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Mosonmagyaróváron direkt a 
centrumban (óvoda, iskola, posta, 
gyógyszertár, bank, üzletek gya-
logosan néhány percre), de még-
is csendes, nyugodt családi házas 
környezetben eladó egy teljes 
körűen felújított 2. emeleti, 3 szo-
bás, amerikai konyhás, erkélyes, 
klímás téglalakás. Iá: 29,9 MFt. 
Érd.: 06-30-451-8277

Mosonmagyaróváron, Halászi 
úti ltp-en tulajdonostól 110 m2-es 
könnyűszerkezetes ház 1305 m2-es 
telken eladó. Nappali, 3 háló, für-
dő, WC + WC, pincében 2 autó-
nak garázs szauna, 2 szoba. Nyi-
tott úszómedence, kerti tó, faház, 
grillező. Ingatlanközvetítők kérem, 
ne hívjanak! Iá: 75 MFt. Érd.: 
06-70-4547-480

Ipartelepen 150 m2-es, 5 szo-
bás családi ház eladó. Tel.: 
06-30-3557-175

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

3921 m2-es építési telek eladó Duna-
szigeten. Érd.: 06-20-520-8011

INGATLAN
Mezőgazdasági területen, János-
somorján 9HA 27AK/hektár és 3HA 
30AK/hektár szántóföld eladó. Érd.: 
06-30-9275-799

Mosonmagyaróváron, tulajdonos-
tól belvárosi 1. emeleti 65 m2-es 
lakás eladó. Iá: 20.800.000 Ft. Érd.: 
06-20-382-3417, 06-70-523-2845

Mofém-telepen tulajdonostól 45 
m2-es lakás, kis-kerttel eladó. Iá: 
18.800.000 Ft. Érd.: 06-20-382-
3417, 06-70-523-2845

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

Eladó családi házat, építési telket, 
vagy nyaralót keresek Dunaszige-
ten, Dunakilitin, Feketeerdőn, Halá-
sziból. Érd.: 06-70-360-07-15

Hegyeshalomban 140 m2-es sor-
házi lakás eladó! Iá: 23.000.000 Ft. 
Érd.: 06-20-661-5780

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

Dunaszigeten jó állapotú 130 m2-es 
családi ház eladó! Iá: 31.500.000 
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

M o s o n m a g y a r ó v á r o n 
eladó 81 m2-es társashá-
zi lakás! Ár: 26.500.000 Ft. Érd.: 
06-70-636-9509

Hegyeshalomban 93 m2-es 
családi ház 600 m2-es telken 
eladó! Ár: 23.000.000 Ft. Érd.: 
06-70-280-3669

Mosonmagyaróváron azonnali 
költözéssel eladó 4 szobás csa-
ládi ház terasszal, saját kerttel. 
Panellakás, telket beszámítok! 
Ajándék konyhabútorral. Érd.: 
06-20-552-8312

Eladó családi házat, nyaralót, vagy 
építési telket keresek Kisbodakon, 
Püskin, Dunaremetén, Lipóton, 
Darnózselin, Héderváron, Ásvány-
rárón, Mecséren és Lébényről. Tel.: 
06-70-342-71-67

Püskin 3 db egymás mellett fek-
vő 50%-ban beépíthető (2800 
m2/db), ipari terület eladó. Érd.: 
06-30-856-1505

Mosonmagyaróváron belváros-
ban épülő társasházban 40-60 
m2-es, 2-4 szobás lakások leköt-
hetők. Átadás: 2019. december. 
A kivitelezés megkezdődött. 
Készpénzfizetés esetén árked-
vezmény! Érd.: 06-20-552-8312

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

Mosonmagyaróváron a Lajta lakó-
parkban értékesítésre kínálok egy 
70 m2-es földszinti 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.: 06-20-552-8312

Dunaszigeten, közel a strandhoz 
felújított kétszintes nyaraló eladó. 
Tel.: 06-30-268-9491

Halásziban ház 500 m2- telken 
és egy különálló 500 m2-es telek 
eladó. Érd.: 06-30-215-2901

Ipari/kereskedelmi park Iparte-
lep környékén, Mosonmagyaróvá-
ron keresek eladó/kiadó csarnokot, 
termet, ingatlant, 150 m2 - 250 m2 
területen. Tel.: 00-36-30-9160-818

