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INGATLAN
Városközpontban 2002-ben
épült téglaépítésű társasházban eladó egy III. emeleti, 2
szintes, 110 m2-es, 3 szoba+nappalis, klimatizált igényes lakás, 25 m2-es teras�szal. Ár: 28,99 MFt. Érd.:
06-20-329-6564
Eladó családi házat, vagy
építési telket keresek Rajkán,
Bezenyén, Papréten, Hegyeshalomban, Levélen, vagy
Mosonmagyaróváron. Tel.:
06-70-631-0034
Magyar, szlovák és osztrák
ügyfeleink részére eladó családi házakat, lakásokat, telkeket keresünk Mosonmagyaróváron és környékén! HELLO HOME Kft. Kolonics Anita
06-30-413-9346 és Mazán
Márió 06-30-856-1505
480 m2-es építési telek
Hegyeshalom központjában
eladó. Iá: 8.000.000 Ft. Érd.:
06-30-210-87-42
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Mosonmagyaróváron, Mofém
telepen eladó egy 2 szintes, 74
m2-es, 3 szoba+nappalis sorházi lakás, kertkapcsolattal.
Jelen állapotában némi felújítást igényel. Ár: 14,5 MFt. Tel.:
06-20-329-6564
Városközpontban most épülő 5 szintes, liftes társasházban lakások 38 m2-től 61 m2-ig
leköthetők. Minden lakáshoz
terasz, illetve saját parkoló
tartozik. Átadás fűtés készen
történik. Ár: 15,6 MFt-tól – 22,2
MFt-ig. Tel.: 06-20-329-6564
A városközpontban, most épülő, 5 szintes, liftes társasházban, I. emeleti, 47 m2-es, 3
szobás, erkélyes, fűtés kész
lakás leköthető, saját parkolóval. Ár: 17,4 MFt. Tel.:
06-20-329-6564
58 m2-es, Hubertusz utcai,
földszinti lakás, saját zárt
parkolóval, tárolóval, csendes
helyen eladó. Iá: 24 MFt. Tel.:
06-30-296-0469

A városközpontban, most épülő 5 szintes, liftes társasházban I. emeleti, 39 m2-es, 2
szobás, erkélyes, fűtés kész
lakás leköthető, saját parkolóval. Ár: 15,85 MFt. Tel.:
06-20-329-6564
Tulajdonostól eladó családi
ház 510 m2-es telken, 3 szobás, azonnal beköltözhető, lakható rész: 90 m2. Érd.: 06-3630-853-6651 (egész nap)
Mosonmagyaróváron,
a
Halászi úti ltp-en 1. emeleti,
69 m2-es, 2 szoba + nappalis téglalakás teljes berendezéssel, az épület alatt található garázzsal és tárolóval együtt
eladó. Ára: 79.500 Euró. Érd.:
06-30-413-9346
Hegyeshalomban, közvetlenül a határnál 3 szintes, gázfűtéses, összesen 100 m2-es
lakás, 200 m2-es telekhányaddal eladó. 10 fő részére
is kiadható. Iá: 18 MFt. Érd.:
06-30-268-6464

Eladó családi házat, vagy
építési telket keresek Dunakilitin, Dunaszigetben, Feketeerdőn, Halásziban, vagy
Mosonmagyaróváron. Tel.:
06-70-360-0715
Városközponthoz
közel,
csendes utcában 84 m2-es
családi ház, 14 m2-es teras�szal és 400 m2-es telekhányaddal kulcsrakészen eladó.
Érd.: 06-20-552-8312
Eladó családi házat, vagy
építési telket keresek Jánossomorján, Várbalogon, Újrónafőn, Mosonszolnokon, vagy
Mosonmagyaróváron. Tel.:
06-70-315-8003
Mosonmagyaróváron, központi helyen kis családi ház
eladó. Azonnal költözhető!
Tel.: 06-20-553-7213
A belvárosban 90 m2-es,
3 szoba+nappalis, magasföldszinti téglalakás eladó.
Iá: 27.900.000 Ft. Érd.:
06-30-210-87-42

