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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 udvarban 
kocsi beállóval. Ára: 85.000 Euró. Érd.: 
06-30-413-9346

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

Mecséren építési saroktelek; 1873 
m2 megosztható, közel a Mosoni-Du-
nához eladó. Villany, víz, gáz, csa-
torna a telken. Ár: 3,2 MFt. Érd.: 
06-30-9459-113

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

2 szoba + nappalis sorházi lakás kert-
résszel, egyéni mérőórákkal eladó. 
Érd.: 06-30-497-5902

Mosonmagyaróváron újonnan épü-
lő 18 lakásos társasházban laká-
sok 50m2-től 70m2-ig leköthetők. 
Minden lakáshoz fedett terasz és 
saját parkoló tartozik. A földszinti 
lakások kertkapcsolatosak. Átadás: 
fűtés-készen. Ár: 280.000 Ft/m2-től. 
Tel.: 06-20-329-6564

Mosonmagyaróváron a termálfürdő 
mellett eladó egy 67 m2-es, 2 szo-
ba+nappalis, 2 szintes, gázfűtéses 
sorház-apartman, saját telekrésszel, 
terasszal. A jelenlegi bérlő hosszú 
távon tovább bérelné. Ár: 17,95 MFt. 
Érd.: 06-20-329-6564

Mosonmagyaróváron a Duna lakó-
parkban Br. 100 m2-es, nettó 80 
m2-es, 2 fürdőszobás, 4 szobás 
családi ház 220 m2-es telken eladó. 
Kulcsrakész ár: 32,89 MFt. A befeje-
zéshez 2 hónap szükséges. Újszerű, 
kisebb lakást reális áron beszámí-
tunk! Érd.: 06-20-246-0211

Konkrét ügyfelünk részére keresünk 
Máriakálnokon eladó családi házat 19 
mil. Ft értékig. HUreality Esztergályos 
Péter, +36 70 934 0203

Magyar, szlovák és osztrák ügyfeleink 
részére eladó családi házakat, lakáso-
kat, telkeket keresünk Mosonmagya-
róváron és környékén. HELLO HOME 
Kft. Kolonics Anita: 06-30-413-9346 
és Mazán Márió: 06-30-856-1505

80 m2-es, szépen karbantartott 
családi ház nagy telken, belváros-
hoz közel 27,5 MFt-ért eladó. Érd.: 
06-70-511-3399

Mosonmagyaróváron zöldövezet-
ben, közel a belvároshoz téglaépí-
tésű társasház I. emeletén eladó egy 
50 m2-es, 2 szobás, teljesen felújí-
tott, helyes lakás, saját tárolóval, zárt 
udvarban parkolóval. Ár: 13,95 MFt. 
Érd.: 06-20-329-6564

Mosonmagyaróváron közel a Duná-
hoz újonnan épülő, 3 lakásos társas-
házban I. emeleti, 36 m2-es, 1 szo-
bás, kulcsrakész lakás leköthető, zárt 
udvarban saját parkolóval és 4,5 m2-es 
tárolóval. Átadás: 2019. I. negyedév. 
Ár: 12,96 MFt. Érd.: 06-20-329-6564

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

Mosonmagyaróváron, a Károly úton 
szigetelt, fűtéskorszerűsített panel 
társasházban eladó egy IV. emele-
ti, 67 m2-es, 3 szoba-hallos, erké-
lyes lakás. A külső nyílászárók, illet-
ve a radiátorok újak. Iá: 13,8 MFt. Tel.: 
06-20-329-6564

Mosonmagyaróváron 12 lakásos tár-
sasházban a II. emeleten eladó egy új, 
bruttó 94 m2-es, 3 szobás, kulcsra-
kész Penthouse lakás, dupla terasszal, 
saját parkolóval, azonnal költözhető-
en. A lakás 62 m2, a teraszok 32m2. Ár: 
23,6 MFt. Tel.: 06-20-329-6564

Mosonmagyaróváron a Lajta lakó-
parkban eladó egy 120 m2-es, kétszin-
tes, 3 szoba + amerikai konyhás nap-
palis zárt sorú beépítésű tégla csa-
ládi ház, dupla garázzsal, riasztóval, 
központi klímával, központi porszí-
vóval, nagy terasszal, kerti faházzal, 
350 m2-es parkosított telken. Azonnal 
költözhető! Ára: 139.000 Euró. Érd.: 
06-30-856-1505

97 m2 + garázs, igényes sorházi lakás, 
kerttel az Árpád utcában eladó 33 
MFt-ért. Érd.: 06-30-374-7578

INGATLAN
Mosonmagyaróváron háromszintes 
családi ház áron alul, sürgősen eladó. 
Érd.: 06-70-573-6608

Mosonmagyaróváron 688 m2-es tel-
ken 120 m2-es, 5 szobás családi ház, 
akár két generáció részére is 29,9 
MFt-ért eladó. Érd.: +36-30-624-1509

Mosonmagyaróváron 32,5 MFt-ért 
eladó 98 m2-es kertkapcsolatos sor-
házi lakás. Érd.: +36-30-624-1509

Mosonszentmiklóson 883 m0178-es 
felújításra szoruló családi ház eladó. 
Érd.: 06-30-332-4120

Mosonmagyaróváron keresek 50 
m2 körüli téglalakást 14 MFt-ig. Érd.: 
06-20-351-9294

