ricával rendelkezünk. 3 napos bérlés 
esetén kedvezmény jár! Tel.: 06-30-
939-1930, 06-30-981-5578

SZOLGÁLTATÁS

Redőnyök, reluxák, szalagfüggö-
nyök, napellenzők, szúnyoghálók, 

párkányok, harmonikaajtók, stb. 
kedvezménnyel, garanciával, 10 
napos szállítási határidővel moson-
magyaróvári szakembertől, 17 éves 
tapasztalattal. Kérjen ingyenes 
árajánlatot! Vidéken is! Tel.: +36-
30-2350-927 Horváth Attila

Hamarosan itt a tavaszi nagytakarí-
tás. Nincs ideje a ház körüli munkák-
ra? Cégünk gondoskodik róla, hogy 
háza körül mindig rend legyen. For-
duljon hozzánk bizalommal, hogy ne 
csak a szomszéd fűje legyen mindig 
zöld! Érd.: 06-30-235-7630 telefon-
számon lehet.

HAGYOMÁNYOS OVISÚSZÁS 
A MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS 
ISKOLÁBAN! KEDD: 17-18 óráig. 
Középsős és nagycsoportos óvo-
dásokat várunk! Érd.: 06-30-479-
1679; 06-30-268-7808

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

Régi kapuk, kerítések felújítása, 
újak készítése, lakatos munkák, 
költségkímélő megoldások. Érd.: 
+36-20-97-58-521

Villanyszerelés! Régi és új építésű 
lakások, családi házak szerelé-
sét és egyéb villanyszerelői mun-
kákat vállalunk. Érd.: 06-30-868-
3605, 06-20-287-4382

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.: 96/215-808

Szobafestést, homlokzatfestést vál-
lalok. Tel.: 06-70-6327-057

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

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

Kőműves munkát, járólapo-
zást, csempézést, festést válla-
lok Mosonmagyaróváron. Érd.: 
06-20-386-13-38
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Festést, új lakások glettelését, régi 
házak felújítását rövid határidővel 
vállaljuk. Tel.: 06-20-418-8296

Fakivágás, fakuglizás, hasogatás, 
bozótirtás, sövénynyírás, elhanya-
golt kertek, udvarok rendbetéte-
le, zöldhulladék elszállítása. Érd.: 
06-20-328-4057

Redőnyjavítást vállalok! Érd.: 
06-20-965-6515, 06-70-536-5530 
Zsugonits

Szőnyeg, matrac, autó-bútor kár-
pittisztítás, bőrtisztítás, bőrjavítás, 
bőrfestés. Tel.: 06-30-851-51-87, 
www.biokarpit.hu

Aranykalászos gazdatan-
folyam Mosonmagyaróvá-
ron. (E:00846/2014/A016). Érd.: 
06-30-310-8934

REDŐNYJÁRAT indul hétvégenként 
Mosonmagyaróvárra és környékére! 
Redőnyök, szúnyoghálók 10-20 % 
engedménnyel. Március 15-ig tava-
lyi áron! Hőszigetelt alumínium redő-
nyök, reluxák, pliszék, szalagfüggö-
nyök, napellenzők, sávrolók. Kérjen 
ingyenes helyszíni árajánlatot! Minő-
ségi árnyékolót 47 éves megbízha-
tó cégtől. HÉRICS LÁSZLÓ, Kapu-
vár, Pozsonyi u. 90. Tel.: 96/242-
655, 06-30-204-0-205, www.heri-
csredony.hu

Családi házak, lakások felújítá-
sát, burkolását vállalja két tapasz-
talat szakember. Hívjon bennünket 
bizalommal! Tel.: 06-30-418-5944, 
06-20-319-3693

Akciós műanyag hőszigetelt bejára-
ti ajtók, 98x208-as méret, felül üveg 
betéttel, 5 pontos biztonsági zárral + 
kilinccsel, kulcsokkal, 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 szín-
ben, vadonatújan 1 év garanciá-
val 240x200-as, 240x210-es és 
250x200-as méretben 79.900 Ft/
db. Bősárkány, Ady E. u. 13. Mun-
kaidőben: 06-30-610-3850, www.
rbfnyilaszarokft.hu; 