Szekeres Richárd úton II.
emeleti 35 m2-es lakás egyedi fűtéssel (központi villany +
cserépkályha), szigetelt házban, műanyag ablakokkal,
saját tárolóval eladó. Iá: 10,3
MFt. Érd.: 06-30-275-0643
Eladó tégla vagy panellakást keresek Mosonmagyaróváron, 20 MFt-ig. Tel.:
06-30-210-87-42
Felújított családi ház Ipartelepen eladó. Iá: 17.900.000 Ft.
Érd.: 06-30-210-87-42
Balatoni
építési
telek
eladó Hévíz mellet. Tel.:
06-20-223-5815
Lébényben családi ház 2 szobás, 83 m2-es, villany, víz van,
komfort nélküli, 600 m2-es telken eladó. Ár: 8,5 MFt. Tel.:
+36-30-9459-113
Mosonmagyaróváron 320
m2-es telken lévő felújított,
2 szobás családi ház eladó.
Azonnal költözhető! Ára: 23,8
MFt. Érd.: 06-30-856-1505
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Eladó családi házat, vagy építési telket keresek Ásványrárón, Héderváron, Darnózselin, Lipóton, Dunaremetén,
Püskin, Kisbodakon, vagy
Mosonmagyaróváron. Tel.:
06-70-360-0377
Mosonmagyaróváron eladó 2
szoba + hallos földszinti panellakás. Érd.: 00-36-30-3815-140
Mosonmagyaróváron családi ház zöldövezeti, kétgenerációs, 150 m2 lakterületű, teljes infrastruktúrás, 1136 m2
telken eladó. Ár: 38 MFt. Tel.:
0036-30-9459-113
Eladó házat, lakást, vagy
telket keresünk Mosonmagyaróvár és környékéről értékesítés céljából. Tel.:
0036-30-9459-113

Mosonmagyaróváron a Lajta lakóparkban tulajdonostól
eladó egy 2003-as építésű,
igényes 56 m2-es, teraszos
téglalakás, kedvező áron. Tel.:
06-30-630-7328
Kimlén csendes háznak is
alkalmas volt vendéglő, 144
m2 laktérrel és fedett teras�szal, nagy tárolóval 300 m2-es
telken eladó. Iá: 19,80 MFt.
Tel.: 00-36-30-9459-113
Mosonmagyaróváron családi ház, belvárosi, összkomfortos, felújítandó, kétszintes, 6 szobás, pincével,
garázzsal és nagy műhel�lyel eladó. Ár: 29,9 MFt. Érd.:
00-36-30-9459-113
Mosonmagyaróváron
3
szintes, felújítandó társasház
eladó. Tel.: 06-70-430-2181
Mosonmagyaróváron a Lajtától 100 méterre kiváló állapotú, bővíthető családi ház
350 m2-es telken eladó. Érd.:
06-20-226-9427
Tulajdonostól 1. emeleti társasházi lakás Mosonmagyaróváron eladó. Tartozik hozzá: garázs, pince, kert. Iá: 21,5
MFt. Érd.: 06-30-599-8066

Eladó Mosonmagyaróváron a
felüljáró közelében 110 m2-es,
új építésű, gázfűtéses, azonnal költözhető családi ház, 400
m2-es telekkel. Ár: 39,5 MFt.
Tel.: 06-30-9366-930
Mosonmagyaróváron családi ház, tulajdonostól eladó. Ár:
26 MFt. Érd.: 06-30-599-8066
Eladó családi házat, vagy építési telket keresek Máriakálnokon, Károlyházán, Kimlén,
Mecséren, Lébényben, Mosonszolnokon, vagy Mosonmagyaróváron. Tel.: 06-70-342-7167
Máriakálnokon 900 m2-es
közművesített építési telek
eladó. Érd.: 06-30-366-1116
Ásványráró központjában
ipartelep megnevezésű 1681
m2-es ingatlan, 460 m2 területű épülettel (műhely, géptároló, iroda, szociális helyiségek)
eladó. Érd.: +36-30-630-3356
Mosonmagyaróváron, a Fertősoron vegyes övezeti besorolású 1952 m2-es építési
telek eladó. Ár: 22 MFt + Áfa.
Érd.: +36-70-583-2130
KIADÓ
Tesco mellett 2 fő részére szoba kiadó. Tel.: 06-30-4466-323