Várbaloghoz közel 1,5 hektár szán-
tóföld eladó. Érd.: 06-70-577-8080

4 db különböző méretű lakás 
a Lajta lakókertben kulcsraké-
szen, júliusi átadással eladó. Érd.: 
06-70-511-3399

38 m2-es új lakás 12 MFt-ért eladó. 
Költözhető! Csak készpénz! Érd.: 
06-70-511-3399
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Mosonmagyaróváron a városköz-
pont közelében, de mégis csendes, 
nyugodt utcában eladó egy felújított 
90 m2-es, 3 szoba + nappalis egy-
szintes családi ház, 440 m2-es telek-
kel, garázzsal, kis pincével, gázka-
zánnal, műanyag ablakokkal, új für-
dő, új konyha, új burkolatok, új víz, vil-
lany, csatorna, fűtés, új kandalló stb. 
Azonnal költözhető! Ára: 25,5 MFt. 
Érd.: 06-30-856-1505

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

Mosonmagyaróváron és Halászi kör-
zetében aszfaltos út mellett is lévő 
szántóföldek eladó. Fix ár: 3 MFt/HA. 
Érd.: 06-70-315-6877

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

Mosonmagyaróváron, Károly utca 
75. sz. alatt 68 m2-es földszinti, 
egyedi közműves lakás igényesnek 
eladó, vagy hosszú távra kiadó. Érd.: 
06-20-997-1127

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

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

Telephely, csarnoképület (692 m2), 
3 db ipari ajtóval, kamionközleke-
désre alkalmas betonozott udvarral, 
5456 m2-es területen, piaci ár alatt 
Mosonmagyaróvár térségében eladó. 
Tel.: +36-30-9292-622

Konkrét ügyfelünk részére keresünk 
Mosonmagyaróváron eladó kitűnő 
állapotban lévő, költözhető, igényes 
családi háza 40 mil Ft értékig. HUre-
ality Esztergályos Péter, +36 70 934 
0203

Mosonmagyaróvár csendes kertvá-
rosi részén eladó egy teljesen alápin-
cézett tetőtér beépítéses 120 m2-es, 
3 szoba + nappalis családi ház, ker-
ti faházzal, szépen parkosított telken. 
Azonnal költözhető! Ára: 30,9 MFt. 
Érd.: 06-30-413-9346

Bősárkányban családi ház eladó, 
2 szoba összkomfort, 2.400 m2-es 
telek. Közvetlen tulajdonostól. Akár 
azonnal költözhető! Ár: 12 MFt. Érd.: 
06-30-912-2574

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

Rókadomb mellett zártkerti nagy tel-
kek, igény szerinti méretben eladók. 
Villany van! Érd.: 06-30-235-4317

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

In Hegyeshalom in Zeutrallage eca. 
1000 m2 Baugrundstück zu verkau-
fen VB 35.000 EUR. (Strohm, Gas un 
Wasser). Tel.: +49-1577-2174-123

Eladó családi házat keresek Moson, 
Majorok, Malomdűlőből és a Moso-
ni-Duna környékéről. Tel.: 06-70-
360-0377, 06-70-342-7167

Eladó családi házat keresek Iparte-
lepről, Lucsony és környékéről, Halá-
szi ltp., Liget lakópark, a Duna lakó-
parkból. Érd.: 06-70-360-0715

Mosonmagyaróváron, Móra Ferenc 
út 31. szám alatti felújított 54 m2-es 
lakás eladó. Tel.: 06-20-314-8803, 
06-96/207-007

Ukrán ügyfeleim számára eladó ingat-
lanokat keresek Mosonmagyaróváron 
és környékéről! Natalya Shchogolyeva 
+36-70-6310-034

Kiemelt hirdetési lehetőség ingatlanok 
számára az Openhouse irodán keresz-
tül ukrán, orosz, szlovák és osztrák 
weboldalakon. Natalya Shchogolyeva 
+36-70-6310-034

Az Openhouse ingatlanirodán keresz-
tül vásároló ügyfeleink részére díjmen-
tes hitelügyintézés. Prikler Tamás 
06-70-341-7518

Jó állapotú 9. emeleti erkélyes pan-
ellakás eladó. A szobái laminált par-
kettásak, a többi helyiség járólappal 
burkolt. A lakás kelet-nyugati fekvé-
sének köszönhetően egész nap kör-
bejárja a nap. Ár: 14.900.000 Ft. Érd.: 
06-70-454-0567

Gyenesdiáson központi helyen fafö-
démes, nádtetős parasztház piaci ár 
alatt: 8,5 MFt-ért eladó kis telekkel. 
Tel.. +36-30-298-4499

Gyenesdiáson 440 m2-es építé-
si telek 5,5 MFt-ért eladó. Tel.. 
+36-30-9292-622

Hegyeshalom határában 1000 
m2-es építési telek eladó tulajdonos-
tól. Víz, villany, gáz van. Ár: 35.000 
EUR. Érd.: +46-1577-2174-123, 
+36-30-9696-741

Külföldi ügyfeleink számára kere-
sünk eladó családi házakat Moson-
magyaróváron és környékén. HUre-
ality EXCLUSIVE Tel.: +36-70-934-
0209, +421-904-574-570, www.
hareality.sk Esztergályos Szilvia

Mosonmagyaróváron a Halászi úti 
ltp-en eladó egy 720 m2-es parkosított 
telken lévő 3 szoba+amerikai kony-
hás nappalis, 131 m2-es kétszintes, 
igényes családi ház garázzsal. Érd.: 
06-30-856-1505