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

Színes televízió, számítógép ingyen 
elvihető Mosonmagyaróváron. Érd.: 
06-96-214-061

Pedikűrös szék, ami kozmetikai 
székké is alakítható eladó. Iá: 50.000 
Ft. érd.: 06-70-349-6569

Feleslegessé vált ócska vasat, 
kazánokat, villanymotorokat, gáztűz-
helyeket, mosógépét ingyen elszállí-
tom. Tel.: 06-20-916-9800

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

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

BOLHAPIAC! A Pártok Háza alatt! 
Műszaki cikkek, kerékpárok, 
fűnyírók  és bútorok nagy válasz-
tékban. Hagyatékot megvásárolok. 
Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc u. 
10. Nyitva: Cs-P-Sz: 9-12, 13.30-
17.00-ig. Érd.: 06-20-5200-216

Alig használt Stella fodrász fejmosó 
bézs-arany színben áron alul eladó. 
Mosonmagyaróvár környékén szállí-
tás ingyenes! Tel.: 06-30-630-7328

Bontott tégla kis- és nagyméretű 
Mosonmagyaróváron eladó. Érd.: 
06-30-9366-930

Redőnyök, napellenzők, árnyéko-
lók, szúnyoghálók engedménnyel. 
Március 15-ig tavalyi áron! Érd.: 
06-96/245-064 

Kisebb házkörüli munkákat válla-
lunk (festés, szigetelés és lakatos 
munkák). Műszakira való gépkocsi 
felkészítés. Tel.: 06-30-583-6084, 
06-70-352-4766

Fakivágás, gallyazás, darabolás, 
tuskómarást vállalok Mosonma-
gyaróvár és 40 km-es körzetében. 
Igény esetén zöldhulladék elszállí-
tás! Hívjon bizalommal, hétvégén is! 
Tel.: 06-20-3254-252

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

Lassú a számítógépe/laptopja? 
Nem indul? Lefagy? Papíron gyors 
az internet, WIFI-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

Vízvezeték, szennyvíz, dugulás-el-
hárítás, központi fűtésszerelést vál-
lalok Mosonmagyaróváron és kör-
nyékén. Tel.: 06-20-4879-377

VILLANYSZERELÉS! Csengő javítás-
tól villamos felújításig számíthat rám! 
Szabó János: 06-30-99-300-48

Bolti eladó, Boltvezető, Sza-
kács, Cukrász, Pincér, Vendéglá-
tás-szervező, Vendéglátó üzletve-
zető, Vendéglátó Eladó, Aranykalá-
szos Gazda OKJ tanfolyam. 06-70-
637-4750. www.minervakft.hu 
(E-000909/2014/A001-A011)

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

Tuskó és gyökérmarást vállalok 
nehezen megközelíthető helyeken 
is Mosonmagyaróvár és 40 km-es 
körzetében. Hívjon bizalommal, hét-
végén is! Tel.: 06-20-325-4252

Festést, kőműves munkát, burko-
lást, szigetelést, lakások külső, bel-
ső felújítását vállalom rövid határidő-
vel, garanciával. Kis munka is mun-
ka! Érd.: 06-70-615-3039

Lomtalanítást vállalnék, laká-
sok, pincék ürítését, takarítá-
sát, megegyezés szerint. Érd.: 
06-70-675-0654

Ablakszigetelés garanciával fa, 
Sofa, műanyag nyílászárókban. Díj-
mentes felmérés környékbeli szak-
embertől. Tel.: 06-30-279-0182

Csempézést, burkolást, térköve-
zést vállalok. Rövid határidővel, 
gyors, pontos munkavégzés! Érd.: 
0036-30-443-6818

