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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 közel a 
Dunához újonnan épülő 3 laká-
sos társasházban I. emeleti, 36 
m2-es, 1 szobás lakás leköthető, 
saját parkolóval, zárt udvarban. 
Átadás: fűtés-készen. Ár: 12,14 
MFt. Tel.: 06-20-329-6564

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

Levélen 349 m2-es csalá-
di ház eladó!Ár:49,5M Ft. 
Érd.:06702803669

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. Azonnal 
költözhető! Ár: 10,6 MFt. Érd.: 
06-20-329-6564

Mosonmagyaróváron újonnan 
épülő 18 lakásos társasházban 
lakások 30 m2-től 70 m2-ig leköt-
hetők. Minden lakáshoz fedett 
terasz és saját parkoló tartozik. 
Átadás fűtés-készen. Ár: 280.000 
Ft/m2-től. Tel.: 06-20-329-6564

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

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

Mosonmagyaróvártól 3 km-re 
Halásziban 90 m2-es 3 szoba 
nappalis 2 fürdõszobás újonnan 
bútorozott kétszintes klímás ház 
kocsibeállókkal, kis kerttel pik-
niksarokkal kiadó. 130.000 Ft/ 
hó+rezsi. Tel: 06 30 9366 930 

Mosonmagyaróváron, zöldöve-
zetben közel a belvároshoz eladó 
egy I. emeleti, teljesen felújított 
50 m2-es, 2 szobás társasházi 
lakás, saját tárolóval, zárt udvar-
ban parkolóval. Ár: 13,85 MFt. 
Érd.: 06-20-329-6564

Keresünk eladó panel, illetve 
téglalakásokat Mosonmagyaró-
váron, mosoni udvari lakásokat. 
Érd.: 06-70-262-5266

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

Mosonmagyaróváron a termál-
fürdő mellett eladó egy 67 m2-es, 
2 szoba+nappalis, 2 szintes, gáz-
fűtéses sorház-apartman, saját 
telekrésszel, terasszal. A jelen-
legi bérlő hosszú távon tovább 
bérelné. Ár: 17,95 MFt. Érd.: 
06-20-329-6564

Kimlén vendéglátásra megé-
pített szép ház, lakással eladó. 
Érd.: 06-30-267-9530

Mosonmagyaróváron, a felüljá-
ró környékén eladó egy 3 szobás 
szép családi ház, nagy telekkel. 
Érd.: 06-30-267-9530

Feketeerdőn építési telek kész 
alappal, közművekkel, épí-
tési engedéllyel eladó. Érd.: 
06-30-267-9530

Malomszeren 66 m2-es, galéri-
ás, klímás, gázfűtéses 1. eme-
leti bútorozott lakás eladó. Érd.: 
06-70-262-5266

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

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

Levélen eladó egy új építé-
sű könnyűszerkezetes, fiata-
los családi ház kerttel. Érd.: 
06-30-267-9530

Mosonszentmiklóson a vasút-
hoz közel eladó egy 2+3 félszo-
bás, nagyon szép családi ház. 
Érd.: 06-30-267-9530

Mosonmagyaróváron, Károly 
úton (Liget-borozó mögött) 15 
m2-es aknás garázs eladó. Iá: 
2.550.000 Ft. Tel.: 06-20-9-741-
463, 06-20-9-421-522
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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.: 06-30-9459-113

Új építésű, azonnal költözhe-
tő 3-4-5 szobás, energiatakaré-
kos családi házak, kivitelezőtől 
eladók. Tel.: 06-30-9-397-358

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

Mosonban 85 m2-es csa-
ládi ház eladó!Ár:23M Ft. 
Érd:06702803669

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

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 ingatlanirodán 
keresztül vásároló ügyfeleink 
részére díjmentes hitelügyintézés. 
Prikler Tamás 06-70-341-7518

Gyenesdiáson, központi helyen, 
fafödémes, nádtetős parasztház 
piaci ár alatt 8,5 MFt-ért eladó, kis 
telekkel. Érd.: 06-30-9292-622

Gyenesdiáson 440 m2-es 
telek 5,5 MFt-ért eladó. Tel.: 
06-30-9292-622

Dunaszigeten vízparti, 4075 
m2-es megosztható építési telek 
eladó. Ára 12,6 MFt 30/856-1505

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

Mosonmagyaróváron 85 m2-es 
társasházi lakás, amerikai kony-
hás, nappali + 3 szoba, garázs-
zsal eladó. Érd.: 06-30-491-5912

