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Mosonmagyaróváron a Halászi úti 
ltp-en eladó egy 720 m2-es parko-
sított telken lévő 3 szoba + ameri-
kai konyhás nappalis, 131 m2-es, két-
szintes, igényes családi ház garázs-
zsal! Érd.: 06-30-856-1505

Új utcában 1 szoba+nappali/2szo-
ba+nappali, erkélyes lakások 
decemberi átadással eladók. Tel.: 
06-30-377-53-18

Költözhető családi ház a Balás Árpád 
utcában 46,9 MFt-ért eladó. Érd.: 
06-70-511-3399

INGATLAN

Belvárosban első emeleti, emelt-
szintű, szerkezet-készen, prémi-
um minőségben felújított lakások 
azonnali átadással megvásárolha-
tók! Ár: 22 MFt-tól 28 MFt.ig. Tel.: 
06-30-210-87-42

Eladó családi házat, vagy építési tel-
ket keresek Levélen, Hegyeshalom-
ban, Papréten, Bezenyén, Rajkán. 
Tel.: 06-70-631-0034

Mosonmagyaróváron azonnali köl-
tözés lehetőségével értékesítés-
re kínálok egy 4 szobás családi 
házat nagy terasszal, kerttel. Pan-
ellakást, telket beszámítok! Kész-
pénzfizetés esetén árkedvezmény! 
Érd.: 06-20-552-8312

Magyar, szlovák és osztrák ügy-
feleink részére eladó családi háza-
kat, lakásokat, telkeket keresünk 
Mosonmagyaróváron és környé-
kén! HELLO HOME Kft. Kolonics Ani-
ta 06-30-413-9346 és Mazán Márió 
06-30-856-1505

Mosonmagyaróváron, belvárosban 
most épülő társasházban értéke-
sítésre kínálok 40-60 m2-es, 2-3-
4 szobás kulcsrakész lakásokat. 
Várható átadás: 2019. december. 
A kivitelezés megkezdődött. Kész-
pénzfizetés esetén árkedvezmény! 
Érd.: 06-20-552-8312

Mosonmagyaróváron a Lajta 
lakóparkban értékesítésre kíná-
lok egy 68 m2-es földszinti sor-
házi lakást, saját kerttel, parko-
lóval. Az ingatlan 3 szobás. Luxus 
csendes környezet. Jelenleg egy 
családi ház, melynek átalakítá-
sa márciusban kezdődik, átadása 
június vége, kulcsrakészen. Érd.: 
06-20-261-6442
Eladó családi házat, vagy építési tel-
ket keresek Jánossomorján és kör-
nyéke is szóba jöhet, vagy Máriakál-
nokról, Kimléről, Károlyházáról. Tel.: 
06-70-315-8003

Mosonmagyaróváron a Lajta lakó-
parkban értékesítésre kínálok egy 
70 m2-es földszinti sorházi lakást, 
saját kerttel, parkolóval. Az ingatlan 
4 szobás. Luxus csendes környezet. 
Jelenleg egy családi ház, melynek 
átalakítása márciusban kezdődik, 
átadása június vége, kulcsrakészen. 
Érd.: 06-20-261-6442
Püskin 3 db egymás mellett fek-
vő 50%-ban beépíthető (2800 
m2/db), ipari terület eladó. Érd.: 
06-30-856-1505

Eladó családi házat, nyaralót, vagy 
építési telket keresek Kisboda-
kon, Püskin, Dunaremetén, Lipóton, 
Darnózselin, Héderváron, Ásvány-
rárón, Mecsér és Lébényről. Tel.: 
06-70-342-7167

Eladó családi házat, építési telket, 
vagy nyaralót keresek Dunaszigeten, 
Dunakilitin, Feketeerdőn, Halásziból. 
Tel.: 06-70-360-0715

Mosonmagyaróváron a Lajta lakó-
parkban értékesítésre kínálok egy 
50 m2-es földszinti sorházi lakást 
saját kerttel, parkolóval. Az ingatlan 
3 szobás. Luxus csendes környezet. 
Jelenleg egy családi ház, melynek 
átalakítása márciusban kezdődik, 
átadása június vége, kulcsraké-
szen. Érd.: 06-20-261-6442
Liget lakóparkban 74 m2-es, 2 szo-
ba+nappalis, ikerházi lakás saját kert-
tel, emeltszintű, szerkezet-készen, 
azonnal átvehető! Ár: 30.900.000 Ft. 
Érd.: 06-30-210-87-42

Mosonmagyaróváron a Lajta lakó-
parkban értékesítésre kínálok egy 
78 m2-es földszinti sorházi lakást 
saját kerttel, parkolóval. Az ingatlan 
4 szobás. Luxus csendes környezet. 
Jelenleg egy családi ház, melynek 
átalakítása márciusban kezdődik, 
átadása június vége, kulcsraké-
szen. Érd.: 06-20-261-6442
Német, orosz, ukrán nyelvterületről 
és szlovák vásárlóim részére eladó 
lakást, családi házat, építési tel-
ket, üzlethelyiséget, vagy vállalko-
zásra alkalmas ingatlanokat kere-
sek, előzetes költségek nélkül. Tel.: 
06-70-6277-670

Mosonmagyaróváron az Egy-
ség utcában eladó egy 300 m2-es 
építési telek. Ára: 7,2 MFt. Érd.: 
06-30-413-9346

Mosonmagyaróváron a volt ARAL 
kúttal szemben eladó egy 800 m2 zárt 
kert, egy rajta lévő 100 m2-es házzal, 
alatta pincével. Érd.: 06-20-261-6442
Mosonmagyaróváron, Óvár kertvá-
rosi részén 110 m2-es, 3 szobás, gáz-
fűtéses családi ház, garázzsal, tároló-
val, 1100 m2-es telekkel eladó. Tel.: 
06-70-393-4454, 06-20-425-2704
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Mosonmagyaróvártól 10 km-re, 
1500 m2-es, összközműves, beke-
rített építési telek fúrt kúttal, gyü-
mölcsfákkal, kis házzal eladó a 
Duna-parthoz közel. Iá: 9,8 MFt. Érd.: 
06-30-319-4885