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

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

Tapasztalt pedagógus általános 
iskolások korrepetálását vállalja. 
Tel.: 06-20-241-7833

Villanyszerelési munkákat vállalók 
Mosonmagyaróváron és környékén. 
Precíz, pontos munkavégzés! Érd.: 
06-70-539-7073

Társasházak és irodák takarí-
tását vállalom egyéni vállalkozó-
ként. Olcsó és precízmunka! Érd.: 
06-20-278-2201

Matematikából korrepetálást vál-
lalok általános és középiskolások 
részére. Érd.: 06-30-376-5430

Fakivágást! Vállaljuk veszé-
lyes helyeken lévő fák kivágását, 
vagy visszabontását, igény esetén 
zöldhulladék elszállítással. Érd.. 
06-70-2777-053

Fogsorok javítását és készítését vál-
laljuk. Tel.: 06-30-418-9790

Asztalos bútorok készítését, lapra 
szerelt és elemes bútorok szerelé-
sét vállalom. Tel.: 06-30-244-81-51

TÁRSKRESÉS

Nem adom fel társkereső iro-
da hétvégén Mosonmagyaróvá-
ron tart regisztrációt. Szeretettel 
varom.06204114325

EGYÉB

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

www.hasznaltablak.hu Új építke-
zésből megmaradt és bontott nyí-
lászárók nagy választékban. Raktár-
készletről azonnal vihetők!

Új fa üveges bejárati ajtók hőszi-
getelt üveggel, záró gumitömítés-
sel, 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. Mun-
kaidőben: 06-30-610-3850, www.
rbfnyilaszarokft.hu; 

Zsadányi Imre fehér és sárga húsú 
őszibarack, és nagy szemű man-
dula csemeték eladók. Mosonma-
gyaróvár, Bartók Béla út 10. Tel.: 
06-96-212-819

Használat könyveket, porceláno-
kat, horgászfelszereléseket, illetve 
hagyatékot vásárolok! Házkitakarí-
tást vállalok! Tel.: 06-20-381-4302
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Felszolgálót, hétvégére pultost fel-
veszünk. Dunasziget Zátonyi csárda. 
Érd.: 06-30-9-360-520

Épület- és irodatakarításra alkal-
mazottat felveszek. Érd.: 8-17 óra 
között: 06-70-323-2909

Billenős tehergépjárműre Raj-
kai telephelyű cég kollégát keres 
(C és GKI) vizsgával, Mosonma-
gyaróvár és környékéről. Nyugdí-
jasok jelentkezését is várjuk. Érd.: 
06-30-556-7224

Nehézgépkezelő kollégát keres 
Rajkai telephelyű cég gumikere-
kes forgókotróra, Mosonmagya-
róvár és környékéről. Nyugdíja-
sok jelentkezését is várjuk. Érd.: 
06-30-556-7224

Mosonmagyaróvári munkahe-
lyre adminisztrációs munkaerőt 
keresünk, részmunkaidőben. Tel.: 
06-30-209-1857

Tabakba Mosonmagyaróvá-
ron eladót felveszünk, alapszintű 
német nyelvtudás szükséges. Gya-
korlattal rendelkező üzletvezetőt is 
keresünk. Fényképes önéletrajzot:  
belvarosimovar@gmail.com-ra várunk.

Kerti munkához értő és szerető 
mosonmagyaróvári nyugdíjas FÉRFI 
munkaerőt keresek, rendszeres ker-
ti munkához. Tel.: 06-20-368-8078

Felszolgálót, jó kereseti lehető-
séggel hegyeshalmi határon lévő 
Rózsa Csárdába felveszünk. Mun-
kaidő: 2 napmunka, 2 nap sza-
bad. Érd.: 06-30-631-6875, info@ 
rozsacsarda.hu

Óvári vendéglátóhelyre pultost kere-
sünk, gyakorlat, szakképzettség 
nem feltétel. Érd.: 06-20-534-5447