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

Mosonmagyaróváron, az Óvá-
ri városközpont közelében eladó 
egy felújított 1. emeleti 2 szobás 
50 m2-es téglalakás, zárt udvar-
ban parkolóval. Ára: 13,9 MFt Érd: 
06/30/413-9346

Mosonmagyaróváron 51 m2-es, 
3 szoba-nappalis, tetőtéri lakás 
garázzsal együtt eladó. Iá: 18,5 
MFt. Érd.: 06-70-257-2999, 
06-70-941-8525

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

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

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

Árpád utcában 85 m2-es lakó-
épület 800 m2-es kertkapcsolat-
tal, bővíthető új tetővel 29,8 MFt-
ért eladó. Érd.: 06-70-511-3399

Kézműves pékműhely 53 MFt-
ért eladó. Érd.: 06-70-511-3399

Mosonban 37 m2-es felújított, 
cserépkályhás udvari lakás 8,7 
MFt-ért eladó, gáz az udvarban. 
Érd.: 06-70-511-3399

Újrónafőn tulajdonostól eladó 
kétszintes, alápincézett, három-
szobás családi ház, két fürdőszo-
bával, nappalival és étkezővel, 
2000 m2-es telken, 100 m2-es 
melléképülettel. Ár: 24.800.000 
Ft. Érd.: 06-20-589-3055

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

Mosonmagyaróváron az Aldi-
nál, zöldövezetben eladó egy 
60 m2-es új téglaépítésű 3 szo-
bás, első emeleti lakás erkély-
lyel. Az ingatlan átadása: 2018. 
március 31., a belső elrende-
zése még kiválasztható. Érd.: 
06-20-552-8312

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

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

Mosonmagyaróváron a Halá-
szi úti lakótelepen eladó egy 
720m2-es parkosított telken lévő 
3 szoba +amerikai konyhás nap-
palis, 131 m2-es kétszintes, igé-
nyes családi ház garázzsal! Érd: 
06/30/856-1505

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

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

Mosonmagyaróváron, a város-
központ közelében, de még-
is csendes, nyugodt utcában 
eladó egy 570 m2-es össz-
közműves, bekerített épí-
tési telek. Ára: 9,9 MFt Érd: 
06/30/856-1505
Mosonmagyaróváron Lőpor-, 
Ferenczy-, Vitéz utca, Mofém, 
Lajta lakópark, gimnázium kör-
nyékéről keresek eladó családi 
házat. Tel.: 06-70-631-0034
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Mosonmagyaróváron, Magyar 
utcán 2 szobás, részben bútoro-
zott lakás kiadó. Ár: 100.000 Ft/
hó + rezsi + 1 hó kaució. Érd.: 
06-70-276-4460

A Pacsirta utcából nyíló Presztge 
lakóparkban 57 m2-es, vadonatúj, 
bútorozatlan lakás hosszú távra 
magánszemélynek kiadó. Ingat-
lanosok kíméljenek! Tel.: 06-20-
3987-388 (16.00 óra után)

Városközpontban 52 m2-es 
lakás eladó! Ár: 17,8M Ft. Érd: 
06303154835

Levélen 170 m2-es családi ház eladó! 
Ár: 35,8M Ft. Érd: 06303154835

2 lakásos sorházi épület udvar-
ral 24,9 MFt-ért eladó. Érd.: 
06-70-511-3399

Építési telek Dunára hajló telek-
véggel 19,8 MFt-ért eladó (720 
m2). Érd.: 06-70-511-3399

Nap utcában újépítésű téglalaká-
sok leköthetők 2019-es átadás-
sal. Érd.: 06-70-511-3399

Mosonban 56 m2-es lakás eladó! 
Ár:17,5M Ft. Érd:0670/2803669

Lőpor utcában 2 lakásos, korabe-
li 270 m2-es lakóterű, hangulatos 
lakóház 1260 m2-es, 2 Hrsz.- lévő 
telken eladó. Iá: 43,8 MFt. Érd.: 
06-70-511-3399

Mosonnban építési telek 14,6 
MFt-ért bontandó épülettel eladó. 
Érd.: 06-70-511-3399

Kertes lakóövezetben, Len-
gyárhoz közel kétszintes csalá-
di ház, 89 m2-es, 170 m2-es tel-
ken, 34,5 MFt-ért eladó. Érd.: 
06-70-511-3399

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 Euro Érd: 
06/30/413-9346

Alberkázmérpuszta belterü-
letén 2800 m2-es építési telek 
eladó 23,6 MFt-ért. Villany van! 
Érd.: 06-70-511-3399