Mosonmagyaróváron a városköz-
pontban földszinti téglalakás 59 
m2-es, 2+félszoba, erkélyes, teljesen 
felújítva, tulajdonostól eladó. Iá: 19,8 
MFt. Érd.: 06-30-391-8703

Magánszemélytől eladó Moson-
ban az ABC mögötti III. emeletes-
ben földszinti, külön-bejáratú 52 
m2-es lakás. Iá: 14.500.000 Ft. Érd.: 
06-20-229-6661

Mosonmagyaróváron a Kossuth 
Lajos utcában családi ház eladó. Iá: 
25 MFt. 1062 m2-es telken 95 m2-es 
családi ház. Tel.: 06-30-223-0024

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

Mosonmagyaróváron a SUN lakó-
parkban 52 m2-es tetőtéri, erkélyes 
lakás eladó. Tel.: 06-30-410-2299 
(Viber-Messengeren, WhatsAppon 
lehet érdeklődni!)

Malomszeren 66 m2-es fiatalos, 
galériás, gázfűtéses lakás, alacsony 
rezsivel eladó. Ár: megegyezés sze-
rint. Kisebb családi ház, lakás beszá-
mítással! Tel.: 06-70-262-5266

Jánossomorján 105 m2-es családi 
ház, 1100 m2-es telken pincével, gon-
dozott kerttel, 2 db garázzsal eladó. 
Iá: 20,5 MFt. Érd.: 06-70-453-2622, 
06-30-578-7227

Mosonmagyaróváron, az óvári város-
központ közelében eladó egy felújított 
1. emeleti, 2 szobás, 50 m2-es tégla-
lakás, zárt udvarban parkolóval. Ára: 
13,9 MFt. Érd.: 06-30-413-9346

Eladó lakást keresek a Városközpont-
ból. Tel.: 06-70-360-0377

KIADÓ

Lakóparkban új építésű, 61 m2-es 
háromszobás, klimatizált lakás 
garázzsal, fiatal gyermekes párnak 
hosszú távra kiadó. Dohányzás, kisál-
lat kizárva. Érd.: 06-20-321-8347

Mosonmagyaróváron 2,5 szo-
bás bútorozott panellakás kiadó. 
Ár: 95.000 Ft/hó + rezsi + 2 havi 
kaució. Állattartás kizárva! Érd.: 
06-20-541-5102

Mosonmagyaróváron a Lucsony 
utcában 47 m2-es nappali + háló-
fülkés földszinti lakás kiadó, gépko-
csi bejáróval. Ár: 105.000 Ft/hó + 
rezsi. 2 havi kaució szükséges! Tel.: 
06-20-9-421-522

Igényeseknek egyágyas és kétágyas 
szobák hosszú távra kiadók! A szobá-
ban zuhanyzó, WC, TV, Internet, közel-
ben tabak, non-stop ABC, étterem, 
buszmegálló. Érd.: 06-70-935-6040
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Kiadó 16 m2-es garázs Lajta lakópark 
Buzogány utcájában! Érd.: 06-30-
9766-951, www.teddide.webtar.hu

Mosonmagyaróváron 3 szobás, össz-
komfortos lakás garázzsal, tárolóval hosz-
szú távra kiadó a Prestige lakóparkban. 
Tel.: 06-30-40-300-68, 06-30-37-883-80

Mosonmagyaróváron 2 szobás, tel-
jesen bútorozott lakás hosszú távra 
kiadó. Ár: 90.000 Ft/hó + rezsi + 2 
hó kaució. Tel.: 06-30-479-8346

KIADÓ! Hosszú távra Mosonmagya-
róváron igényes lakóparkban egy 120 
m2-es kétszintes, 3 szoba + amerikai 
konyhás nappalis tégla családi ház, 
dupla garázzsal, riasztóval, közpon-
ti porszívóval, 350 m2-es parkosított 
telken. Bérleti díj: 750 Euró + rezsi (2 
havi kaució). Érd.: 06-30-856-1505

Mosonmagyaróváron a Beach Club 
lakóparkban másfélszobás 1. emele-
ti, nagyerkélyes, Dunára néző pano-
rámás, bútorozott lakás hosszú táv-
ra kiadó, csendes életvitelű személy, 
esetleg pár részére. Dohányzás, 
kisállat kizárva! Bérleti díj: 120.000 
Ft/hó + rezsi + 2 hó kaució. Érd.: 
06-20-481-6083

Mosonmagyaróváron 53 m2-es 1 
hálószobás, nappali, konyha, étkezős 
igényes lakás kiadó. Ár: 90.000 Ft/hó, 
2 havi kaució. Érd.: 06-30-261-4050

Hegyeshalomban teljesen új lakások; 
2 szoba-nappalis, új bútorokkal, saját 
tárolóval igényeseknek hosszú távra 
kiadó. Parkolás az udvarban. Háziál-
lat kizárva! Ár: 110.000 Ft + rezsi + 
2 hó kaució. Érd.: 06-30-214-6337

Mosonmagyaróváron 2 szobás 65 
m2-es bútorozatlan, klímás folyóparti 
lakás kiadó. Ár: 120.000 Ft/hó + rezsi 
+ kaució. Érd.: 06-20-2933-331

A Pacsirta utcából nyíló lakóparkban 
új építésű első emeleti lakás bútorozva 
vagy a nélkül hosszú távra kiadó. Igény 
esetén garázs is van! Tel.: 96/211-164