Mosonmagyaróváron az Origó lakóparkban egy új építésű
38 m2 + 10 m2 teraszos, földszinti, klimatizált lakás parkolóval, berendezve hosszútávra
kiadó. 2 hó kaució szükséges.
Gyermek, kisállat, dohányzás
kizárt! Érd.: 06-20-598-6939
Óváron kertes családi házban bútorozott szoba 1 főnek
kiadó. Ár: 60.000 Ft rezsivel
együtt. Érd.: 06-70-261-5741
Szoba kiadó egyedülálló hölgy
részére Halászin. Közös konyha és fürdőhasználattal. Érd.:
06-30-70274-67
Manninger ltp-en 1,5 szobás
bútorozott, gázfűtéses téglalakás kiadó. Kisállat kizárva!
Tel.: 06-30-5181-151
Városközponti nagyméretű garázs kiadó hosszú távra. Bérleti díj: 28.000 Ft. Érd.:
06-30-749-9292
Szoba kiadó gázfűtéses lakásban 1 nemdohányzó, megbízható, rendszerető személynek.
Tel.: 06-20-223-5815
Belvárosi, részben bútorozott
lakás hosszútávra kiadó. Ár:
120.000 Ft+rezsi/hó + 2 havi
kaució. Tel.: 06-30-262-9627

Mosonmagyaróváron 2 szobás, földszinti, bútorozatlan
panellakás kiadó. Ár: 80.000
Ft/hó + rezsi + 2 hó kaució.
Érd.: 00-36-30-381-5140
Mosonmagyaróváron bútorozatlan garzon kiadó. Érd.:
06-30-425-3779 (17 és 20
óra között)
Bútorozott garzonlakás 1-2 fő
részére kiadó kedvező helyen,
Mosonmagyaróváron. Tel.:
06-30-9973-395
Mosonmagyaróváron 3 szoba-nappalis családi ház korrekt családnak hosszútávra
kiadó. Tel.: 06-70-593-6411
Mosonmagyaróváron
új
építésű, bútorozott lakás
hosszútávra igényeseknek
kiadó. Kisállat kizárt! Érd.:
06-30-398-7341
Mosonmagyaróváron
a
Károly utca 52. sz. alatt 2 szoba-hallos panellakás kiadó.
Tel.: 06-30-225-1383
Károly u. 74. sz. alatt bútorozott, 2 szobás, erkélyes
lakás tárolóval kiadó. Újonnan renovált. Ár: 110.000 Ft/
hó + rezsi + 2 hó kaució. Érd.:
06-20-942-1728
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Egy- és kétszemélyes, igényesen felújított és berendezett
szobák hosszútávra kiadók.
Csendes, nyugodt környezet, a várostól 1,5 km-re. Zárt
parkoló, a kapuban buszmegálló, bicikliút a városig, illetve Rajkáig. Mosási és főzési
lehetőség. A szobában: zuhanyzó, wc, tv, internet. Érd.:
06-70-935-6040
Mosonmagyaróváron, az
Erkel úton igényesen felújított
38 m2-es panellakás hos�szútávra kiadó. 2 hó kaució
szükséges. Gyermek, kisállat, dohányzás kizárt! Tel.:
06-20-598-6939
Családi ház Máriakálnokon
kiadó. Tel.: 06-70-362-3950
(17.00 óra után)
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Raktár kiadó Mosonmagyaróváron és Győrben. Mosonmagyaróváron a vasútállomásnál 180 m2 és 80 m2, Győrben a teherpályaudvaron 250
m2 (mindkettő esetében akár
részben is!). Ár: 800 Ft + Áfa/
m2/hó. Érd.: 06-30-916-8737
Albérlet 100.000 Ft kaució/hó Károly-ligetben, max.
2 fő részére kiadó. Tel.:
06-70-252-8161
Telephely kiadó Mosonmagyaróváron, 500 m2-es, 2
garázzsal és 1 tárolóval. Érd.:
06-70-229-8134
Mosonmagyaróváron
2 szoba-hallos panellakás (2. emelet) kiadó. Érd.:
06-20-398-1291

Mosonmagyaróváron
1.
emeleti, 1,5 szobás panelgarzon felújítva, berendezve kiadó. Dohányzás és állattartás nem lehetséges! Érd.:
06-20-411-1909
Raktárak, műhelyek kiadóak
Mosonmagyaróváron. Érd.:
06-70-583-2130 (8.00-15.00
óráig)
Munkásoknak szálláslehetőség 4 fő részére Hegyeshalomban. Érd.: 06-30-3500-652
Mosonmagyaróváron
a
Károly utcában új építésű,
bútorozatlan 2 szobás, erkélyes lakás garázzsal, tárolóval hosszútávra bérbeadó
2019. február 1-jétől. Tel.:
06-70-250-7192