Építési telek 11.176 m2-es, 3 
Hrsz.- lévő lakóparkban eladó. 
Érd.: 06-70-511-3399

Geotermikus fűtésű laká-
sok 2019-es átadással leköt-
hetők több helyszínen. Érd.: 
06-70-511-3399

Mosonmagyaróváron, a Város-
központ közelében, de még-
is csendes, nyugodt utcában 
eladó egy felújított 90 m2-es 
3 szoba + nappalis egyszintes 
családi ház 440 m2-es telekkel, 
garázzsal, kis picével, gázka-
zánnal, műanyag ablakokkal, 
új fürdő, új konyha, új burko-
latok, új víz, villany, csatorna, 
fűtés, új kandalló stb. Azonnal 
költözhető! Ára: 25,5 MFt Érd: 
06/30/856-1505

Mosonmagyaróváron 180 m2-es 
családi ház eladó! Ár: 40M Ft. Érd: 
06303154835

Szigetközben 40 méter hosszú 
vízparttal építési telek eladó 24 
MFt-ért. Érd.: 06-70-511-3399

Levélen 200 m2-es igényes csa-
ládi ház eladó! Ár: 77M Ft. Érd: 
06303154835

KIADÓ
Beach lakóparkban 68 m2-es 
lakás kiadó! Ár: 160E/hó Érd: 
06303154835

Üzlet, műhely, raktár kb: 140 m2 
kiadó Mosonmagyaróváron. Érd.: 
06-70-583-2130
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A Termál Hotelban apartman 
heti, havi, akár hosszú távra 
magánszemélynek és cégeknek 
is kiadó, kedvező áron! Érd.: 
06-30-9973-395

20 m2-es helyiség raktárnak 
kiadó. Tel.: 06-30-976-2886

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

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

Lakótársat keresek albérle-
tembe; 75 m2-es első emele-
ti, 3 szobás társasházi lakás-
ba, megbízható hölgy személyé-
ben 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 lebonyo-
lítására igénybe vehetők. Érd.: 
06-30-495-15-65

Hegyeshalmi panzió Auszt-
riában dolgozó cégnek hosz-
szú távra kiadó – eladó. Tel.: 
06-70-250-7592

Halásziban 70 m2-es, 1 szo-
bás családi ház hosszú táv-
ra 1 pár részére kiadó. Tel.: 
06-70-554-0628

Károly utcában új építésű 45 
m2-es zárt udvarban lévő bútoro-
zott társasházi lakás hosszú táv-
ra kiadó. Érd.: 06-30-9-120-884

4 db garázs kiadó a Várallyai 
utcában. Tel.: 06-30-9299-203

Igényesnek garzon kiadó. Kau-
ció szükséges. Cigaretta, kisállat 
kizáró ok! Érd.: 06-30-657-2222

Munkásoknak szállás konyha-
résszel, hosszabb távra kiadó. 
Érd.: 06-30-252-9015

Bezenye-Papréten társasházi 
lakás 70 m2 bútorozva kiadó. Ár: 
70.000 Ft/hó + rezsi + kaució. 
Érd.: 06-30-7405-789

Mosonmagyaróváron 2 szo-
bás, 63 m emeleti lakás hosz-
szú távra kiadó.  Iá: 150.000 Ft/
hó + rezsi + 2 havi kaució. Érd.: 
06-20-5277-266

Ipari területen műhelynek alkal-
mas helyiség kiadó (100 m2). Tel.: 
06-20-9-547-816

Mosonmagyaróváron munká-
soknak 2-3-4 ágyas szobákban 
szállás kiadó. Saját zárható szo-
ba, hűtővel, tv-vel, internet van! 
Érd.: 06-20-552-8312

Új építésű lakóparkban három-
szobás, klimatizált lakás garázs-
zsal hosszú távra bérbe adó, 
bevásárlóközpont közelében. 
Érd.: 06-20-599-7749

Hegyeshalomban 3 db, 3 ágyas 
szoba kiadó. Részletek fény-
képek: György Imre Facebook 
oldalon. Tel.: 06-30-9023-862
1 szobás gázfűtéses lakás 
kiadó 1 max. 2 személynek. 
Dohányzók ne hívjanak! Tel.: 
06-20-223-5815