Vasútállomáshoz közel 50 m2-es 
különálló épület kiadó, csendes tevé-
kenységre. Érd.: 06-20-553-8824

Mosonmagyaróváron felújított garzon 
igényesnek hosszú távra kiadó. Ár: 80.000 
Ft/hó + rezsi. Kaució szükséges! Dohány-
zók, kisállattartók ne jelentkezzenek! Érd.: 
06-30-610-5063 (16.00 óra után)

Hegyeshalomban, új társasházban 
bútorozatlan 2 szoba beépített ame-
rikai konyhás 52 m2-es lakás igényes-
nek kiadó. Érd.: 06-30-994-2156

Igényesen berendezett 48 m2-es 
lakás hosszú távra kiadó. 2 havi kau-
ció szükséges. Érd.: 06-20-9-642-126

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

A Pacsirta utcából nyíló Presztge lakó-
parkban 57 m2-es, vadonatúj, bútorozat-
lan lakás hosszú távra magánszemély-
nek kiadó. Ingatlanosok kíméljenek! Tel.: 
06-20-3987-388 (16.00 óra után)

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

Hegyeshalom határában, autópá-
lya csomópontnál vadonatúj irodaház 
cégeknek kiadó. 8 helyiség, 8 parko-
ló. Érd.: 0049-1577-2174-123. E-ma-
il: murat-dilek@gmx.de

Erkel Ferenc út 10. szám alatti iroda-
házban 19 m2-es és 38 m2-es irodák 
kiadók, valamint termék-rendezvé-
nyek lebonyolítására igénybe vehe-
tők. Érd.: 06-30-495-15-65

Mosonmagyaróváron a Bartók 
Béla úton 73 m2-es lakás berendez-
ve kiadó. Ár: 120.000 Ft + rezsi + 2 
havi kaució. Érd.: 06-70-3678-587

In Hegyeshalom bei Autobahn direkt 
Bürohaus zu vermieten 8 Zimmer, 
8 Parkplatz +49-1577-2174-123, 
E-mail: murat-dilek@gmx.de

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

Mosonmagyaróvár belvárosi részen 
36 m2-es lakás erkéllyel, saját belső 
parkolóval kiadó. Ár: 85.000 Ft/hó + 
rezsi. Érd.: 06-30-474-9547

SUN lakóparkban földszinti 36 m2-es 
kertes lakás, igényesen felújítva kiadó. 
Tel.: 06-20-373-3061

Hegyeshalomban 3 db 3 ágyas 
szoba kiadó. Részletek fényképek: 
György Imre Facebook oldalon. Tel.: 
06-30-9023-862

Mosonmagyaróváron a Károly utcá-
ban, zárt udvarban, új építésű tár-
sasházi 45 m2-es lakás hosszú távra 
kiadó. Tel.: 06-30-9-120-884



72018. február 23. 72018. február 23.



8 2018. február 23.

Apró Fakivágás, fakuglizás, hasoga-
tás, bozótirtás, sövénynyírás, elha-
nyagolt kertek, udvarok rendbeté-
tele, zöldhulladék elszállítása. Érd.: 
06-20-328-4057

JÁRM Ű

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

Használt autóját, tehergépkocsiját 
készpénzért megveszem. Üzemképte-
len, papír nélkül is lehet. Ha kell, ház-
hoz megyek! Tel.: 06-20-910-9361, 
06-20-280-9747

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

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

Személygépkocsi bérelhe-
tő, akár kaució és km megkö-
tés nélkül is, 5.000Ft/nap-tól. Tel.: 
06-70-394-8852

Autókölcsönző! Több típusú sze-
mélygépkocsi bérbe adása. Kedvez-
mény többnapos bérlés esetén! Érd.: 
06-30-981-5578, 06-30-939-1930

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

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

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

SZOLGÁLTATÁS

Redőnyök, reluxák, szalagfüggö-
nyök, napellenzők, szúnyoghá-
lók, párkányok, harmonikaajtók, 
stb. kedvezménnyel, garanciával, 
10 napos szállítási határidővel 
mosonmagyaróvári szakembertől! 
Kérjen ingyenes árajánlatot! Vidé-
ken is! Tel.: +36-30-2350-927 Hor-
váth 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.

XXXXXHAGYOMÁNYOS 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

Kőműves munkát, járólapozást, csem-
pézést, festést vállalok Mosonmagya-
róváron. Érd.: 06-20-386-13-38

Mindig TV: 9 magyar csatorna digi-
tális minőségben egyszeri kiépítési 
díjért, nincs havidíj. MINDIG TV EXT-
RA: egyszeri kiépítési díj + havidíj –
további előfizetős csatornák. Részlete-
kért hívjon! Szlovák tv csatornák véte-
le is megoldható analóg (magyar, szlo-
vák, osztrák) és digitális –DAB+(szlo-
vák, osztrák) rádióvétel kiépítése. Tel.: 
06-30-526-1558

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

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

Szőnyegtisztítás Felsőfokon garanci-
ával. Ipari vegytisztítás, portalanítás, 
atkátlanítás, ingyenes szállítás. Tel.: 
06-20-447-2726