Mosonmagyaróváron teljesen felújított, gázfűtéses,
részben bútorozott családi
ház melléképülettel, pincével, kiskerttel kiadó, a Termállal szemben. Ár: 160.000
Ft/hó + rezsi + kaució. Tel.:
06-30-9366-930
Mosonmagyaróváron a Szent
István király út 115. /Mosoni
piac és kápolna melletti főúti
sarokház/ üzlethelyiség 2019.
január 01-jétől kiadó. Tel.:
06-20-368-8078
Erkel Ferenc út 10. szám alatti irodaházban 19 m2-es és 38
m2-es irodák kiadók, valamint
termék-rendezvények lebonyolítására igénybe vehetők!
Tel.: 06-30-936-77-46

Mosonmagyaróváron
lakás, cégek részére januártól kiadó. Számlaképes! Tel.:
06-30-426-0017
Mosonmagyaróváron bútorozott lakás hosszútávra kiadó.
Érd.: 06-30-426-0017
Máriakálnokon bútorozatlan családi ház hosszútávra kiadó. Kisállat hozható! Iá:
140.000 Ft/hó + rezsi. Tel.:
06-30-210-87-42
1 szobás, összkomfortos 30
m2-es lakás 1. max. 2 fő részére kiadó. Tel.: 06-30-733-5051
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JÁRMŰ
Nagyméretű utánfutó folyamatosan bérelhető. Mosonmagyaróvár, Károly u. 34/b. (víztoronynál). Tel.: +36-30-9390-169
Személy- és teherautó km
megkötés nélkül bérelhető.
Érd.: 06-30-682-4084
Audi 1,6-os, 2 ajtós eladó.
Tel.: 06-70-252-8161
Személygépkocsi bérelhető, akár kaució és km megkötés nélkül is, 5000 Ft/naptól, Mosonmagyaróvár. Tel.:
06-70-394-8852
Utánfutó bérelhető 3500
Ft/nap,
Mosonmagyaróvár. Érd.: 06-70-394-8852,
06-96-821-173
TÁRSKERESÉS
64 éves férfi 167 cm magas,
85 kg társat keres. Lehet diplomás is. Tel.: 06-96-219209, 06-70-584-3445
Mosonmagyaróvári hölgy
jómódú vagyok, élettársi kapcsolatot keresek, 45-50 év
között. Tel.: 06-20-613-8293
Mosonmagyaróvári hölgy diszkrét kapcsit keres + svédmas�százst vállalok. Hívjatok bizalommal! Tel.: 06-20-575-0611
SZOLGÁLTATÁS
Cserépkályhák átrakása, tisztítása, javítása! Érd.: 06-203406-640 Kellei Kornél
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Redőnyök, reluxák, szalagfüggönyök, napellenzők, szúnyoghálók, harmonikaajtók,
stb. kedvezménnyel, garanciával, rövid határidővel mosonmagyaróvári szakembertől,
17 éves tapasztalattal. Kérjen
ingyenes árajánlatot! Vidéken
is! Tel.: +36-30-2350-927,
Horváth Attila, www.redonyosattila.hu
Kádfényezés beépített állapotban, garanciával! Érd.:
06-20-92-62-060
Hagyományos OVISÚSZÁS
a Móra Ferenc Általános
Iskolában. Kedd: 17.0018.00 óráig. Középsős és
nagycsoportos ovisokat
várunk! Tel.: 06-30-4791679, 06-30-268-7808
Készpénzfizetés azonnal!
Napi legmagasabb áron!
Arany-ékszerre, ezüst tárgyakra, régiségekre, festményekre, egyes műszaki cikkekre. Arany-ékszerek árusítása kedvező áron. Régi képcsarnoki képeket, hagyatékot vásárolok. Ingyenes
értékbecslés. Zálogház (Kisalföld Áruház mellet). Tel.:
96/215-808
Régi kapuk, kerítések felújítása, újak készítése, lakatos munkák, költségkímélő megoldások. Érd.:
+36-20-97-58-521
Szőnyegtisztítás felsőfokon,
garanciával! Ipari vegytisztítás, portalanítás, atkátlanítás, ingyenes szállítás! Tel.:
06-20-447-2726