Mosonmagyaróváron teljesen 
bútorozott garzonlakás kiadó. 
Tel.: 06-30-479-8346

Halásziban külön-bejáratú szo-
ba-konyha, fürdőszoba haszná-
lattal 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
Mosonmagyaróváron a Bea-
ch Club lakóparkban másfélszo-
bás, 1. emeleti, nagyerkélyes, 
Dunára néző panorámás bútoro-
zott lakás zárt parkolóval hosszú 
távra kiadó, csendes, életvidám 
személy, esetleg pár részére. 
Dohányzás, kisállat kizárva! Bér-
leti díj: 120.000 Ft/hó + rezsi + 2 
hó kaució. Tel.: 06-20-481-6083

Mosonmagyaróváron 65 m2-es, 
35 m2-es, 20 m2-es irodák 
kiadók, a szükséges infrastruk-
túrával, zárt udvarban parkolók-
kal. Tel.: 06-30-4747-116
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Apró Redőnyjavítás! Redőnyök, szú-
nyoghálók. Ugyanitt reluxák, sza-
lagfüggönyök. Rövid határidővel. 
Érd.: HORVÁTH: 06-30-7473-
213, KIMETY: 06-30-319-2687

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

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

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

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

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

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

Golf III-as kombi, dízel 1996-os 
évjáratú, 2019. júniusig vizsgá-
val, vonóhoroggal, tetőcsomag-
tartóval eladó. Iá: 390.000 Ft. 
Érd.: 06-20-4758-107

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

SZOLGÁLTATÁS
Burkolást és kőműves munkákat 
vállalunk. Érd.: 06-30-6844-721 
Lelkes Tivadar burkolómester EV.

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

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

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

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

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 értékbecslés. 
Zálogház (Kisalföld Áruház mel-
lett). Tel.: 96/215-808

Bőr-Szőrme Butik. Február 
akció! Irha - nerc - szőrmebun-
dák -30% kedvezménnyel! Ext-
ra akció! Megunt régi irhabun-
dáját, szőrmebundáját beszá-
mítjuk új vásárlása esetén! 
Malomszer Üzletház középső 
sor, Donatella varroda mellett. 
Tel.: 06-30-678-4227
Matematikából korrepe-
tálást vállalok általános és 
középiskolások részére. Érd.: 
06-30-376-5430

Redőnyök, reluxák, szalag-
függönyök, napellenzők, szú-
nyoghálók, párkányok, harmo-
nikaajtók, stb. kedvezménnyel, 
garanciával, 10 napos szállítási 
határidővel mosonmagyaróvá-
ri szakembertől! Kérjen ingye-
nes árajánlatot! Vidéken is! Tel.: 
+36-30-2350-927 Horváth Attila
Hajtó Ferenc fuvarozó költöz-
tetést vállal rakodókkal. Érd.: 
96/217-015, 06-30-94-78-414

REDŐNYJÁRAT indul hétvégen-
ként Mosonmagyaróvárra és kör-
nyékére! Redőnyök, szúnyoghá-
lók 10-20 % engedménnyel! 
Hőszigetelt alumínium redőnyök, 
reluxák, pliszék, szalagfüggö-
nyök, napellenzők, sávrolók. Kér-
jen ingyenes helyszíni árajánla-
tot! Minőségi árnyékolót 47 éves 
megbízható cégtől. HÉRICS LÁSZ-
LÓ, Kapuvár, Pozsonyi u. 90. 
Tel.: 96/242-655, 06-30-204-
0-205, www.hericsredony.hu,  
hericsredony@gmail.com

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

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

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

Egyéni vállalkozások könyvelése, 
magánszemélyek adóbevallása. 
Érd.: 06-30-238-6418

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

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

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

Festést, mázolást még 
tavalyi áron vállalok! Tel.: 
06-20-911-8907
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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; 

Száraz, vegyes tűzifa konyhaké-
szen eladó. Tel.: 06-20-328-4057

Lakás kipakolást, költözte-
tést vállalok még használ-
ható holmikért cserébe. Tel.: 
06-70-5971-163

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

Bontásból származó jó minő-
ségű natúr forgácslap, MDF-le-
mez, faláda többféle méretben 
eladó. Érd.: 06-20-9596-202

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

Vállalok villanyszerelési mun-
kákat Mosonmagyaróvár és 
Győr vonzáskörzetében. Érd.: 
06-70-356-2744

Fal alászigetelés fűrész tech-
nikával, megrepedezett házak 
falainak összepántolása, bur-
kolás, kőművesmunkák, gipsz-
kartonozási munkák. Tel.: 
06-70-560-5307

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

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)

Épületek Energetikai Tanúsítá-
sa Hő-kamerás vizsgálatok Nap-
elemek telepítése. Tel.: 06-30-
9564-771, www.energiaexpert.
hu