Azonnal költözhető új földszinti, 
60 m2-es lakás 15,5 m2-es erkély-
lyel (nappali – 2 hálószoba) eladó. A 
lakáshoz teremgarázs beálló és saját 
tároló is tartozik. Iá: 35,5 MFt. Érd.: 
06-20-490-8346

800 m2 körüli, bontandó házzal vagy a 
nélkül építési telkeket keresek megbí-
zóim részére. Tel.: 06-70-511-3399

Széchenyin földszinti, erkélyes, 3 
szobás, normálállapotú, 64 m2-es 
panel eladó. Iá: 24.590.000 Ft. Érd.: 
06-30-210-87-42

Lajta lakóparkban új építésű, kert-
kapcsolatos lakás decemberi átadás-
sal leköthető! Ár: 22 MFt-tól. Érd.: 
06-30-210-87-42

Belvárosi, vagy ahhoz közeli lakást 
keresek befektetés céljára 22 MFt-ig! 
Tel.: 06-20-661-5780

Mofém-telepen felújítandó 65 m2-es 
lakás eladó kis kerttel! Iá: 22.000.000 
Ft. Érd.: 06-20-661-5780

Hegyeshalomban eladó felújított 
110 m2-es családi ház, 1148 m2-es 
telekkel. Ár: 28.400.000 Ft. Érd.: 
06-70-636-9509

Mosonmagyaróváron nagy, 5 szo-
bás családi ház eladó, vagy kisebb 
lakásra cserélhető, értékegyeztetés-
sel. Balás Á. u. 38. Iá: 48,8 MFt. Érd.: 
06-30-275-4023

Március 1-jétől Károly úton búto-
rozott panellakás kiadó. Tel.: 
06-30-975-2842

Körforgalomnál, a Kiserdő úti lakó-
tömb alagsorában zárt mélygarázs-
ban gépkocsi beálló kiadó. Érd.: 
06-30-9973-395

Mini-garzon március hónaptól bér-
be adó központi helyen 1 max. 2 fő 
részére. Érd.: 06-30-9973-395

Kertet bérelnék a városon belül. Érd.: 
06-70-566-1864

Mosonmagyaróváron családi ház 
alsó szintje csendes tevékenységre 
kiadó (iroda, masszázs, pedikűr stb.). 
Tel.: 06-30-650-2937

Mosonmagyaróváron városköz-
ponthoz közeli garázs kiadó. Tel.: 
06-30-462-7051

Mosonudvaron teljesen bútorozott 
3 szoba-nappalis lakás 6 főig kiadó. 
Tel.: 06-30-479-8346

2 szobás, bútorozott albérlet kiadó. 
Tel.: 06-70-703-2763

Szívében lakhatsz a városnak 
zárt kocsi beállóval 120.000 Ft/2 
hó kaució + rezsi 23.000 Ft. Tel.: 
06-30-2629-627

Kiadó garzon! Gáz- és cserépkályha-
fűtéssel, max. 2 fő részére, hosszú-
távra. Állat, gyermek, füstmentesnek. 
2 hó kaucióval! Érd.: 06-70-5656-536

Tesco mellett 2 fő részére szoba 
kiadó. Érd.: 06-30-4466-323

Munkásszállás 4 fő részé-
re kiadó Hegyeshalomban. Tel.: 
06-30-3500-652

Ipartelepen 57 m2-es lakás kert-
kapcsolattal áron alul eladó! Ár: 
22.900.000 Ft. Érd.: 06-70-280-3669

Mosonmagyaróváron tulajdonostól 
1. emeleti, 65 m2-es lakás eladó. Érd.: 
06-20-382-3417, 06-70-523-2845

Mofém-telepen tulajdonostól 45 
m2-es lakás, kis-kerttel eladó. Érd.: 
06-20-382-3417, 06-70-5232845

Mosonmagyaróváron belváros szí-
vében, frekventált helyen 1000 m2 
társasház építésére alkalmas épí-
tési telek eladó. Összközműves, 
aszfaltos út. Érd.: 06-20-553-7213

Tulajdonostól vásárolnék 
lakást! (Magánszemély!). Tel.: 
06-30-756-4380

Mosonmagyaróváron belváros szí-
vében frekventált helyen 1000 m2 
társasház építésére alkalmas épí-
tési telek eladó. Összközműves, 
aszfaltos út. Érd.: 06-20-552-8312

Ingyenes hitelügyintézés, hitelkivál-
tás, személyi kölcsön az Openhous-
nál. Hívjon bizalommal! Hegyi László-
né Dóra 006-70-934-60-05

Máriakálnokon 900 m2-es köz-
művesített építési telek eladó. Érd.: 
06-30-366-1116

Tulajdonostól családi ház Moson-
magyaróváron eladó. Iá: 30 MFt. Érd.: 
06-30-599-8066

Földszinti 3 szobás (60 m2) szép 
lakás a Manninger ltp-en eladó. Ár: 
25 MFt. Tel.: 06-30-425-6149

Mosonmagyaróváron a Kossuth 
Lajos úton 80 m2-es családi ház, tulaj-
donostól eladó. Érd.: 06-20-933-2927

Városközpontban most épülő 4 szin-
tes, liftes társasházban I. emeleti, 53 
m2-es, 3 szobás, erkélyes, fűtés-kész 
lakás leköthető, saját parkolóval. Ár: 
19,65 MFt. Tel.: 06-20-329-6564

Városközpontban eladó 80 m2-es 
ikerházrész, 340 m2 telekkel, 
áron alul! Ár: 19.500.000 Ft. Érd.: 
06-70-280-3669

Városközpontban most épülő 4 szin-
tes, liftes társasházban I. emeleti, 39 
m2-es, 2 szobás, erkélyes, fűtés-kész 
lakás leköthető, saját parkolóval. Ár: 
15,85 MFt. Érd.: 06-20-329-6564

Futura mögött I. emeleti, 52 m2-es 
társasházi lakás zárt parkolóval, 
magánszemélytől eladó. Érd.: 06-70-
886-1645, 06-20-434-4754

Mosonmagyaróváron az Origó 
lakópark mélygarázsában autó 
beállók és tárolók kiadók. Érd.: 
06-70-942-2942

Mosonmagyaróváron, Móra Ferenc 
ltp-en 55 m2-es földszinti panellakás 
eladó. Ár: 20 MFt. Felújított! Érd.: 
0043-699-19309486