Lassú a számítógépe/laptopja? Nem indul? Lefagy? Papíron gyors az internet, WIFI-n
mégis lassú? Nem megy
a WIFI az egész lakásban?
Vírusos a gép? Megoldom!
Hívjon akár hétvégén is! Tel.:
06-30-526-1558
Mindig TV: 9 magyar csatorna
digitális minőségben egyszeri kiépítési díjért, nincs havidíj. MINDIG TV EXTRA: egyszeri
kiépítési díj + havidíj –további
előfizetős csatornák. Részletekért hívjon! 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
REDŐNYJÁRAT indul hétvégenként Mosonmagyaróvárra és környékére! Redőnyök,
szúnyoghálók 10-20 % engedménnyel! Hőszigetelt alumínium redőnyök, reluxák, pliszék,
szalagfüggönyök, napellenzők, sávrolók. Kérjen ingyenes
helyszíni árajánlatot! Minőségi árnyékolót 48 éves megbízható cégtől. HÉRICS LÁSZLÓ, Kapuvár, Pozsonyi u. 90.
Tel.: 96/242-655, 06-30-2040-205, www.hericsredony.hu
Vízvezeték,
központi
fűtésszerelést, javítást, dugulás elhárítást vállalok Mosonmagyaróváron és környékén.
Tel.: 06-20-4879-377

Dugulás elhárítás, bontás nélkül! Minőségi munka garanciával! Tel.: 06-20-426-0222
Hétvégén is!

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cukrász, Pincér, Vendéglátás-szervező, Vendéglátó üzletvezető, Vendéglátó
Eladó, Aranykalászos Gazda
OKJ tanfolyam. 06-70-6374750. www.minervakft.hu
(E-000909/2014/A001-A011).
Alpin technikával történő
ledarabolást, döntést visszavágást vállalunk veszélyes,
nagyra nőtt, rossz helyen lévő
fák/cserjék esetében! Ne várjon, míg komoly kárt okoz.
Hívjon bizalommal! Tel.:
+36-30-997-0834
Villanyszerelést vállalok!
Lakások, épületek szerelését,
kisebb átalakításokat. Tel.:
06-30-223-8865
Szobafestést, mázolást, tapétázást vállalok rövid határidővel. Börzsei Zoltán, Tel.:
06-30-577-3284
Bútorkárpit tisztítást rövid
határidővel vállalok. Tel.:
06-70-630-8245

REDŐNYJÁRAT indul hétvégenként Mosonmagyaróvárra
és környékére! Redőnyök, szúnyoghálók 10 - 20 % engedménnyel! Hőszigetelt alumínium redőnyök, reluxák, pliszék,
szalagfüggönyök, napellenzők, sávrolók. Kérjen ingyenes
helyszíni árajánlatot! Minőségi árnyékolót 48 éves megbízható cégtől. HÉRICS LÁSZLÓ,
Kapuvár, Pozsonyi u. 90. Tel.:
96/242-655, 06-30/ 204-0205 www.hericsredony.hu
Cseréptetők, kémények javítását, tetőszigetelést, bádogos munkákat, tetőfedést,
ereszcsatornázást, építőipari munkákat, beázások megszüntetését vállaljuk. Tel.:
06-30-379-9913
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Villanyszerelés! Csengő javítástól villamos felújításig számíthat rám! Szabó János:
06-30-99-300-48
Szobafestést, tapétázást,
burkolást,
kéményrakást,
ereszcsatornák tisztítását,
egyéb kőművesmunkákat vállalok. Tel.: 06-70-311-6783,
raklapfa@gmail.com
Ácsmunkák, tetőfedés, kis
házak, kocsi beállók, lambéria, gipszkartonozás, zsaluzás,
vasalás, betonozás, térkövezés. Tel.: 06-20-315-6689
Épületek belső – külső felújítsa, karbantartása, takarítása,
kőműves munkák, tetőjavítás,
bádogos munka, tetőtisztítás,
javítások, beázások elhárítása.
Tel.: 06-30-730-9587

Rövid határidővel vállalunk
kőműves munkákat, felújítást,
festést, gipszkarton-szerelést,
parkettázást. Tel.: 06-20-2418353, 06-20-506-0617
Festést, kőműves munkát,
burkolást, szigetelést, térkövezést, lakások külső-belső felújítását vállalom, rövid
határidővel!
Garanciával!
Kis munka is munka! Tel.:
06-70-615-3039
Veszélyes fák kivágását vállaljuk! Épületek közé nőtt fák
biztonságos kivágását, megdőlt, veszélyessé vált fák biztonságos lebontását vállaljuk Mosonmagyaróváron és
40 km-es körzetében. Hívjon
bizalommal! Hétvégén is! Tel.:
06-20-3254-252