Készpénzfizetés azonnal! Napi leg-
magasabb áron! Arany-ékszerre, ezüst 
tárgyakra, régiségekre, festményekre, 
egyes műszaki cikkekre. Arany-éksze-
rek árusítása kedvező áron. Régi kép-
csarnoki képeket, hagyatékot vásá-
rolok. Ingyenes értékbecslés. Zálog-
ház (Kisalföld Áruház mellett). Tel.: 
96/215-808

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

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

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

Lomtalanítást vállalnék, lakások, pin-
cék ürítését, takarítását, megegyezés 
szerint. Érd.: 06-70-675-0654

REDŐNYÖK, SZÚNYOGHÁLÓK 10 – 
20 % engedménnyel! A hónap végé-
ig tavalyi árakon! Hőszigetelt alumí-
nium redőnyök, reluxák, pliszék, sza-
lagfüggönyök, napellenzők, sávrolók. 
Kérjen ingyenes helyszíni árajánlatot! 
Minőségi árnyékolót 47 éves megbíz-
ható cégtől. HÉRICS LÁSZLÓ, Kapu-
vár, Pozsonyi u. 90. Tel.: 06-96/242-
655, 06-30-204-0-205, www.herics-
redony.hu

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

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

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

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

Vízvezeték, szennyvíz - dugulás elhá-
rítás, központi fűtésszerelést vállalok 
Mosonmagyaróvár és környékén. Tel.: 
06-20-4879-377

Fakivágás, gallyazás, darabo-
lás, ágdarálás, tuskómarást vállalok 
Mosonmagyaróvár és 40 km-es kör-
zetében. Igény esetén zöldhulladék 
elszállítás. Hívjon bizalommal, akár 
hétvégén is! Tel.: 06-20-3254-252
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Új fa üveges bejárati ajtók hőszigetelt 
üveggel, záró gumitömítéssel, kilincs-
csel, kulccsal, 98x208-as méret (egy-
szárnyas kivitel) 57.900 Ft/db, vala-
mint 138x208-as (kétszárnyas kivi-
tel) 89.900 Ft/db. Bősárkány, Ady E. u. 
13. Munkaidőben: 06-30-610-3850, 
www.rbfnyilaszarokft.hu; 

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, bukórendszerű, 
NOVUM márkájú, fehér színben, vado-
natújan 1 év garanciával 240x200-as, 
240x210-es és 250x200-as méretben 
79.900 Ft/db. Bősárkány, Ady E. u. 
13. Munkaidőben: 06-30-610-3850, 
www.rbfnyilaszarokft.hu; 

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

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, 
Cukrász, Pincér, Vendéglátás-szer-
vező, Vendéglátó üzletvezető, Ven-
déglátó Eladó, Aranykalászos Gaz-
da OKJ tanfolyam. 06-70-637-4750. 
www.minervakft.hu (E-000909/2014/
A001-A011)

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

Nyílászárók szerelése, beállítása, 
javítása, zárak karbantartása, javítá-
sa. Érd.: HORVÁTH: 06-30-7473-213; 
KIMETY 06-30-319-2687

Laptop és számítógép szerelést, 
tisztítást, telepítést vállalok. Házhoz 
megyek Mosonmagyaróvár és környé-
kén. Érd.: +36-70-375-8111, anettp-
cklinika.webnode.hu

Lakás kiürítést, költöztetést vállalok 
használt holmiért cserébe. Kerék-
párok igazolvánnyal eladók! Érd.: 
06-30-597-11-63

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

Redőnyjavítás! Redőnyök, szúnyog-
hálók. Ugyanitt reluxák, szalagfüggö-
nyök. Rövid határidővel. Érd.: HOR-
VÁTH: 06-30-7473-213, KIMETY: 
06-30-319-2687

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

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

Figyelem! Vásárolok hagyatékot, bon-
tószéket, gyalupadot, régi bútorokat, 
tollat, szarvasagancsot, vadászha-
gyatékot, kis és nagy mennyiségben 
vashulladékot, színesfémet. Érd.: 
06-20-350-5765

Száraz, vegyes tűzifa konyhakészen 
eladó. Érd.: 06-20-328-4057

4 db női kerékpár szép állapotban 
12.000-17.000 Ft-ért, 1 db Yamaha 
Jog Next Zone robogó kisebb hibák-
kal 20.000 Ft-ért, 1 db Peugeot robogó 
eladó. Érd.: 06-20-548-3684

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

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

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

Feleslegessé vált ócska vasat, kazá-
nokat, villanymotorokat, gáztűzhe-
lyeket, mosógépét ingyen elszállí-
tom. Tel.: 06-20-916-9800

Használt könyveket, porcelánokat, 
horgászfelszereléseket, illetve hagya-
tékot vásárolok! Házkitakarítást válla-
lok! Érd.: 06-20-381-4302

Heverő. Előszobafal + cipőszekrény, 
kanapé, íróasztal, forgószék, szobake-
rékpár, 3 részes ülőgarnitúra eladók! 
Kedvező árak! Tel.: 06-30-957-36-36

Exkluzív, igényes kozmetikai bútor 
tartozékokkal, vagy a nélkül eladó, 
profilváltás miatt. Hatalmas tükör-
rel, csappal, mosdókagylóval, beépí-
tett szpotókkal. Iá: 235.000 Ft. Tel.: 
06-30-9473-646

Bioptron lámpát, színterápiát, áll-
ványt, dobozt, légterápiát vásárok 
készpénzért. Érd.: 06-20-497-5461

Festést, új lakások glettelését, régi 
házak felújítását rövid határidővel vál-
laljuk. Tel.: 06-20-418-8296