Családi ház rendezett udvarral, szép 
kerttel, garázzsal Hegyeshalomban 
eladó. Iá: 39,9 MFt. Érd.: 96/221-
192, 06-20-315-8610

Mosonmagyaróváron 300 m2-es 
telken, újonnan épülő, egyszintes, 
81 m2-es, 3 szoba + nappalis, tera-
szos családi ház, leköthető. Átadás 
2019. év vége, fűtés-készen. Ár: 
33,0 MFt. Tel.: 06-20-329-6564

Eladó családi házat keresek Hegyes-
halomban! Tel.: 06-70-636-9509

KIADÓ

Kiserdő lakóparkban kiadó 2 szo-
ba-nappalis lakás, részben bútoroz-
va, nemdohányzó lakó részére, kisál-
lat nélkül. Ár: 145.000 Ft/hó + rezsi 
(számlával), 2 havi kaució szükséges! 
Érd.: 06-20-9818-046

Azonnal költözhető a Bartók Béla 
úton 2 szobás, távfűtéses lakás. 
A lakás bútorozott, 2 nemdohány-
zó személynek kiadó. Ár: 95.000 
Ft/hó + rezsi + 2 hó kaució. Tel.: 
06-70-771-7247

Mosonmagyaróváron, Tímár u. 3. 
szám alatt 2,5 szobás, összkomfor-
tos lakás hosszútávra kiadó már-
ciusi költözéssel. 2 havi kaució 
szükséges, kisállat kizárva! Érd.: 
06-70-541-3378

SUN lakóparkban zárt udvar, 42 
m2-es, I. emeleti erkélyes lakás ala-
csony rezsivel, tárolóval, gépkocsi 
beállóval hosszútávra kiadó. Tel.: 
06-30-733-7140

Mosonmagyaróváron liftes lakás-
ban bútorozott szoba egy hölgy részé-
re kiadó. TV, Internet van. Ár: 50.000 
Ft/hó, amely a rezsit is tartalmazza. 
Tel.: 06-30-850-1071

Mosonmagyaróváron 36 m2-es 
kislakás kiadó. Kertre néző ablakok-
kal, különálló. Ár: 100.000 Ft rezsi-
vel együtt, max. 2 főre, 1 havi kau-
ció szükséges! Érd.: 06-70-252-8161

Hosszútávra kiadó Mosonmagyaró-
váron külön-bejáratú tetőtéri lakás. 
Egy gyermek, egy kisállat nem aka-
dály! Ár: 100.000 Ft/hó + rezsi + 1 hó 
kaució. Érd.: 06-20-386-5244
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Mosonmagyaróváron bútoro-
zott garzonlakás kiadó. Ár: 90.000 
Ft/hó + rezsi + 2 hó kaució. Tel.: 
06-30-580-6383

Mosonmagyaróváron fiatal lány 2 
szobás lakásba lány lakótársat keres. 
Tel.: 06-70-674-1334

Összkomfortos apartman 1 személy 
részére kiadó Mosonmagyaróváron. 
Tel.: 06-70-6031-031

Mosonmagyaróváron 1-2-3 ágyas 
berendezett szobák, fürdő + WC-vel, 
mosási és főzési lehetőséggel kiadó. 
Tel.: 06-30-835-1960

Mosonmagyaróváron vendéglátói 
engedéllyel rendelkező 200 m2-es 
földszinti helyiség disco-nak, ret-
ro-disconak, esküvőknek, születésna-
pokra, céges rendezvényekre, házibu-
lira, farsangi bálra, egyéb rendezvé-
nyekre kiadó. Tel.: 06-30-835-1960

Beach lakóparkban 55 m2-es búto-
rozott lakás hosszútávra kiadó. Ár: 
110.000 Ft/hó + rezsi + 2 hó kau-
ció. Tel.: 06-20-975-8452

Mosonmagyaróváron a Magyar utca, 
sétáló utcájának központi helyén 
utcafronti, kirakatos 38 m2-es üzlet 
kiadó. Érd.: +36-30-345-1497

Mosonmagyaróváron: üres, föld-
szintes, melléképületes, 2 szobás, 
nagykonyhás, külön WC-vel (nem a 
fürdőbe) kiadó házat keresek, hosz-
szútávra. Ár: 120.000 Ft + 1 hó kau-
ció. Tel.: 06-70-274-1589

Mosonmagyaróváron új építésű 
társasházban bútorozott lakás hosz-
szú távra igényeseknek kiadó, max. 
2 fő részére. Kisállat kizárt! Érd.: 
06-30-398-7341

Jánossomorján ausztriai (Andau) 
határtól 2 km-re szálláslehetőség 
10-20 fő részére, akár hosszú távra is. 
Számlaképes! Tel.: 06-30-398-7341

Hegyeshalomban újépítésű bútoro-
zott lakás hosszútávra kiadó. Háziál-
lat kizárva! Ár: 110.000 Ft + rezsi + 
2 hó kaució. Érd.: 06-30-214-6337

Mosonmagyaróvártól 4 km-re Halá-
sziban, központjában 80 m2-es kis 
ház, kis kerttel új állapotban, gáz-
fűtéssel, új bútorokkal kiadó. Ár: 
130.000 Ft/hó + rezsi+ kaució. Érd.: 
06-30-9366-930

Telephely kiadó Mosonmagyaróvá-
ron 500 m2-en 2 garázzsal és tároló-
val. Érd.: 06-70-229-8134

Mosoni városrészen gázfűtéses, 
berendezett, galériás garzonlakás 
kiadó. Érd.: 06-30-9947-262

Mosonmagyaróváron a városköz-
ponthoz közel 90 m2-es családi ház 3 
szobás, gázfűtéses, szigetelt, felújított 
kiadó hosszú távra. Ár: 140-160.000 
Ft/hó + 2 hó kaució. Garázzsal együtt 
+ udvar. Tel.: 06-20-388-5611

Irodák kiadók Mosonmagyaróvá-
ron; 65, 35, 20 m2-esek mosdókkal 
és 16 m2-es étkezővel, zárt udvar-
ban, térkövezett parkolókkal. Érd.: 
06-30-4747-116