Tuskó és gyökérmarást vállalok nehezen megközelíthető
helyeken is Mosonmagyaróváron és 40 km-es körzetében.
Hívjon bizalommal! Hétvégén
is! Tel.: 06-20-3254-252
Fakivágást és visszavágást,
tuskómarást vállalok Mosonmagyaróváron és 40 km-es
körzetében. Hívjon bizalommal! Hétvégén is! Tel.:
06-20-3254-252
Express bontás nélküli dugulás elhárítás Mosonmagyaróváron és vonzáskörzetében,
garanciával, hétvégén is! Tel.:
06-30-749-6098
Burkolást, csempézést, térkövezést rövid határidővel vállalok. Tel.: +36-30-443-6818

Tetőszerkezet építése, javítása, szigetelése, tetőfedés,
bádogozás garanciával. Tel.:
06-30-226-4185
Referenciával rendelkező
építőipari vállalkozás családi
házak építését, külső-belső
felújítását, térkövezést, homlokzatszigetelést, garanciával
vállalja. Tel.: 06-30-226-4185
Nyílászárók szerelése, beállítása, javítása, zárak karbantartása, javítása. Érd.: HORVÁTH:
06-30-7473-213;
KMETY: 06-30-319-2687
Redőnyjavítás! Redőnyök,
szúnyoghálók. Ugyanitt reluxák, szalagfüggönyök. Rövid
határidővel! Érd.: HORVÁTH:
06-30-7473-213; KMETY:
06-30-319-2687
Vadvédelmi és hagyományos kerítések építése, istállók, boxok, beállók tervezése,
építése. Tel.: 06-30-226-4185
Redőnyjavítást vállalok! Zsugonics. Tel.: 06-20-965-6515
EGYÉB
BOLHAPIAC!!!! A Pártok Háza
alatt! Év eleji akció a készlet erejéig! Minden bútor és
műszaki árura 20-30 %-os
árengedmény! Mosonmagyaróvár, Erkel F. u. 10. Nyitva: Cs-P-Sz: 9-17 óráig. Tel.:
06-20-5200-216

Bontásból származó jó minőségű natúr forgácslap, MDF-lemez, faláda többféle méretben
eladó. Érd.: 06-20-9596-202
Figyelem! Vásárolok hagyatékot pincétől a padlásig. Bontószéket, gyalupadot, régi bútorokat, tollat, fateknőket, kis
és nagy mennyiségben vashulladékot, színesfémet. Érd.:
06-20-804-2771
Bőrös félsertés 690 Ft/kg
áron, igény szerint házhozszállítás! Vasárnap minden sertéshús 999.- Ft. Házi
májas és véres hurka kapható. Vadhús rendelhető! Jánossomorja, Kereszt u. 22. Tel.:
06-30-400-9597
Száraz nyárfa és száraz akácfa konyhakészen rendelhető. EUTR: AA0351717. Tel.:
06-30-400-9597
Rossz mosógépét, villany- és
gáztűzhelyét ingyen elszállítom Mosonmagyaróváron
belül. Költöztetést is vállalok!
Tel.: 06-30-9-478-414
Vörös TOJÓTYÚK házhoz
szállítva, 700 Ft/db. Tel.:
06-20-204-2382
Egy garnitúra 14 colos
acél-felni téli gumival eladó.
Tel.: 06-30-5070-104
4
méteres
kombinátor
eladó. Ár: 175.000 Ft. Érd.:
06-30-547-3295
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Mosonmagyaróvári építőipari cég, munkájára igényes,
megbízható festőt, hőszigetelésben jártas kőművest,
segédmunkást felvesz. Lehet
pályakezdő is! Bérezés megegyezés szerint. 2019-2020as tanévre festőt tanulót felveszünk. Érd.: 06-30-9475-174
A Füvacop Kft. felvételre hirdet
„B” kategóriás gépkocsivezető
munkakörre, furgonra, nemzetközi viszonylatra, mosonmagyaróvári telephelyre, heti
itthon tartózkodással. További
részletekért kérem, érdeklődjön: Tel.: 06-96/576-348 vagy
06-20-5434-443, vagy e-mail: info@pitko.hu e-mail címre várjuk.
Mosonmagyaróvári vendégházba szobaasszonyt keresek. Nyugdíjasok előnyben!
Tel.: 06-30-398-1763
Barokk hotel Hegyeshalom
nyelveket beszélő recepcióst
keres. Tel.: 06-96-701-013,
06-70-413-9255, Illés KFT.
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Mosonmagyaróvár belvárosi (Malomszer üzletház mellett) Simbad hotel étteremében felszolgálót, valamint az
étterem takarítására kora reggelenkénti (2-3 órás elfoglaltsággal) nyugdíjas hölgyet
keresünk. Érdeklődni lehet
délelőttönként személyesen
a helyszínen, vagy délelőttönként a 06-30-646-2520
telefonszámon.
Mosonmagyaróváron a Körbüfé azonnali kezdéssel keres
munkájára igényes munkatársat. Szakképzettség nem
feltétel. Tel.: 06-70-433-0410
Mosonmagyaróvári élelmiszer kisboltba eladónőt felveszünk. Elsősorban idősebb
hölgyek jelentkezését várjuk, lehet nyugdíjas is! Tel.:
06-70-773-2779
Betonpumpára szakképzett
sofőrt keresünk. Érd.: 06-30174-2784, 06-70-397-5689,
e-mail: partakkft@gmail.com