Vízvezeték, szennyvíz – dugu-
lás elhárítás, központi fűtésszere-
lést vállalok Mosonmagyaróvár és 
környékén. Tel.: 06-20-4879-377

Fakivágás! Vállaljuk veszélyes 
helyeken lévő fák kivágását. Tel.: 
06-70-2777-053

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

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

Mindig TV: 9 magyar csatorna 
digitális minőségben egyszeri 
kiépítési díjért, nincs havidíj. MIN-
DIG TV EXTRA: egyszeri kiépíté-
si díj + havidíj –további előfize-
tős csatornák. Részletekért hív-
jon! Szlovák tv csatornák vétele 
is megoldható analóg (magyar, 
szlovák, osztrák) és digitális –
DAB+(szlovák, osztrák) rádióvétel 
kiépítése. Tel.: 06-30-526-1558

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

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

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

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

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

Kanapé (fekvőlehetőséggel, 
ágyneműtartóval) és 2 db fotel 
eladó Mosonmagyaróváron. Tel.: 
96/217-985

Szerető gazdit keresünk 6 
éves törpe Yorkshier Terri-
er ivartalanított szuka kisku-
tyánknak megváltozott körül-
ményeink miatt. Ajándék! Érd.: 
06-30-240-6864
Paplan betétes Siesta gázkály-
ha palackkal vagy a nélkül eladó. 
Érd.: 06-70-5886-119

Akác vagy nyárfa konyhakészen, 
ingyenes házhoz szállítással ren-
delhető; 4.000.- illetve 2.000.- 
Ft/q. Tel.: 06-70-219-7947

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

Bontott tégla Mosonmagyaró-
váron tisztított állapotban kis és 
nagyméretû, raklapon eladó. Érd.: 
06 30 9366 930

Száraz nyárfa tűzifa konyhaké-
szen eladó. Érd.: 06-30-400-9597

Vállalunk: szobafestést, mázo-
lást, tapétázást, homlokzatfes-
tést, igényes, pontos, precíz, 
korrekt ár. Tel.: 06-30-265-2478

Teherfuvarozást 1,5 tonnáig vál-
lalunk az ország bármely pont-
jára, zárt furgonnal, kedvezmé-
nyes áron! Tel.: 06-30-281-0272

Andrea Mobil Masszázs Szolgá-
lat! Hátfájás? Derékfájás? Kérjen 
időpontot! Buzási Andrea masz-
szőr: +36-30-384-0144

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

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

Új fa üveges bejárati ajtók hőszi-
getelt üveggel, záró gumitö-
mítéssel, 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; 

Mosógépét, villany és gáztűz-
helyét ingyen elszállítom, ha 
már nincs szüksége rá. Tel.: 
06-30-947-8414
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Kebap büfébe női pultost 
keresünk, 15 munkanap/
hó, 170.000Ft fizetés! Érd.: 
06-20-995-4944

Határon lévő pénzváltással- 
és autópálya matrica-értéke-
sítéssel foglalkozó irodánkba, 
munkatársat keresünk, iroda-
vezetői munkakör betöltésére. 
Kedvező munkaidő-beosztás, 
kiemelkedő bérezés! Fényké-
pes önéletrajzokat a bbaznai@
gmail.com e-mail címre várjuk!
Munkájára igényes felszolgá-
ló hölgyet keresünk a Kis-Duna 
kávézóba. Érd.: 06-30-638-3970

Villanyszerelő végzettség-
gel rendelkező munkatársat 
keresünk épületvillamossági 
és karbantartó munkák betöl-
tésére. „B” kategóriás jogo-
sítvány előny, de nem felté-
tel. Kiemelt bérezés, 13. havi 
fizetés, béren kívüli juttatá-
sok, hosszú távú, biztos mun-
ka! Jelentkezni: SKAPERVILL.
KFT. Tel.:  06-20-200-6016
Mosonmagyaróvári szépségsza-
lonban műkörmösnek hely kiadó. 
Érd.: 06-70-325-8830

Pozsgai Hidraulika Kft. Moson-
magyaróváron felvételre keres 
géplakatost, szerkezetlakatost, 
mezőgazdasági gépszerelőt, 
hajtott szerszámos CNC eszter-
gára, 3 tengelyes marógépre, 
illetve hagyományos forgácso-
ló gépekre, forgácsoló szakem-
bereket. Pályakezdők jelentke-
zését is várjuk! Amit kínálunk: 
folyamatos képzési lehetőség, 
útiköltség térítés, Cafeteria, telje-
sítményarányos bérezés. Jelent-
kezni: allas@pozsgaihidraulika.
com; 06-70-335-8997 (szere-
lő), 06-70-336-6149 (forgácsoló).