Kitűnő szálláslehetőség teljes össz-
komfortos lakások max. 2 főig zárt 
udvar, garázslehetőséggel. Halászin. 
Tel.: 06-70-6799-193

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! Tel.: 06-30-936-77-46

Mosonmagyaróváron garázs kiadó. 
Érd.: 06-70-6735-111

18-20 fő részére szállás kiadó Moson-
magyaróváron, közel az ipari parkhoz. 
Számlaképes! Érd.: 06-70-229-8134

Kiadó! A Fleschen, négyemeletes-
ben, tiszta lépcsőházban egy 2. eme-
leti, francia-erkélyes, 2 szobás, szép 
állapotú panellakás, 2 felnőtt, nemdo-
hányzó részére. Kiállat kizárva! 2 havi 
kaució szükséges. Ár: 90.000 Ft/hó + 
rezsi. Érd.: 06-30-856-1505

Mosonmagyaróváron a Wittmann 
parkban újépítésű garzonlakás 
kiadó. Tel.: 06-70-635-0020

Mosonmagyaróváron, a Magyar 
utcán, egészségügyi, sport-fitnesz, 
vendéglátó-ipari, vagy egyéb tevé-
kenységre alkalmas 400 m2-es üzlet-
helyiség kiadó! Érd.: 06-30-9791-506

Emeleti részben 2 család részé-
re komplett lakrész kiadó, illetve a 
földszinti részen 1 család részére 
komplett lakrész hosszútávra kiadó 
március 1-jétől Feketeerdőn. Tel.: 
06-20-466-7070

Kiadó Károly utcában lévő új építésű 
bútorozott, erkélyes társasházi lakás. 
Ár: 120.000 Ft/hó + rezsi + kaució. 
Érd.: 06-30-9120-884
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Apró Referenciával rendelkező építőipa-
ri vállalkozás családi házak építését, 
külső-belső felújítását, térkövezést, 
homlokzatszigetelést, garanciával 
vállalja. Tel.: 06-30-226-4185

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

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

Teherfuvarozást, költöztetést, lom-
talanítást vállalok Mosonmagyaróvár 
és környékén. Tel.: 06-70-540-3628, 
06-70-434-0125

Lomtalanítást vállalnék, lakások, 
pincék ürítését, takarítását, megegye-
zés szerint! Tel.: 06-70-675-0654

Aszfaltozás A-Z-ig! Tavaszi kedvez-
ménnyel! Mindennemű úttal kapcso-
latos munkák. Hívjanak bizalommal! 
Te.: +36-70-905-3473, sztrada-ep@
freemail.hu

GAZDABOLT – a mosoni piac-
nál. Moson-Kert Kft.- Mosonma-
gyaróvár, Ostermayer u. 08. Tel.: 
+36-20-3258-606

Vállalunk szobafestést, mázolást, 
tapétázást és homlokzatfestést. Minő-
ség, megbízhatóság, korrekt ár! Tel.: 
06-30-265-2478

Tóth Kárpittisztítás! Autókárpit, bútor-
kárpit, ülőgarnitúrák, fotelek, szé-
kek, padlószőnyegek tisztítása. Érd.: 
06-70-630-8245

Gipszkartonozási munkák: álmeny-
nyezetek, szerelt falak, tetőterek, fes-
tés, tapétázás. Tel.: 06-70-434-0125

Takarítás: házak, lakások, iro-
dák, egyéb épületek takarítása, 
fűnyírás, zöldterület gondozás. Tel.: 
06-70-434-0125

Családi házak, lakások külső-bel-
ső felújítását, hideg-meleg burkolá-
sát vállaljuk. Tel.: 06-20-9-529-915, 
06-30-258-0410

Palatetők bontás nélküli átfedése, 
cserepes lemezzel, bádogos mun-
kák, stablondeszka lemezelése, 
tetőfedés, tetőjavítás, lapos-tetők 
szigetelése, kúpcserepek kikenése, 
tetőmosás, javítások vállalása. Tel.: 
06-20-293-1175

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).

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

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

Szőnyegtisztítás felsőfokon, garan-
ciával! Ipari vegytisztítás, portalaní-
tás, atkátlanítás, ingyenes szállítás! 
Tel.: 06-20-447-2726

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

Villanyszerelés! Csengő javítástól vil-
lamos felújításig számíthat rám! Sza-
bó János: 06-30-99-300-48

Redőnyjavítást vállalok! Zsugonics. 
Tel.: 06-20-965-6515

Villanyszerelést vállalok! Lakások, 
épületek szerelését, kisebb átalakí-
tásokat. Tel.: 06-30-223-8865

Kőműves munkát, járólapozást, 
csempézést, festést vállalok Moson-
magyaróváron. Tel.: 06-20-386-1338

Cserépkályhák átrakása, tisztítása, 
javítása! Érd.: 06-20-3406-640 Kel-
lei Kornél

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

JÁRMŰ

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

Személy- és teherautó km meg-
kötés nélkül bérelhető. Érd.: 
06-30-682-4084

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

Személyautó bérelhető kaució és km 
megkötés nélkül. Autópálya matricá-
val ellátva. Érd.: Nimród hotel mellett. 
Tel.: 06-30-206-5858

OPEL CORSA DELIVERY VAN 1,4 I. 
1998-as évjárat - érvényes műsza-
ki 2020.04-ig ELADÓ! Iá: 200.000 Ft. 
Tel.: 06-30-9945-408

TÁRSKERESÉS

45 éves, igényes hölgy korban hoz-
záillő társat keres, komoly kapcsolat 
céljából. Leveleket a Szerkesztőség-
be „Tavasz” jeligére várjuk, Moson-
magyaróvár, Kossuth L. u. 14.