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

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

EGYÉB

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

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

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

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

Redőnyök, napellenzők, árnyékolók, 
szúnyoghálók tetőablakra is enged-
ménnyel, helyi szakembertől. Tel.: 
96/245-064

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

Szőnyeg, matrac, autó-bútor kárpit-
tisztítás, bőrtisztítás, bőrjavítás, bőr-
festés. Tel.: 06-30-851-51-87, www.
biokarpit.hu

Egyéni vállalkozások könyvelése, 
magánszemélyek adóbevallása. Érd.: 
06-30-238-64-18

Fakivágás! Vállaljuk veszélyes helye-
ken lévő fák kivágását, igény esetén 
zöldhulladék elszállítással. Kérésre 
házhoz megyünk, ingyenes áraján-
latot teszünk! Tel.: 06-70-2777-053

BÚTORKÁRPITOZÁS! Hargitai Lász-
ló kárpitos, Mosonmagyar4óvár, Szále 
János u. 21. Tel.: 96/219-565, 06-30-
5827-662, 06-30-9401-397
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Corvina szállodába, délelőttös mun-
kabeosztással szállodai recepci-
óst felveszünk. Német nyelvismeret 
szükséges! Érd.: 06-30-631-6879, 
06-30-539-3002

Délutános munkabeosztással kony-
halányt (mosogatónőt) mosonmagya-
róvári Simbad hotel éttermébe felve-
szünk. Nyugdíjasok jelentkezését is 
várjuk! Érd.: 06-30-249-4901, vagy 
délelőttönként személyesen a helyszí-
nen: Mosonmagyaróvár, Kolbai u. 4., a 
Malomszer üzletház mellett.

Dr. Padló Szőnyegáruház munkatársat 
keres. Érd.: 06-96/208-355

Mosonmagyaróvári telephelyű 
cég darus teherautóra „E” kate-
góriás jogosítvánnyal, gépkezelői 
vizsgával, gyakorlattal rendelkező 
sofőrt felvesz. Jelentkezni telefonon: 
06-30-842-5773

Háztartásom karbantartására fia-
tal, csinos hölgyet keresek. Tel.: 
06-70-511-3399

Galéria étterembe pizza-futárt és 
konyhalányt felveszünk. Mosonma-
gyaróvár, Erkel F. u. 2. Jelentkezés 
személyesen. Érd.: 96/579-755

Ausztriába kőművest és ügyes 
segédmunkást keresek, márciusi kez-
déssel. Érd.: 06-20-516-88-81 (lehe-
tőleg este, vagy hétvégén!)

SZÁLLÁSTÁMOGATÁSSAL hosszú 
távú munkalehetőségre keresünk férfi 
és női munkavállalókat! Munkakör: 
csomagolás, dobozolás. Munkavég-
zés: Halászi. Munkaidő: 3 műszakos 
munkarend (6-14 óráig, 14-22 óráig, 
illetve 22-06 óráig). Érd.: 06-30-530-
4028-as számon vagy személyesen 
Mosonmagyaróváron a Palánk utca 
1-ben. Nyilv.szám: 10/2011.

Szobalányt keresünk állandó déle-
lőttös munkabeosztással hegyeshal-
mi Rózsa csárdába. Keresünk továbbá 
másnaponkénti délutános munkabe-
osztással konyhalányt (mosogatónőt). 
Munkába járást Mosonmagyaróvárról 
és Levélről céges kisbusszal biztosít-
juk. Friss nyugdíjasok jelentkezését is 
várjuk! Érd.: 06-30-631-6874

Mosonmagyaróvári vegyipari cég 
keres targoncavezetői vizsgával ren-
delkező férfi munkaerőt kétműszakos 
munkarendbe. Pótlékolt bér: 1.400 Ft/
óra, teljesítmény függvényében elér-
hető bér: 2.000 Ft/óra. Érdeklődni 
munkanapokon 6-14 óra között: +36-
20-985-4190-es mobilszámon lehet.

Mosonmagyaróvári pizzéria hét-
végére diszpécsert keres. Tel.: 
06-70-770-1319

Fő utcai Kebap-ház futárt keres. 
Jelentkezés személyesen, vagy a 
06-20-995-4944-es telefonszámon.

Nyárligeti valutaváltó irodába gya-
korlattal rendelkező valutapénztárost 
keresünk. Jelentkezéseket: r.cam-
bio@indamail.hu címre várjuk.

Habanyag-gyártó munkakörbe urak 
jelentkezését várjuk. Amit kínálunk: 
hosszú távú munkalehetőség, hatá-
rozatlan idejű munkaszerződés, átla-
gon felüli kereset, útiköltség térítés. 
Érd.: 06-30-530-4028. Nyilv.szám: 
10/2011.

Mosonszentmiklósi munkahelyre 
várjuk női munkaerő jelentkezését 
összeszerelési és minőség ellenőr-
zési munkakörbe! Munkaidő: 06:00-
14:00 vagy 14:00-22:00 (hétfő-pén-
tek). A cég vasútállomástól 5 percnyire 
található, így az utazás könnyen meg-
oldható! Jelentkezés a +36-30-530-
4028 vagy markus.a@worldjob.hu. 
Nyilv.szám: 10/2011.

Divat webáruház termékeinek csoma-
golására várjuk női munkaerő jelent-
kezését hegyeshalmi munkahelyre, 2 
műszakban. Érd.: +36-30-530-4028. 
Nyilv.szám: 10/2011.