Pozsgai Hidraulika Kft. irodai 
kisegítőt keres vevőszolgálati és 
adminisztratív feladatok ellátásá-
ra. Elvárások: Word, Excel isme-
rete, B-kategóriás jogosítvány, 
autóvezetésben jártasság, jó 
problémamegoldó készség, fele-
lősségtudat. Diákok, vagy nyug-
díjasok jelentkezését is várjuk. 
Érd.: allas@pozsgaihidraulika.
com. Tel.: 06-70-336-1478

Mosonmagyaróvári szépségsza-
lonba fodrász munkatársat kere-
sünk. Érd.: 06-70-325-8830

Cukrászatba munkatársat kere-
sünk Mosonmagyaróváron. Érd.: 
06-30-3767-283

Gondűző borozóba önálló mun-
kavégzésre alkalmas, gyakorlat-
tal rendelkező pultost felveszek 
azonnali kezdéssel. Jelentkezni 
személyesen vagy 06-30-432-
5768 telefonszámon lehet.

Újonnan nyílt büfébe, fiatal csa-
patunkba szorgalmas munkatár-
sat keresünk, korrekt feltételek-
kel! Érd.: 06-30-359-1941

Parndorfer Hof sucht sofort Kell-
ner. Tel.: +43-2166-2238

Őrzést, portási és éjjeli recep-
ciós munkát vállalok. Érd.: 
06-30-3844-337

Szakképzett ápolónő Auszt-
riában 30 éves tapasztalat-
tal beteggondozást vállal. Érd.: 
06-70-262-5266

Mosonmagyaróvári Európa étte-
rembe pincért felveszek, főállás-
ba. Érd.: 06-30-216-0594

Építőipari cég megbízható, 
önállóan dolgozó kőműveseket 
keres, kiemelt fizetéssel. Érd.: 
06-70-635-0304
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Ingatlanirodánk 25 -50 év 
közötti érettségizett, talpra-
esett referenseket keres! A tel-
jes betanítás alatt alapfizetés, 
utána kiemelten magas jutalék! 
Érdeklődni:+36 70 39 68 999, 
lampert@komplexingatlan.com

Munka Ausztriában! Friss állá-
sajánlatok Ausztriában, munkát 
keresőknek! www.munkaauszt-
riaban.hu

HI Épületgépész KFT. hosszú táv-
ra keres csőszerelő szakmunká-
sokat, jó kereseti lehetőség-
gel. Jelentkezni lehet telefonon: 
96/206-523, +36-30-9561-859, 
és írásban: hiepgep@t-online.hu 
címen.

Hegyeshalmi Stettni Klub pultos 
kolléganőt keres. Szakképzettség 
nem feltétel! Akár pályakezdők 
jelentkezését is várjuk! Fényké-
pes önéletrajzzal a stettniklub@
gmail.com e-mail címen lehet 
jelentkezni!

Az Aqua Hotel Termál csapatá-
ba 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 személyesen: 
Aqua Hotel Termál, Mosonmagya-
róvár, Kígyó utca 1. címre.

Magyaros vendéglő munkájá-
ra igényes, főzni tudó és szere-
tő szakács kollégát keres. Jelent-
kezőket várjuk a vendéglőben: 
Magyar u. 3. érd.: 06-96/576-365

Hanság-ligeti faüzembe asztalo-
sokat és szakmunkásokat kere-
sünk magas bérezéssel. Érd.: 
06-20-245-6334. Palett-ex Kft.

Recepciós kollégákat kere-
sünk csapatunk bővítésére a  
Diamant Hotel, Szigetköz****-
superiorba Dunakilitire. Angol 
nyelvtudással rendelkező, mun-
kájára igényes, nyitott, kom-
munikatív, lehetőleg gyakorlott 
jelentkezők fényképes önélet-
rajzát várjuk. Hostware fogla-
lási rendszer ismeret és továb-
bi nyelvtudás előny, de nem fel-
tétel. AMIT NYÚJTUNK: modern, 
kulturált munkakörnyezet, fej-
lődési lehetőség, kiemelt bére-
zés. JELENTKEZNI: az info@ 
diamanthotel.hu címen.