SZOLGÁLTATÁS

Redőnyök, reluxák, szalagfüggönyök, 
napellenzők, szúnyoghálók, harmoni-
kaajtók, stb. kedvezménnyel, garanci-
ával, rövid határidővel mosonmagya-
róvári szakembertől, 17 éves tapasz-
talattal. Kérjen ingyenes árajánlatot! 
Vidéken is! Tel.: +36-30-2350-927, 
Horváth Attila, www.redonyosattila.hu

Készpénzfizetés azonnal! Napi leg-
magasabb áron! Arany-ékszerre, 
ezüst tárgyakra, régiségekre, fest-
ményekre, egyes műszaki cikkek-
re. Arany-ékszerek árusítása ked-
vező áron. Régi képcsarnoki képe-
ket, hagyatékot vásárolok. Ingyenes 
értékbecslés. Zálogház (Kisalföld Áru-
ház mellet). Tel.: 96/215-808

Hagyományos OVISÚSZÁS a 
Móra Ferenc Általános Iskolá-
ban. Kedd: 17.00-18.00 óráig. 
Középsős és nagycsoportos oviso-
kat várunk! Tel.: 06-30-479-1679, 
06-30-268-7808

REDŐNYJÁRAT indul hétvégenként 
Mosonmagyaróvárra és környéké-
re! Redőnyök, szúnyoghálók 10 – 
20 % engedménnyel! Február végé-
ig tavalyi árakon! Hőszigetelt alumí-
nium redőnyök, reluxák, pliszék, sza-
lagfüggönyök, napellenzők, sávrolók. 
Kérjen ingyenes helyszíni árajánlatot! 
Minőségi árnyékolót 48 éves megbíz-
ható cégtől. HÉRICS LÁSZLÓ, Kapu-
vár, Pozsonyi u. 90. Tel.: 96/242-
655, 06-30-204-0-205, www.heri-
csredony.hu

Mindig TV: 9 magyar csatorna digi-
tális minőségben egyszeri kiépítési 
díjért, nincs havidíj. MINDIG TV EXT-
RA: egyszeri kiépítési díj + havidíj –
további előfizetős csatornák. Rész-
letekért hívjon! Szlovák tv csator-
nák vétele is megoldható analóg 
(magyar, szlovák, osztrák) és digitá-
lis –DAB+(szlovák, osztrák) rádióvé-
tel kiépítése. Tel.: 06-30-526-1558

Festést, külső szigetelést, lakások 
külső-belső teljes körű felújítását 
vállaljuk rövid határidővel, verseny-
képes áron! Érd.: 06-20-418-8296

Ácsmunkák, tetőfedés, kis házak, 
kocsi beállók, lambéria, gipszkarto-
nozás, zsaluzás, vasalás, betonozás, 
térkövezés. Tel.: 06-20-315-6689

Tetőszerkezet építése, javítása, 
szigetelése, tetőfedés, bádogozás 
garanciával. Tel.: 06-30-226-4185

Molnár András. Hidegburkolási 
munkák! Tel.: 06-30-529-0743

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 hétvé-
gén is! Tel.: 06-30-526-1558

Épületek külső – belső felújítása, 
karbantartása, takarítása, kőműves 
munkák, tetőjavítás, bádogos mun-
ka, tetőtisztítás, javítások, beázások 
elhárítása. Érd.: 06-30-730-9587

Fakivágás! Fakuglizás! Hasogatás! 
Bozótirtás, sövénynyírás, elhanyagolt 
kertek, udvarok rendbetétele, zöldhul-
ladék elszállítása. Hétvégén is! Tel.: 
06-20-328-4057

Vadvédelmi és hagyományos kerí-
tések építése, istállók, boxok, 
beállók tervezése, építése. Tel.: 
06-30-226-4185
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Száraz nyárfa és száraz akác-
fa konyhakészen rendelhető. EUTR: 
AA0351717. Tel.: 06-30-400-9597

Eredeti gyári nagy teljesítményű 
öntött vas kombinált gyalugép sür-
gősen eladó. Lapélek: 210x60, 380 
V. Tel.: 06-30-2244-922

Immel gázkazán alkatrésznek olcsón 
eladó. Érd.: 06-70-6031-031

Fa rönkhasító gép 18 tonnás hidrau-
likus, 380 V-os, 14 A, 4 KW-os, egy 
méter, 4 felé hasít – ipari kivitel – 
eladó. Tel.: 06-30-439-6320

Családi házhoz főzni jól tudó nyugdí-
jas hölgyet keresünk, heti négy alka-
lomra. Tel.: 06-70-597-1163

Bőrös félsertés 690 Ft/kg áron, 
igény szerint házhozszállítás!  
Vasárnap minden sertéshús  
999.- Ft. Házi májas és véres hur-
ka kapható. Vadhús rendelhető! 
Jánossomorja, Kereszt u. 22. Tel.: 
06-30-400-9597

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! Hét-
végén is! Tel.: 06-20-3254-252

Pala és cseréptetők tisztítása, javí-
tása, festése, teljes körű tetőfel-
újítás. Díjtalan kiszállás, helyszíni 
árajánlat. Hívjanak bizalommal! Tel.: 
06-30-232-5135

Asztalos EV. Vállalom egyedi konyha 
és egyéb bútorok kivitelezését. Minő-
ség reális áron! Keressen bizalommal! 
Érd.: 06-20-372-4749

Asztalosmunkák, konyha, beépített 
bútorok, ajtók, ablak, lépcsők, kocsi 
beállók készítését vállalom. Tel.: 
06-30-329-9269

Szőnyegmosás Mosonmagyaróvá-
ron! Matrac, bútor, autókárpit tisztí-
tás, bőrtisztítás, bőrjavítás, bőrfestés. 
Tel.: 06-30-851-5187

BOLHAPIAC! A Pártok Háza alatt! Év 
eleji akció a készlet erejéig! Minden 
bútor és műszaki árura 20-30 %-os 
árengedmény! Mosonmagyaróvár, 
Erkel Ferenc u. 10. Nyitva: Cs-P-Sz: 
9-17 óráig. Tel.: 06-20-5200-216

AKCIÓS üveges, fa bejárati ajtók 
hőszigetelt üveggel, záró gumitömí-
téssel, kilinccsel, kulccsal, 98x208-
as méret (egyszárnyas kivitel) 64.900 
Ft/db, valamint 138x208-as (kétszár-
nyas kivitel) 89.900 Ft/db. Munkaidő-
ben: 06-30-610-38-50, www.rbfnyi-
laszarokft.hu Bősárkány, Ady Endre 
u. 13.