Hegyeshalmi állás! A márciusban 
nyíló, kívül-belül felújított hegyeshal-
mi Stettni Klubba pultos kolléganőt 
keresünk. Kiemelt bérezés, szakmai 
képzés! Pályakezdők jelentkezését is 
várjuk! Érdeklődni lehet: 06-30-298-
5374-es telefonszámon.

Nehézgépkezelő kollégát keresünk 
csapatunk bővítéséhez gumikere-
kes forgókotróra, Mosonmagyaró-
vár és környéki munkákra. E-ma-
il: kovacskftrajka@gmail.com. Tel.: 
+36-30-556-7224

Billenős tehergépkocsira sofőr kol-
légát keresünk csapatunk bővítéséhez 
Mosonmagyaróvár és Rajka vonzás-
körzetéből. E-mail: kovacskftrajka@
gmail.com. Tel.: +36-30-556-7224

Signora szépségszalonba keresek 
pedikűrös - manikűrös - műkörmös 
alkalmazottat. Tel.: 06-70-417-9908

Gyakorlattal rendelkező, önálló-
an dolgozni tudó pultost keresek, 
Non-Stop Snack bárba, 12 órás 
munkarendbe, azonnal kezdéssel a 
mosonmagyaróvári nagy Shell kút-
nál! Kiemelt bérezés! Jelentkezés: 
06-70-3371-503

Reggeli órákra konyhai kisegítőt 
keresünk Mosonmagyaróváron. Tel.: 
06-30-376-7283

Mosonmagyaróváron családi ház 
takarításához heti 1 alkalommal taka-
rítónőt keresek. Érd.: 06-30-550-4295 
(este)

Nábob étterem konyhalányt keres, 
korrekt és versenyképes fize-
téssel, azonnal kezdéssel. Tel.: 
06-20-2525-349

Mosonmagyaróvári vegyipari cég 
keres ipari üzem takarítására férfi 
munkaerőt egy műszakos munka-
rendbe. Bér: 1.500 Ft/óra. Érdeklődni 
munkanapokon 6-14 óra között: +36-
20-985-4190-es mobilszámon lehet.

Varrónőket felveszünk! Családi-
as, hangulatos varrodába varrónőket 
keresünk, egyműszakos munkarend-
be, kiemelkedő fix bérezéssel. Tel.: 
06-30-227-9119, 06-70-883-7077

Európa étterembe pincért keresünk. 
Tel.: 06-30-2160-594

Hegyeshalomba, a Böbe büfébe pul-
tost keresünk. Érd.: 06-30-3842-568

HI Épületgépész KFT. hosszú távra 
keres csőszerelő szakmunkásokat, 
jó kereseti lehetőséggel. Jelentkezni 
lehet telefonon: 96/206-523, +36-30-
9561-859, és írásban: hiepgep@t-on-
line.hu címen.

Family-Friss Kft. RAKTÁROS és ÁRU-
TERÍTŐI feladatok ellátására munka-
társat keres Mosonmagyaróvárra! 
Részletek: www.family-friss.hu/alla-
sok oldalon. Jelentkezni: family-friss@
family-friss.hu címen.

Takarítónői munkakörbe keres egy 
mosonmagyaróvári közösségi szállás-
hely munkatársakat. Túlórázási lehe-
tőség mellett a fizetés 180.000 Ft. 
Tel.: 06-70-621-9712
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Cégcsoportunk Németországba 
(Rostock LIEBHERR) gyakorlott, érvé-
nyes minősítéssel rendelkező (pozí-
ciók: PF, PC PD) MAG (CO2) hegesz-
tőket keres, ipari daruk gyártásához 
(próbamunka a helyszínen). NÉMET 
NYELV SZÜKSÉGES, kollektív német 
szerződéssel, bérezés német alkal-
mazottként. Jelentkezésüket e-mai-
len várjuk: office@examont.eu. Tel.: 
+43-699-13771999

Füvacop Kft. felvételt hirdet „E” kate-
góriás teherautó-sofőr munkakör-
re. Nyugat-európai viszonylatokra, 
mosonmagyaróvári telephelyre, heti 
itthon tartózkodással, nem uniózás. 
További részletekért kérem, érdeklőd-
jön: Tel.: 06-96/576-348 vagy e-ma-
il: vjmondan@gmail.com

A Thermal hotel Mosonmagyaróvár új 
beugrós kollégákat keres recepciós, 
szakács és pincér pozícióban. Jelent-
kezni fényképes önéletrajzzal a direc-
tor@thermal-movar.hu címen, illetve 
a Kolbai u. 10-es szám alatti repcei-
ón lehet.