Recepciós kollégákat keresünk 
csapatunk bővítésére a Diamant 
Hotel, Szigetköz****superiorba 
Dunakilitire. Angol nyelvtudással 
rendelkező, munkájára igényes, 
nyitott, kommunikatív, lehető-
leg gyakorlott jelentkezők fény-

képes önéletrajzát várjuk. Host-
ware foglalási rendszer ismeret 
és további nyelvtudás előny, de 
nem feltétel. AMIT NYÚJTUNK: 
modern, kulturált munkakörnye-
zet, fejlődési lehetőség, kiemelt 
bérezés. JELENTKEZNI: az info@ 
diamanthotel.hu címen.

Recepciós kollégákat keresünk 
csapatunk bővítésére a Diamant 
Hotel, Szigetköz****superiorba 
Dunakilitire. Angol nyelvtudással 
rendelkező, munkájára igényes, 
nyitott, kommunikatív, lehető-
leg gyakorlott jelentkezők fény-
képes önéletrajzát várjuk. Host-
ware foglalási rendszer ismeret 
és további nyelvtudás előny, de 
nem feltétel. AMIT NYÚJTUNK: 
modern, kulturált munkakörnye-
zet, fejlődési lehetőség, kiemelt 
bérezés. JELENTKEZNI: az info@ 
diamanthotel.hu címen.

Ausztriában, Burgenlandban 
több éves tapasztalattal idő-
sek gondozását vállalom. Tel.: 
06-96-218-559

Traktorost keresünk Várbalog 
és környékére, kiemelt fizetés-
sel. Tel.: 06-20-320-6480

Rajkán a Rákász vendéglőbe pin-
cért/felszolgálót főállásba felve-
szünk. Tel.: 06-96-222-152
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Takarítói állásra keresünk mun-
kavállalókat rész-, majd későb-
biekben, teljes munkaidőben 
Gänsendorf és környékére 7 
Eurós órabérrel. Alapfokú német 
tudás és gépkocsi szükséges. 
Tel.: +43-6606739955 Pajger 
Gabriella

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

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

Mosonmagyaróvári pékáru 
üzletbe eladó munkatársat kere-
sünk. Tel.: 06-30-349-1270

Monarchia Kávéház felvételre 
keres konyhai kisegítőt, heti 40, 
illetve heti 20 órában. Jelentkez-
ni: személyesen; Jókai utca 8.

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

Mosonmagyaróvári vendég-
lőbe szakácsot főállásba felve-
szek. Kezdők jelentkezését is vár-
juk! Tel.: 06-30-2160-594

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

Takarítókat keresünk rész-, 
illetve fő munkaidőben Moson-
magyaróvár és környékéről. 
Nyugdíjasok jelentkezését is vár-
juk! Érd.: 06-20-360-7510

Szendvicskészítésre kere-
sünk kollégákat részmunkaidő-
ben, állandó éjszakai beosztás-
ban (vasárnap-csütörtök). Jogo-
sítvány szükséges. Jelentkez-
ni fényképes önéletrajzzal az 
alábbi e-mail címen: komanbt@ 
vipmail.hu

Jánossomorjára panzióba szo-
baasszonyt felveszünk. Friss 
nyugdíjas jelentkezését is várom! 
Tel.: 06-70-249-3626

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

ÓVÁRVILL KFT. villanyszerelőt, 
lakatost, segédmunkást jó kere-
seti lehetőséggel felvesz. Éred.: 
06-30-643-4109

Hétvégi beugrós diszpécsert fel-
veszünk. Tel.: 06-70-770-1319

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

Szakácsot kiemelt bérezéssel, 
rugalmas munkabeosztással 
felvesz az Ambrózia étterem. 
Jelentkezni személyesen, vagy 
telefonon: 06-30-9197-506
BODI TRANS MOSONSZOLNOK; 
„B” kategóriával rendelkező és 
nemzetközi árufuvarozásban gya-
korlattal rendelkező sofőrt keres. 
Tel.: 06-30-398-1760

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

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

Csomagolói munkakörben 8 
órás munkaidőben munkatársa-
kat keresünk Mosonmagyaróvár 
és környékéről. Pályakezdő és 
nyugdíjas jelentkezését is vár-
juk! Érd.: 06-20-360-7510

Autófényező, ill. fényezésben 
jártas előkészítő munkatársa-
kat keres mosonmagyaróvári 
autójavító cég! Biztos munka, 
kiemelt bérezés! Érd.: info@
svauto.hu, Tel.: 06-30-9375-
486, 06-30-916-1589
Gyakorlattal rendelkező takarí-
tónőt felveszünk Jánossomorjá-
ra, 2 műszakba, nettó 130.000 
Ft bérrel. Érd.: +36-70-375-7870