AKCIÓS műanyag, hőszigetelt bejá-
rati ajtók, 98x208-as méretűek, fel-
ül üvegbetéttel, 5 pontos biztonsági 
zárral, kilinccsel, kulcsokkal, fehér 
színben, jobbos és balos kivitelben 
eladók. Ár: 59.900 Ft/db. Munkaidő-
ben: 06-30-610-38-50, www.rbfnyi-
laszarokft.hu Bősárkány, Ady Endre 
u. 13.

GARÁZSKAPU, bukó rendszerű, 
NOVUM márkájú, fehér színben, vado-
natújan, 1 év garanciával, 240x200-
as, 240x210-es és 250x200-as 
méretben 79.900 Ft/db. Munkaidő-
ben: 06-30-610-38-50, www.rbfnyi-
laszarokft.hu Bősárkány, Ady Endre 
u. 13.

Festést, kőműves munkát, burkolást, 
szigetelést, térkövezést, lakások kül-
ső-belső felújítását vállalom garan-
ciával. Kis munka is munka! Tel.: 
06-70-615-3039

Festés, mázolás, gipszkartonozás, 
burkolás, teljes körű lakás és ház 
felújítását vállaljuk. Korrekt ár! Érd.: 
06-30-268-6464

Villanyszerelést vállalok! Lakások, 
épületek szerelését, kisebb átalakí-
tásokat. Tel.: 06-30-223-8865

Cseréptetők, kémények javítá-
sát, tetőszigetelést, bádogos mun-
kákat, tetőfedést, ereszcsatorná-
zást, építőipari munkákat, beázá-
sok megszüntetését vállaljuk. Tel.: 
06-30-379-9913

Tuskó és gyökérmarást vállalok 
nehezen megközelíthető helyeken 
is Mosonmagyaróváron és 40 km-es 
körzetében. Hívjon bizalommal! Hét-
végén is! Tel.: 06-20-3254-252

EGYÉB

RAKLAPFELVÁSÁRLÁS! Tel.: 
06-30-594-6226

Dunnákat, párnákat vásárolok, régi 
bútorokat, festményeket, hangsze-
reket, szarvasagancsot, porceláno-
kat és mindenféle öreg hagyatékot. 
Érd.: 06-70-392-2725

Új, építkezésből megmaradt és bon-
tott nyílászárók nagy választékban, 
600 db-os raktárkészletről azonnal 
vihetők! www.hasznlatablak.hu

Csirkevásár! Kiváló minőségű 
kukorica-darázott  pecsenye csir-
ke konyhakészen rendelhető, 650 
Ft/kg áron, amíg a készlet tart. Cím: 
9211. Feketeerdő, Ady E. út 13. Tel.: 
06-96/960-003, 06-20-9-120-102

Figyelem! Vásárolok hagyatékot pin-
cétől a padlásig. Bontószéket, gyalu-
padot, régi bútorokat, tollat, fatek-
nőket, kis- és nagy mennyiségben 
vashulladékot, színesfémet. Érd.: 
06-20-804-2771

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

Rossz mosógépét, villany- és gáztűz-
helyét ingyen elszállítom Mosonma-
gyaróváron belül. Költöztetést is vál-
lalok! Tel.: 06-30-9-478-414
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Családi házhoz heti 2-3 alkalom-
ra takarítónőt, ill. vasalásra meg-
bízható hölgyet keresek. Érd.: 
06-20-562-2682

Csatlakozz a csapatunkhoz! Nyu-
gat-magyarországi (Győr, Moson-
magyaróvár és Sopron környéki) 
autóipari és fémipari nagyválla-
latok állásajánlataiból válogat-
hatsz ((betanított lakatos, targon-
cás, CNC-s hegesztő stb.), ahol 
kiemelt bérezést, ingyenes szál-
lást, utazást, valamint bérelőleget 
és hosszú távú munkát biztosítunk. 
Érdeklődni 8-20 óráig a 06-70-639-
9920 számon. JOBmotive Kft.

Kertépítő cég munkaerőt keres, 
„B” kat. jogosítvány előny. Tel.: 
06-20-325-9920

Gyere és dolgozz Velünk! Autóipa-
ri multi keres betanított munkakör-
be biztonsági öv összeszerelő kol-
légákat sopronkövesdi gyárába, 3 
műszakos munkarendbe. A szállás 
és bejárás megoldott. Kiemelkedő 
bér mellett 13. havi fizetését, pré-
miumot, cafeteriát, bérelőleget is 
biztosítunk. Érd.: 06-70-600-9021 
JOBmotive Kft.

Mosonmagyaróvári építőipa-
ri kivitelező műszaki előkészí-
tőt keres, kiemelt bérezéssel! Érd.: 
06-30-939-1930

Győri fémipari partnerünkhöz kere-
sünk betanított munkás, géplaka-
tos, CNC-gépkezelő, autószerelő, 
villanyszerelő munkakörbe dolgo-
zókat. Amit biztosítunk: versenyké-
pes fizetés, cafeteria, szállás, mun-
kába járás, hazautazási támoga-
tás, bérelőleg. Érd.: 06-70-415-
9021 JOBmotive Kft.

Fazekas KFT mosonszolnoki telep-
helyére betanított munkást keresünk. 
Önéletrajzot az alábbi e-mail címre 
várjuk: saling.agnes@fazekaskft.com

BETANÍTOTT MUNKÁRA keresünk 
munkatársat hosszú távú mun-
kavégzésre, VETŐMAGFELDOLGO-
ZÓ üzembe. Kétműszakos mun-
karend. Gépkezelői továbbképzé-
si lehetőség, versenyképes fize-
tés! PANNON-MAG-AGRÁR Kft. Tel.: 
06-20-253-9421

Mosonmagyaróvári könyvelőiro-
dánkba tapasztalt könyvelőt keresünk 
teljes munkaidőben. Szakmai fejlő-
dést, versenyképes munkabért kíná-
lunk. Megbízható, önállóan dolgozni 
tudó munkatársat várunk. Önéletraj-
zokat: zsuzsa@eurooffice.hu e-ma-
il címre kérjük.

Kiemelkedő kereseti lehetőséggel 
keresek csőszerelőket és alvállalko-
zókat hosszú távra. Tel.: 06-20-467-
8784, 06-30-9-277-106

Galéria étterembe felszolgálót és 
konyhai kisegítőt felveszünk. Moson-
magyaróvár, Erkel F. u. 2. Tel.: 
06-70-363-0052

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

Kemencés Pizza csapatbővítés cél-
jából főállású futárt keres. Feltétel: 
város ismerete. Tel.: 06-30-397-0030

Doni Burger-be munkatársat kere-
sünk. Érd.: 06-30-359-1941 vagy 
facebookon privát üzenetben!