Eladó családi házat, vagy építési 
telket keresek Levélen, Hegyesha-
lomban, Papréten, Bezenyén, Raj-
kán. Érd.: 06-70-631-00-34

Mosonmagyaróváron a Lajta lakó-
parkban értékesítésre kínálok egy 
68 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.: 06-20-552-8312
Eladó családi házat, vagy építési 
telket keresek Jánossomorján és 
környéke is szóba jöhet, vagy Mári-
akálnokról, Kimléről, Károlyházáról. 
Érd.: 06-70-315-80-03

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.: 06-20-552-8312
Tulajdonostól eladó gázfűtéses 
családi ház 510 m2-es telken, 3 
szobás, azonnal költözhető! Lak-
ható rész: 90 m2. Tel.: 06-30-30-
853-6651 (egész nap)
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Mosonmagyaróváron nagy, 5 szo-
bás családi ház eladó, vagy kisebb 
lakásra cserélhető, értékegyezte-
téssel. Balás Á. u. 38. Iá: 48,8 MFt. 
Érd.: 06-30-275-4023

Ingyenes hitelügyintézés, hitel-
kiváltás, személyi kölcsön az 
Openhouse-nál. Hívjon biza-
lommal! Hegyi Lászlóné Dóra 
06-70-934-60-05

Tulajdonostól vásárolnék 
lakást! (Magánszemély). Tel.: 
06.30-756-4380

Mediterrán lakóparkban erkélyes 
lakást keresek 20 MFt-ig. Érd.: 
06-30-210-8742

Földszinti, teraszos, 3 nagy-
szobás, korszerűsített pan-
ellakás Mosonmagyaróváron 
eladó. Iá: 24.590.000 Ft. Érd.: 
06-30-210-8742

Új építésű lakások Mosonma-
gyaróváron év végi birtokbavé-
tellel, 5%-os Áfával eladók. Érd.: 
06-30-377-5318

Fertődön, a Bartók Béla utcában 
45 m2-es téglalakás eladó. 2. eme-
let, 1+1 szoba. Iá: 18,9 MFt. Érd.: 
+36-20-968-6061

Eladó 350 m2-es telken (Lovarda 
környékén) teljesen felújított 1 szo-
bás, amerikai konyhás (alatta pin-
ce-garázs) bővíthető családi ház. 
Részletfizetés, ill. garázsbeszámí-
tási lehetőséggel! Veres Péter utca 
15. Tel.: 06-20-226-9-427

2 db garázs, 1 db tároló helyiség 
Mosonmagyaróváron kiadó. Tel.: 
06-70-229-8134

Mosonmagyaróváron 1 szo-
bás garzonlakás albérletbe kiadó. 
2 havi kaució szükséges! Tel.: 
06-30-2904-333

Hölgy számára szoba kiadó a város-
központban. Tel.: 06-30-616-7822

Károly út 74. sz. alatt bútorozott, 
2 szobás, erkélyes lakás tároló-
val kiadó. Újonnan renovált. Ár: 
110.000 Ft/hó + rezsi + 2 hó kau-
ció. Érd.: 06-20-942-1728

Kiadó! A Fleschen, négyemele-
tesben, tiszta lépcsőházban egy 2. 
emeleti, francia-erkélyes, 2 szo-
bás, szép állapotú panellakás, 2 fel-
nőtt, nemdohányzó részére. Kiál-
lat kizárva! 2 havi kaució szüksé-
ges. Ár: 90.000 Ft/hó + rezsi. Érd.: 
06-30-856-1505

Erkel Ferenc út 10. szám alat-
ti irodaházban 19 m2-es és 38 
m2-es irodák kiadók, valamint 
termék-rendezvények lebonyo-
lítására igénybe vehetők! Tel.: 
06-30-936-77-46

Mosonmagyaróváron, a Magyar 
utcán, egészségügyi, sport-fit-
nesz, vendéglátó-ipari, vagy 
egyéb tevékenységre alkalmas 
400 m2-es üzlethelyiség kiadó! 
Érd.: 06-30-9791-506