Mosonmagyaróvári kisbolt-
ba kisegítő eladónőt felve-
szünk másodállásba. Idősebb 
hölgyek jelentkezését is vár-
juk, lehet nyugdíjas is! Érd.: 
06-70-625-9054
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Suchen Reinigungskraft für 
Gasthaus und Fremdenzim-
mer Bewerburg anter der Tele-
fonnummer + 43-676-9203758 
oder +43-214-421630

Beteg vagy idős emberek gon-
dozását vállalnám Ausztriában 
középkorú nő, beteggondozási 
gyakorlattal, akár helyettesítést 
is. Tel.: +36-70-934-3545

Büfébe férfi munkaerőt felve-
szünk, 15 nap/hó, 170.000 Ft 
nettó. Érd.: 06-70-550-8575

Mosonmagyaróvári lottó-
zóba női alkalmazottat felve-
szek. Fényképes önéletrajzot a  
mobilgame@vipmail.hu e-mail 
címre kérem.

Pedikűröst (lehet kezdő is) 
alkalmazottnak vagy rész-
munkaidősnek felveszek. Tel.: 
06-70-408-5162

Kőműves mellé állandó segéd-
munkást keresünk Mosonmagya-
róváron. Érd.: 06-309366-930

Ponyvás furgonra, nemzetközi 
viszonylatban, kiemelt bérezés-
sel gépkocsivezetőt keresek! Tel.: 
06-20-334-7563

Szobaasszonyt keresünk apart-
man házunkba. Nyugdíjas, nem-
dohányzó, mosonmagyaróvári 
hölgy jelentkezését várjuk! Tel.: 
06-20-404-5807

Felszolgáló, szakács és konyha-
lány munkakörbe felvételt hirde-
tünk. Tel.: 06-20-3121-792

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

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

„C” jogosítvánnyal rendelke-
ző mosonmagyaróvári vagy kör-
nyéki sofőrt keresek nemzetközi 
munkára, 12 tonnás autóra. Érd.: 
06-30-9749-374

Mosonmagyaróváron nagy kert-
be segítséget keresek tavasz-
tól, kertgondozásra, kertszere-
tő, friss nyugdíjas személyében. 
Tel.: 06-96-488-526

Mosonmagyaróvári étterem 
gyakorlattal rendelkező felszol-
gálót, német nyelvtudással fel-
vesz. Érd.: 06-20-4444-301

Mosonmagyaróvári étterem 
szakácsot és pizza-szakácsot 
felvesz. Érd.: 06-20-4444-301

Hidegburkoló szakembereket 
keresek ausztriai és magyar-
országi munkákra. Jogosítvány 
előny! Jó kereseti lehetőség! Érd.: 
06-70-256-2543

Mosonmagyaróvári divatá-
ru üzletbe heti 1-2 alkalomra 
kisegítő eladót keresünk. Érd.: 
06-30-9360-085

Autóbuszvezetőt keresek belföld-
re beugrónak, vagy nemzetközire, 
állandóra Mosonmagyaróvárról és 
környékéről. Érd.: 06-70-945-2330

Megbízható hidegburkolókat hosz-
szú távra felveszek jó kereseti lehe-
tőséggel. Érd.: 06-20-325-0066

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

Fazekas Kft. mosonszolno-
ki telephelyére CNC forgácsoló, 
lakatos, hegesztő munkatársakat 
keres. Jelentkezés: fényképes 
önéletrajzzal: fazekas.balazs@
fazekaskft.com

Építőipari vállalkozás kőművest 
és segédmunkást keres, azonnali 
kezdéssel. Érd.: 06-70-628-3338

Babyszittert keresek 
Mosonmagyaróvári hosz-
szú távra, ott-lakással. Érd.: 
06-20-273-7429
Alkalmi segédmunkást házkörü-
li és egyéb segédmunkára, illet-
ve festésre keresek másodállásba 
Mosonmagyaróvárra, friss nyug-
díjas is lehet. Jogosítvány előny. 
Tel.: 06-30-9366-930

Gimnazista gyermekemnek 
kémia tanárt keresek, aki tud 
neki segíteni a felkészülésben. 
Érd.: 06-20-241-2900

Taxi gépkocsivezetőket kere-
sek! Szükséges engedélyek 
beszerzésében segítek! Nyugdí-
jasok jelentkezését is várom! Tel.: 
06-20-520-0024
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