Doni Burger fiatal munkatársat 
keres. Tel.: 06-30-359-1941

Halászin Lottó presszóba heti 
3 alkalomra, délutáni műszak-
ra fiatal női alkalmazottat kere-
sek. Br. 1.000 Ft + borravaló. Érd.: 
06-30-632-6669

Panoráma Kávéház Mosonma-
gyaróváron délutáni elfoglaltsággal 
felszolgálót keres áprilistól. Tel.: 
06-70-413-9255

Halászi, főleg telephelyi munká-
ra 1 fősegédmunkást felveszünk, 
„B” kat. jogosítvánnyal. Érd.: 
06-70-315-6877

Máriakálnok, Pletykafészek fiatal 
pultos hölgyet keres heti 2, 3 egész 
napos munkára. Br. 1.000 Ft + bor-
ravaló. Tel.: 06-30-632-6669

Szobafestőt, gipszkartonozót 
azonnali kezdéssel felveszek. Tel.: 
06-30-262-2008

„C” jogosítvánnyal rendelkező 
mosonmagyaróvári vagy környéki 
sofőrt keresek nemzetközi munká-
ra, 12 tonnás autóra, kiemelt fizetés-
sel. Érd.: 06-30-9749-374

Traktorost keresünk Várbalog és 
környékén. Kiemelt fizetéssel! Tel.: 
06-30-969-0910

Férfi és női munkaerőt kertészetbe 
felveszünk. Házaspár is jelentkezhet, 
szállás megoldott. Nyugdíjasok, akár 
részmunkaidős beosztásban is! Érd.: 
06-20-325-9920

Szakácsot és konyhalányt felveszek 
mosonmagyaróvári étterembe. Érd.: 
06-30-2160-594

Mosonmagyaróvári építőipari cég 
kőművest felvesz, akár pályakezdőt 
is. Tel.: 06-20-2216-701

Építőipari cég fiatal kőművest 
keres, kiemelt bérezéssel. Alvállal-
kozók jelentkezését is várjuk! Tel.: 
06-20-417-57-57

Signora szépségszalonba keresek 
kozmetikust, pedikűrös – manikűrös 
alkalmazottat. Tel.: 06-70-417-9908

Takarítónőt keresek Mosonmagya-
róvárra. Érd.: 06-20-9-116-910

Heti 2-3 napra keresek áruterítésre 
sofőrt, akár friss nyugdíjast is. Tel.: 
06-20-5827-313

Mosonmagyaróvári laboratórium-
ba műszakozást vállalni tudó, labo-
ratóriumi gyakorlattal rendelkező 
női munkatársat keresünk. Érd.: 
+36-30-597-7376

Minerva hotel szobaasszonyt keres. 
Mosonmagyaróvár, Erkel F. u. 2. 
Érd.: személyesen a helyszínen.

Galéria étterembe pizza-futárt, 
konyhalányt felveszünk. Moson-
magyaróvár, Erkel F. u. 2. Érd.: 
06-70-363-0051

Mosonmagyaróvári Kópé presz-
szóba önállóan dolgozni tudó 
pultos hölgyet felveszek. Érd.: 
06-30-9792-660

Taxi sofőrt keresek Mosonmagya-
róvárra. Jó kereseti lehetőség, sza-
bad időbeosztás, bejelentett mun-
ka! Érd.: 06-20-507-0084

Szőnyegboltba férfi kisegítőt 
keresünk. Érd.: 06-96/208-355, 
06-20-290-6983

Mosonmagyaróváron élő nyugdí-
jas nagynéném mellé idősgondo-
zót keresek. Tel.: 06-20-806-2461 
(érdeklődni az esti órákban!)