Cukrászatba munkatársat
keresünk Mosonmagyaróváron. Tel.: 06-30-3767-283
Győri fémipari partnerünkhöz keresünk betanított munkás, géplakatos,
CNC-gépkezelő, autószerelő, villanyszerelő munkakörbe dolgozókat. Amit biztosítunk: versenyképes fizetés,
cafeteria, szállás, munkába
járás, hazautazási támogatás, bérelőleg. Érd.: 06-70415-9021 JOBmotive Kft.
Futárt felveszünk menükiszállításhoz, napi 3-4
órás elfoglaltsággal. Tel.:
06-30-435-8108
Leinformálható, precíz, rugalmas, talpraesett K-K nő, referencia bővítés céljából, heti
rendszerességgel takarítást
keres. Érd.: 06-70-328-7864
Minerva hotel szobaasszonyt
keres. Érdeklődni a helyszínen: Mosonmagyaróvár, Erkel
Ferenc u. 2.

Kőművest és segédmunkást felveszek, hosszútávra. Bérezés megegyezés szerint. Brigádok jelentkezését is
várom! Tel.: 06-70-602-3503
Csatlakozz a csapatunkhoz!
Nyugat-magyarországi (Győr,
Mosonmagyaróvár és Sopron
környéki) autóipari és fémipari nagyvállalatok állásajánlataiból válogathatsz ((betanított lakatos, targoncás, CNC-s
hegesztő stb.), ahol kiemelt
bérezést, ingyenes szállást,
utazást, valamint bérelőleget
és hosszú távú munkát biztosítunk. Érdeklődni 8-20 óráig a 06-70-639-9920 számon.
JOBmotive Kft.
Mosonmagyaróvárra gondnok – karbantartót – kertgondozó munkakörbe napi 4
órás munkára megbízható férfi
munkatársat keresek, azonnali kezdéssel. Friss nyugdíjasok
előnyben! Tel.: 06-30-6824084, West Gate Invest Kft.

Kebap-házba pultost felveszünk mellékállásba. Munkaidő: heti 3 nap délután vagy
hétvégén. Jelentkezni: Mosonmagyaróvár, Fő u. 17., vagy
telefon: 06-20-9954-944
Jánossomorján kétműszakos
munkarendbe takarítónőt felveszünk, kiemelt bérezéssel,
akár nyugdíjast is. Szükség
esetén szállást biztosítunk.
Tel.: 06-30-398-7341 Huszár
Az ÉVA Szépségszalon műkörmös munkatársat keres. Gyakorlat, minimális német
nyelvtudás szükséges. Tel.:
06-20-557-2637
Kozmetikus alkalmazottat
keresek mosonmagyaróvári vendégkörrel rendelkező
üzletbe. 2-3 D szempilla építés ismerete szükséges. Tel.:
06-30-498-1880
A Flexum-Termál Gyógyfürdő
és Uszoda karbantartó munkatársat keres. Tel: +36 30
227 7448
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Szakácsot, rajkai Tulipános csárdába kiemelt kereseti lehetőséggel felvennénk.
Érdeklődni lehet 06-30-5854628, www.tulipanoscsarda.hu
Furgonra „B” kat. jogosítvánnyal gépkocsivezetőt felveszek nemzetközi fuvarozásra. Gyakorlat előny, de nem
feltétel. Tel.: 06-30-959-4719
Magyaros vendéglő munkájára igényes főzni tudó és szerető szakácsot keres. Érd.:
06-30-300-5625