Cukrászdába munkatársat keresünk. 
Tel.: 06-30-3767-283

Mosonmagyaróvári vendéglőbe sza-
kácsot és konyhai kisegítőt keresünk. 
Tel.: 06-30-369-5885

Hegeszteni tudó lakatost, illet-
ve műszaki rajz olvasásában jártas 
szakembert és 1 fő fémipari segéd-
munkást felvesz GO-STILL KFT. Tel.: 
06-30-811-4727

Pénzügyi intézmény számlakeze-
lésben, követeléskezelésben jártas 
munkatársat keres alkalmazotti, tel-
jes vagy részmunkaidőben. Közgaz-
dasági vagy jogi szakirányú végzett-
ség szükséges. Mérlegképes szakké-
pesítés előny. Jelentkezés fényképes 
önéletrajzzal a szamlakezeles.info@
gmail.com e-mail címen.

Mosonmagyaróváron az Anna 
kávézóba pultost keresünk hosz-
szútávra. Érd.: személyesen: Győri 
kapu u. 7. vagy a 06-96-951-909 
telefonszámon.

Webshop szerkesztő munkatársat 
keresünk napi 3-4 órás munkára (hét-
főtől-péntekig). Otthonról végezhető 
munka! Szükséges webáruház hasz-
nálatának ismerete és képszerkesz-
tő tapasztalat. Előny: grafikai/kiad-
ványszerkesztő ismeretek. Jelent-
kezni a +36-70-646-3329-es tele-
fonszámon lehet.

Hársfa étterem keres tálalósza-
kácsot, akár kezdőt is, valamint 
főzőasszonyt. Kiemelt fizetés és 
rugalmas munkaidő beosztás! Érd.: 
06-30-401-8838

Mosonmagyaróvári vegyipari cég 
– három műszakos munkarendbe 
munkaerőt keres. Alapfokú számí-
tógépes ismeret és targoncavezetői 
jogosítvány előny. Bér műszakpót-
lékkal: 2500 Ft/óra., betanulás után 
elérhető bér: 3000 Ft/óra. Érdeklődni 
munkanapokon 6-14 óra között: +36-
20-9854190.-es mobilszámon lehet.

Mosonmagyaróvárra, rendsze-
res kertépítő munkára keresek már-
ciustól jogosítvánnyal rendelkező 
férfi munkaerőt 50 éves korig. Tel.: 
06-20-335-9177

Pénzügyi intézmény közgazdasá-
gi felsőfokú iskolai végzettséggel 
vagy mérlegképes könyvelő szak-
képesítéssel és legalább hároméves 
pénzintézeti gyakorlattal rendelkező 
munkatársat keres megbízási jog-
viszonyban, negyedévenként 2 nap 
elfoglaltsággal. Jelentkezés önélet-
rajzzal a szamlakezeles.info@gma-
il.com e-mail címen.

Takarítónőt keresünk Mosonma-
gyaróvárra, másodállásba. Tel.: 
06-20-9-774-302

Takarítónőt keresünk Mosonszent-
miklósra, másodállásban. Tel.: 
06-20-9-774-302

Építőipari cég, festésben és gipsz-
kartonozásban jártas munkatársat 
keres. Érd.: H-P, 9-17 óra között: 
06-30-396-0014

Mosonmagyaróvári vegyipari cég 
munkaerőt keres: - csomagoló-tar-
goncavezető munkakörbe, kétműsza-
kos munkarendbe. Bér műszakpótlék-
kal: 1900 Ft/óra, betanulás után elér-
hető bér: 2400 Ft/óra. Munkásszál-
lás megbeszélés szerint. Érdeklődni 
munkanapokon 6-14 óra között: +36-
20-985-4190-es mobilszámon lehet.

Gyakorlattal rendelkező autósze-
relőt keresünk mosonmagyaróvári 
műhelybe, kiemelt bérezéssel! Tel.: 
06-70-261-6531
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Furgonra gépkocsivezetőt, nemzet-
közi fuvarozásra felveszünk Moson-
magyaróvárra. érd.: 06-70-545-6767

Szobafestő szakmunkásokat moson-
magyaróvári munkára alkalmaz-
nék. Folyamatos munkára, bejelen-
tett munkahely! Molnár Róbert Tel.: 
06-30-227-2289

Segédmunkást keresek, alkalmi 
munkára, kiemelt bérezéssel! Tel.: 
06-30-398-9626

Mosonmagyaróváron a Halász-
kert vendéglő kertész – karbantartó 
munkatársat keres. Lehet nyugdíjas 
is! Tel.: 06-20-458-0857

Levéli Fornettibe eladót keresünk, 
akár nyugdíjast is. Jó kereseti lehe-
tőség! Érd.: 06-30-366-0026

Fogászati rendelőbe hajnali kez-
déssel takarítónő munkatársat kere-
sünk. Érd.: szerda kivételével: 
06-30-225-1458

Mosonmagyaróvári kisboltba kisegí-
tő munkatársat keresünk, főként hét-
végi és délutáni elfoglaltsággal. Érd.: 
06-30-558-7009

Mosonmagyaróvári cég furgonra 
„B” kat. jogosítvánnyal gépkocsive-
zetőt felvesz, nemzetközi fuvarozás-
ra. Érd.: 06-30-9871-530

Mosoni piacnál lévő lángossütőbe 
kisegítőt keresünk szombati piacna-
pokra. Tel.: 06-20-436-6484

Fiatal kőművest és segédmun-
kást keresünk kiemelt bérezéssel 
Mosonmagyaróvár és környékéről. 
Érd.: 06-20-417-5757

Mosonmagyaróvári cég keres kőmű-
vest és gipszkartonozásban jártas 
munkatársat azonnali kezdéssel. Érd.: 
06-20-2216-701

Hegeszteni tudó munkatársat kere-
sünk, kiemelt bérezéssel! Tel.: 
06-30-468-3046