Frady Barbershopba végzős fiú vagy 
lány fodrász alkalmazottat keresek. 
Oktatás Barber képzéssel. Tel.: 
06-70-312-8985, 06-70-408-5162

Oldtimer autók restaurálásával 
foglalkozó mosonmagyaróvári cég 
keres Járműfényezőket/ autófé-
nyező, fényező lakkozó/. Pályakez-
dők jelentkezését is várjuk! Magas 
kereseti lehetőség! Jelentkezése-
ket Önéletrajz küldésével a követ-
kező e-mail címre várjuk: office 
@vehicle-experts.com. Tel.: 
+36.96-566-416

Party Csárda Halászi szezoná-
lis munkára szakács, pincér, pul-
tos, kerti munkás, konyhai kisegítő, 
büfébe, kávézóba eladó munkatár-
sakat keres. Egyetemisták, közép-
iskolások érdeklődését is várjuk. 
Jelentkezés személyesen a Party 
Csárdában 15-18 óra között.

Mosonmagyaróvári Halászkert 
vendéglőbe délelőtti elfoglaltsággal 
takarítónőt felveszünk. Gabonarak-
part 6. Érd.: 06-20-458-0857

Építőipari cég szakképzett, gya-
korlattal rendelkező kőműveseket 
keres, belföldi és külföldi munkára, 
kiemelt kereseti lehetőséggel! Érd.: 
06-20-427-3700

Halászi Melba fagyizóba hétköz-
napokra, délutáni munkavégzésre 
munkatársat keresünk. Jelentkezni 
személyesen: Halászi, Kossuth L. u. 
4. Tel.: 06-96-210-383
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Szendvicskészítéshez állandó 
éjszakai munkakörbe részmunka-
idős, havi 10 munkanapra önállóan 
dolgozni tudó kollégákat keresünk. 
„B” kategóriás jogosítvány szüksé-
ges! Jelentkezni fényképes önélet-
rajzzal: komanbt@vipmail.hu

Pultos lányokat keresek egész 
napos, illetve délutáni elfoglaltság-
gal, heti 2-3 napra. Jó kereseti lehe-
tőség! Érd.: 06-30-632-6669

Hédervári Lovas klub gyakorlott, 
állatszerető lovászt keres, azonna-
li kezdéssel. Ér.: 06-30-630-4471 
vagy info@hedervarilovasklub.hu

Hegyeshalomba, a Böbe büfé-
be pultost keresünk. Érd.: 
06-30-3842-568

Mosonmagyaróvári munkára kere-
sünk betanított munkásokat, laka-
tosokat, targoncásokat, CNC esz-
tergályosokat, hegesztőket. Tel.: 
06-20-440-8355

Újonnan nyíló ital- és vegyi áru 
diszkont eladót keres, mosonma-
gyaróvári lakhellyel. Jelentkezés: 
fényképes önéletrajzzal: info@ 
csokinyugat.hu

Ich suche Hanshälterin in Halbturn 
(Austria) für Wochenende ab Don-
nerstag Abend bis Sanastag 13.Uhr. 
Dentshkenntnisse ist erforderlich 
Tel.: +36-30-9696-741

Fazekas Kft. mosonszolnoki telep-
helyére targoncavezetői engedély-
lyel, illetve „B” kategóriás jogosít-
vánnyal rendelkező anyagmozgató 
és sofőr kollégát keres. Jelentkez-
ni a 06-30-292-6216-os telefonszá-
mon, vagy a fazekaskft@fazekaskft.
com e-mail címen lehet.

Fuvarozó vállalkozás „B” kategó-
riás jogosítvánnyal gépkocsivezetőt 
furgonra, nemzetközi fuvarozásra 
Mosonmagyaróváron felvesz. Érd.: 
06-70-545-6767

Mosonmagyaróvári étterem futárt 
felvesz. Érd.: 06-30-216-0594

Kőművest keresek másodállásba, 
beugrósnak. Érd.: 06-30-9366-930

Dunaszigeti telephellyel rendelke-
ző cég „C”, „E” kategóriás jogosít-
vánnyal rendelkező gépkocsiveze-
tőt és nehézgépkezelőt keres. Érd.: 
06-30-956-9001

Ausztriai munkalehetőség! Reklá-
manyag terjesztésére munkatársa-
kat keresünk. Tel.: 06-70-386-5240

Mosonmagyaróvár belvárosá-
ban működő étterem pincért keres. 
Német nyelvtudás szükséges. 
Jelentkezés: 06-30-9791-506

Mosonmagyaróvári munkahely-
re 12 órás munkarendbe részmun-
kaidős személy és vagyonőrt fel-
veszünk. Bér: 120.000 Ft bruttó + 
Mt. Juttatások, 15 Ft/km útköltség 
térítés. Fényképes önéletrajzokat a 
bsfalbgabor@gmail.com-ra várjuk.