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

Portás állásra munkatársakat kere-
sünk Mosonmagyaróvár és környéké-
ről. Tel.: 06-20-360-7510

Mosonmagyaróváron a Pöttyös büfé-
be pultos lányt keresünk, akár beug-
róst is! Érd.: 06-30-974-9374

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

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

Frekventált helyen lévő, bejáratott 
szalonba fodrász alkalmazottat kere-
sünk, teljes vagy részmunkaidőbe. 
Érd.: 06-70-261-6531

Mosonmagyaróvári kisboltba kisegí-
tő munkatársat keresünk, lehet nyug-
díjas is, főleg hétvégi munkára. Érd.: 
06-30-558-7009

Gyakorlattal rendelkező takarító-
nőt felveszünk Jánossomorjára, 2 
műszakba, nettó 130.000 Ft bérrel. 
Érd.: +36-70-375-7870

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

Csapatunk bővítéséhez kertész szak-
embert, munkájára igényes kertésze-
ti segédmunkást keresünk. Köszönjük 
jelentkezését! Tel.: 06-20-226-1218

Fuvarozó vállalkozás keres „B” kate-
góriás jogosítvánnyal gépkocsiveze-
tőt furgonra, nemzetközi fuvarozás-
ra. Tel.: 06-30-9871-530

Mosonmagyaróvári építőipari cég, 
zsaluzásban jártas munkatársakat 
keres. Tel.: 06-70-3304-178

Jánossomorjai kertészeti árudánk-
ba keresünk megbízható munka-
erőt eladói munkakörbe. Elvárása-
ink: német nyelvtudás feltétel, kerté-
szeti végzettség előnyt jelent! Jelent-
kezni önéletrajzzal: napsugar.gazda-
bolt@g-mail.com

Központ Cafe & Bistro csapatának 
bővítésére pultos-felszolgáló, sza-
kács és főzni tudó konyhai mun-
katársakat keres. Érd.: 06-20-343-
0963, 06-20-9589-765

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

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

BÚTORASZTALOS szakmunkást 
keres jánossomorjai asztalosipa-
ri vállalkozás. Munkájára igényes, 
megbízható munkatárs jelentkezé-
sét várjuk. Bérezés megegyezés sze-
rint. Igény esetén szállás, útiköltség 
térítés! Érd.: Fettik Lajos +36-30-
2262-559, fettikbutor@gmail.com

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

Béres Gumi Kft. mosonmagyaróvári 
telephelyére (9200. Mosonmagyaró-
vár, Gabonarakpart u. 4-6.) férfi mun-
katársat keres fizikai munkára. Magas 
kereseti lehetőség, cafetéria. Fény-
képes önéletrajzokat a: beresgumi@
beresgumi.hu e-mail címre várjuk.

INGATLANIRODA alkalmazottat keres 
fő vagy másodállásban (alapbér+juta-
lék). Érd.: 06-30-650-6088

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

Mosonmagyaróvári munkára kere-
sünk betanított munkásokat, lakato-
sokat, targoncásokat, CNC esztergá-
lyosokat, hegesztőket, kiemelt bérrel! 
Tel.: 06-20-440-8355

KÉZILÁNY munkakörbe kere-
sünk megbízható munkatársat a 
mosonmagyaróvári GABEN étte-
rembe. Vidám csapat, kedvező 
beosztás és bérezés! Jelentkezés: 
06-30-688-4572

Cégcsoportunk keres hosszú távú 
munkára szakembereket a követke-
ző munkakörökben Ausztriai terüle-
tére (Voralberg): ipari fényező (Air-
less), Víz-gáz-fűtés-szaniter szere-
lő, légtechnikai szerelő, hidegburko-
ló, villanyszerelő, autószerelő, karosz-
szérialakatos, CNC gépszerelő, asz-
talos, nyílászáró beépítő. NÉMET 
NYELV SZÜKSÉGES! (előny autó+-
jogosítvány), kollektív osztrák szer-
ződéssel, bérezés osztrák alkal-
mazottként. Jelentkezésüket a-mi-
len várjuk: office@examont.eu, Tel.: 
+43-699-13771999

Babyszittert keresek Mosonmagya-
róvári hosszú távra, ott-lakással. 
Érd.: 06-20-273-7429

Mosonmagyaróvári Gyógyfürdő 
kitűnő csapata munkatársat keres 
gyógy-masszőr munkakörbe. Elvá-
rások: megbízhatóság, - csapatmun-
ka, - alapfokú német nyelvtudás, - 
számítógépes ismeret, - minimum 1 
éves szakmai tapasztalat. Fényképes 
önéletrajzokat flexumtermal@gmail.
com e-mail címre kérjük. 

Takarítást vállalok Mosonmagya-
róvár és 10 km-es körzetében. Tár-
sasházakat és magánházakat is 
vállalnék. Hívjon bizalommal! Tel.: 
06-30-380-6890

Felszolgálót/nőt felveszünk a levé-
li Korona panzió éttermébe. Érd.: 
06-30-500-3596

Landwirtschaftliche Firma sucht 
Büroangestellte/-r mit sehr guten 
Deutschkenntnisse in Word und 
Schrift für die ganzheitliche. Admi-
nistrationstätigkeit der Firma. Land-
wirtschaftliche Kenntnisse sind vorteil. 
Deutschsprachige Lebenslauf bitte auf 
die folgende Email Andresse schchic-
ken: info@agrodanubia.hu

Mosonmagyaróvári üzemi büfébe 
részmunkaidős eladót keresünk. 
Érd.: 06-30-525-4748

Mosonmagyaróvári Thermal hotel 
konyhai kisegítőt keres, azonnali kez-
déssel. Jelentkezi a Kolbai u. 10-es 
szám alatti recepción lehet.

Pultos munkakörbe fiatal höl-
gyet felvesz az Ambrózia étterem. 
Jelentkezés: 06-30-9791-506

Éjszakai munkára hölgyeket kere-
sünk Neunkirchenbe, Ausztriába. Tel.: 
0043/650/919-1836

Keresek változatos, nappali munkára 
segédmunkást, bér megegyezés sze-
rint. Tel.: 06-30-416-1275
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