ÓVÁRVILL KFT. villanyszerelőt és 
ügyes kezű segédmunkást felvesz. 
Érd.: 06-30-643-4109

Jánossomorján 2 műszakos mun-
karendbe szobaasszonyt – recepci-
óst felveszünk kiemelt bérezéssel. 
Akár nyugdíjas is lehet! Huszár Tel.: 
06-30-398-7341

Mosonmagyaróvári étterem munká-
jára igényes, gyakorlott felszolgálót 
keres. Tel.: 06-20-220-6181
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Villanyszerelőket keresünk azonnali 
munkakezdéssel. Havi nettó alapbér 
300.000 Ft-tól. Jelentkezés az adott 
e-mail címre fényképes önéletrajz-
zal: iroda@noltech.hu További infor-
máció az alábbi telefonszámon: 
06-70-572-8777

Parkcenterben található Non-
Stop működő Nemzeti Dohánybolt-
ba főállású eladót keresünk! Érdek-
lődni lehet a: +36-30-915-0912-es 
telefonszámon, jelentkezni pedig a: 
motabakbt@gmail.com e-mail címen 
fényképes önéletrajzzal.

Flexum-Termál Gyógyfürdő és uszo-
da csapatába takarítónőt keresünk. 
Tel.: +36-30-227-7448

Mosonmagyaróvári szálloda hosz-
szútávra szakácsot és éjszakai por-
tást keres. Tel.: 06-96-206-871

Gyakorlattal rendelkező pultos-fel-
szolgálót keresek a mosonmagyaró-
vári Kolibri Snack Bárba,a Shell kút-
nál, azonnali kezdéssel! Jelentkezés 
az alábbi tel.sz-on: 06-70-337-1503

Épületgépészeti áruház munkatár-
sat keres eladói, raktár-gazdálkodá-
si munkára. Targoncavezetői jogosít-
vány előny! Érd.: 06-30-593-56-76

Kábel TV szereléshez munka-
társat keresünk Szaktudás nem  
szükséges. Feltétel: „B” kategóriás 
jogosítvány, önálló munkavégzésre 
való készség! Bérezés teljesítmény-
től függően min. 200.000 nettó –  
max. 300.000 Ft. Érd.: 
06-20-66-77-230

Autóbusz-vezetőt keresünk nem-
zetközi és belföldi személyszállítás-
ra, állandó munkavégzésre, azonnal 
kezdéssel! Érd.: 06-70-945-2330

Bejáratott szépségszalonba műkör-
mösnek márciusi kezdéssel hely 
kiadó. Érd.: 06-30-652-5747

Mosonmagyaróvári élelmiszer kis-
boltba eladónőt felveszünk. Első-
sorban idősebb hölgyek jelentkezé-
sét várjuk, lehet nyugdíjas is! Tel.: 
06-70-773-2779

Füvacop Kft. felvételt hirdet „B” kate-
góriás gépkocsivezető munkakörre, 
furgonra, nemzetközi viszonylatra, 
mosonmagyaróvári telephelyre, heti 
itthon tartózkodással. További rész-
letekért kérem, érdeklődjön: 06-20-
5-434-443 vagy e-mail: vjmondan@
gmail.com

Pozsgai Hidraulika Kft. forgácsoló 
részlege Chevalier 24443 VMC típusú 
3 tengelyes, Siemens Sinumerik 810D 
+ Shopmill vezérlésű CNC marógépé-
re, gyakorlattal rendelkező munkatár-
sat keres 2 műszakos munkarendben, 
egyedi és kis sorozatú munkákhoz. 
Amit kínálunk: Tudásszinttel és tel-
jesítménnyel arányos kiemelkedően 
magas bérezés. Jelentkezés: allas@
pozsgaihidraulika.com e-mail címen, 
vagy a +36-20-426-9920 telefonon.

Mosonmagyaróvári/Jánossomorjai 
telephellyel rendelkező fuvarozó cég 
C+E kategóriás jogosítvánnyal kami-
onsofőrt keres belföldi és rövid auszt-
riai fuvarokra. Érd.: 06-70-596-8828

Pozsgai Hidraulika Kft. felvétel-
re keres géplakatos, mezőgazdasá-
gi gépszerelő, vagy egyéb műsza-
ki végzettségű szakembereket, aki-
ket egy átfogó „hidraulika rendsze-
rek üzemeltetése – karbantartá-
sa” átképzés után hidraulikus rend-
szer szerelőként foglalkoztatna. Amit 
kínálunk: jó hangulatú, kiváló szakmai 
tudással rendelkező kollégák segítő-
kész közösségében végzett napi mun-
ka, útiköltség térítés, kimagasló tel-
jesítményarányos bérezés. Jelentke-
zés: allas@pozsgaihidraulika.com, 
+36-20-426-9920

Mosonmagyaróváron újonnan nyíló 
lottózóba, mely vendéglátó egységgel 
együtt üzemel, női munkatársat kere-
sünk napi 8 órában. Lehet friss nyug-
díjas is! Előny: lottóterminál végzett-
ség. Jelentkezni: 06-30-908-3698

Ausztriába keresünk kőművest, 
ügyes-kezű segédmunkást és burko-
lót. Érd.: 06-20-516-8881 (esti órák-
ban és hétvégén egész nap)

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

Mosonmagyaróvári építőipari cég, 
zsaluzó ácsokat keres, hosszútáv-
ra. Bejelentett munkaviszony, kor-
rekt fizetés! Tel.: 06-70-3304-178 
BÓKA BAU KFT.

EGY MŰSZAK, KIEMELT BÉREZÉS! 
Formázó, olvasztár, homok-előké-
szítő munkatársakat keres a KÜHNE 
Vasöntőde Kft. Jelentkezés: 06-96-
213-055, munkanapokon 6-14 óráig.

Levél külterületén lévő szarvasmar-
hatelepre adminisztrátor munkakörbe 
kollégát felveszünk. Önéletrajzokat a 
paul.meixner@gmail.com-ra várjuk!

Mosonmagyaróvári építőipari cég 
munkájára igényes, megbízható fes-
tőt, hőszigetelésben jártas kőmű-
vest, segédmunkást felvesz. Lehet 
pályakezdő is! Bérezés: megegyezés 
szerint. Érd.: 06-30-9475-174
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