Gépi forgácsoló tanuló mellé kere-
sek szakmai tantárgyak korrepetá-
lására gépészetben jártas gyakor-
lati tanár. Akár heti több alkalomra! 
Érd.: 06-20-460-2916

Pálinkás cég tapasztalattal ren-
delkező üzletkötőt keres. Fény-
képes önéletrajzokat várjuk:  
magnairoda@gmail.com

Határhoz közeli, szezonban nyit-
va tartó ausztriai étterem jogosít-
vánnyal, autóval rendelkező férfit 
keres pultos munkakörben. Német 
nyelvtudás, ill. gyakorlat előny. Tel.: 
06-70-280-5599

Gyakorlattal rendelkező takarító-
nőt felveszünk Jánossomorjáre, 2 
műszakba, nettó 130.000 Ft bér-
rel. Tel.: +36-70-375-7870

Hegyeshalmi pékségünkbe eladót, 
pizza-szakácsot, valamint részmun-
kaidős kiszállítót felveszünk. Tel.: 
06-70-326-8806

Mosonmagyaróvári Flexum Zrt. 
Termálfürdő 2 fő takarítónőt és 1 fő 
szakképzettséggel rendelkező mun-
katársat keres vízgépészeti felada-
tok ellátására. Feltétel: Megbízható-
ság, büntetlen előélet. Jelentkezés: 
Mosonmagyaróvár, Kígyó u. 2. Ter-
málfürdő bejárat.

Béres Gumi Kft. mosonmagyaróvá-
ri telephelyére (9200. Mosonmagya-
róvár, Gabonarakpart u. 4-6.) férfi 
munkatársat keres fizikai munká-
ra. Magas kereseti lehetőség, Cafe-
téria. Fényképes önéletrajzokat a: 
beresgumi@beresgumi.hu e-mail 
címre várjuk.

ÉRETTSÉGIVEL rendelkező mun-
katársat keresünk vetőmagüzemi 
LABORATÓRIUMBA. Betanítás biz-
tosított. Versenyképes bérezés, jó 
kollektíva, stabil munkahely. Elér-
hetőségünk: 06-20-253-9421

Csomagolókat keresünk 8 órás 
munkarendben Mosonmagyaró-
vár és környékéről. Pályakezdők és 
nyugdíjasok jelentkezését is várjuk! 
Érd.: 06-20-360-7510

Ruhacsomagolásra munkatársa-
kat keresünk egyműszakos mun-
karendbe mosonmagyaróvári mun-
kahelyre. Pályakezdők és nyugdí-
jasok jelentkezését is várjuk. Tel.: 
06-20-360-7510

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

Bécsi bárba keresek lányokat, vala-
mint pincérnőt kiemelkedő kerese-
ti lehetőséggel. Érd.: Wien, Felber-
strasse 30. www.minibar.wien, Tel.: 
0043-681-204-65297

Mosonmagyaróvári üzemi büfébe 
részmunkaidős eladót keresünk. 
Érd.: 06-30-5254-748

Lipóti Pékség lipóti üzemében mun-
katársat keres betanított munkás 
munkakörbe. A jelentkezéseket a 
pusztai.adrienn@lipotipekseg.hu 
e-mail címre, illetve a 06-20-525-
3129-es telefonszámra várjuk.

Portás állásra munkatársakat kere-
sünk Mosonmagyaróvár és környé-
kéről. Tel.: 06-20-360-7510
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