Gyere és dolgozz Velünk!
Autóipari multi keres betanított munkakörbe biztonsági öv összeszerelő kollégákat sopronkövesdi gyárába, 3 műszakos munkarendbe. A szállás és bejárás megoldott. Kiemelkedő bér mellett 13. havi fizetését, prémiumot, cafeteriát, bérelőleget
is biztosítunk. Érd.: 06-70600-9021 JOBmotive Kft.
Mosonmagyaróvári szépségszalon pedikűröst, műkörmöst
keres. Érd.: 06-96/207-283

Galéria étterembe felszolgálót, szakácsot, pizza-szakácsot felveszünk. Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc u.2.
Tel.: 06-70-363-0052
Nincs munkád, vagy váltani
szeretnél? Gyere és dolgozz
velünk! Rajkai határon lévő
irodánkba értékesítő kollégát keresünk. Feladatai:
autópálya matrica és útdíj
értékesítés, valamint valutaváltás. Fényképes önéletrajzokat a bbaznai@gmail.com
e-mail címre várjuk!
Galéria étterembe pizza-futárt, konyhalányt, konyhai
kisegítőt felveszünk. Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc u.2.
Tel.: 06-70-363-0052
BIXI TRANS KFT. felvéltelre keres nemzetközi gépkocsivezetőt ponyvás furgonra.
Feltétel: „B” kategóriás jogosítvány, nemzetközi gyakorlat. Szükség esetén szállás
megoldható. Jelentkezés:
személyesen, Mosonmagyaróvár, Szent István király u.
94. fsz. 3. sz. alatt, ill. telefonon: 06-20-576-1100. Hétfőtől péntekig, 8-tól 16.30 óráig.

Szobafestő szakmunkásokat
mosonmagyaróvári munkára alkalmaznék. Folyamatos
munkára, bejelentett munkahely! Molnár Róbert Tel.:
06-30-227-2289
Mosonmagyaróvárra, rendszeres kertépítő munkára keresek márciustól jogosítvánnyal rendelkező férfi
munkaerőt 50 éves korig. Tel.:
06-20-335-9177
Leinformálható bejárónő
munkát vállal Mosonmagyaróvár és környékén. Takarítás, vasalás, bevásárlás. Tel.:
06-30-722-6865
Házi Gyermekorvosi praxisomba asszisztensnőt keresek. Számítógép használatának ismerete szükséges. Érd.:
06-30-284-5423 (18.00 óra
után)
Hamarosan nyíló papír-írószer boltba eladókat keresünk.
Tel.: 06-20-204-5773
Mosonmagyaróvári gumiszerviz gumiszerelő munkatársat keres. Autószerelésben való jártasság előnyt
jelent! Tel.: 06-70-331-2647

Mosonmagyaróvári erdészeti vállalkozás motorfűrész-kezelőt keres. Érd.: 06-30-4814321 Horváth (16 óra után)
Furgonra gépkocsivezetőt,
nemzetközi fuvarozásra felveszünk, Mosonmagyaróvárra. Tel.: 06-70-545-6767
Mosonmagyaróvári divatáru üzlet kisegítő eladónőt
keres, heti 1-2 alkalomra. Tel.:
06-30-9360-085
Mosonmagyaróvári szépségszalonba recepcióst keresünk.
Érd.: 06-96/207-283
Halászkert Vendéglőbe konyhai kisegítőt keresünk. Érd.:
06-30-945-8802
A Flexum Termál Gyógyfürdő
és uszoda gépész munkatársat
keres. Tel.: +36-30-227-7448
A Flexum Termál Gyógyfürdő és uszoda csapatába
takarítónőt keresünk. Tel.:
+36-30-227-7448
Európa pékség eladót keres.
Jelentkezés
személyesen
önéletrajzzal a pékségben,
Mosonmagyaróvár, Szent István király út 135. vagy 40.
Tel.: 06-30-650-2001
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