Teremgarázs Kiserdõ háznál bérbe 
adó. Tel.: 06 30 9973 395

Mosonmagyaróváron 300 m2-es 
telken, újonnan épülő, egyszin-
tes, 81 m2-es, 3 szoba + nappa-
lis, teraszos családi ház, leköt-
hető. Átadás 2019. év vége, 
fűtés-készen. Ár: 33,0 MFt. Tel.: 
06-20-329-6564

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

Városközpontban most épü-
lő 4 szintes, liftes társasház-
ban I. emeleti, 53 m2-es, 3 szo-
bás, erkélyes, fűtés-kész lakás 
leköthető, saját parkolóval. Ár: 
19,65 MFt. Tel.: 06-20-329-6564

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

Városközpontban most épü-
lő 4 szintes, liftes társasház-
ban I. emeleti, 39 m2-es, 2 szo-
bás, erkélyes, fűtés-kész lakás 
leköthető, saját parkolóval. Ár: 
15,85 MFt. Érd.: 06-20-329-6564

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

Német, orosz, ukrán nyelvterüle-
tekről és szlovák vásárlóim részé-
re eladó lakást, családi házat, építé-
si telket, üzlethelyiséget, vagy vál-
lalkozásra alkalmas ingatlanokat 
keresek, előzetes költségek nél-
kül. Tel.: 06-70-6277-670

Gyöngyös ltp-en új ház, 2 szoba + 
nappali kerttel, terasszal, garázzsal, 
beállóval igényesnek 2 fő részére 
kiadó. A ház, részben bútorozva. 
Kisállat, cigaretta kizárt! Ár: 500 
Euró/hó + rezsi + 2 hó kaució. Tel.: 
06-30-504-9545

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

Családi háznál külön-bejáratú, gáz-
fűtéses garzon 1 fő részére hosszú-
távra kiadó. Tel.: 06-96-207-699

Mosonmagyaróváron a Witt-
mann-parkban újépítésű garzon-
lakás kiadó. Tel.: 06-70-635-0020

Kiadó a Károly utcában egy búto-
rozott, erkélyes, újépítésű 45 
m2-es társasházi lakás. Tel.: 
06-30-9-120-884

Mosonmagyaróváron a Mofém-te-
lepen 2 szobás lakás hosszútávra 
kiadó. Tel.: 06-20-9753-243

Kétágyas szobák munkások-
nak kiadók Mosonmagyaróvá-
ron, közel az Ipari parkhoz. Tel.: 
06-70-229-8134

Ausztriában, Neusiedl mellett 
külön bejáratú, bútorozott szo-
ba kiadó. Bérleti díj + rezsi: 260 
Euro / hó, egy havi kaució szük-
séges. Érdeklődni az alábbi szá-
mon: +3630 4102259

Mosonmagyaróváron, Alkotmány 
úton 250 m2-es csarnok + 100 m2 
iroda + szociális helyiség kiadó. 
Érd.: 06-30-643-4109

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

Mosonmagyaróváron az Origó 
lakópark mélygarázsában autó 
beállók és tárolók kiadók. Érd.: 
06-70-942-2942
Futura mögött I. emeleti, 52 m2-es 
társasházi lakás zárt parkoló-
val, magánszemélytől eladó. Érd.: 
06-70-886-1645, 06-20-434-4754

Mosonmagyaróváron a volt ARAL 
kúttal szemben eladó egy 800 
m2 zárt kert, egy rajta lévő 100 
m2-es házzal, alatta pincével.  
Készpénzfizetés esetén árked-
vezmény! Érd.: 06-20-552-8312
Családi ház rendezett udvarral, 
szép kerttel, garázzsal Hegyesha-
lomban eladó. Iá: 39,9 MFt. Érd.: 
96/221-192, 06-20-315-8610

A belvárosban eladó egy I. eme-
leti, 3 szobás, 90 m2-es, felújí-
tandó polgári lakás, új ablakok-
kal és tetővel, saját tárolóval. Ár: 
18,98 MFt. Érd.: 06-20-329-6564
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

KIADÓ
2 szobás, bútorozott albérlet kiadó. 
Tel.: 06-70-703-2763
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Mosonmagyaróváron a Magyar 
utca, sétáló utcájának közpon-
ti helyén utcafronti, kiraka-
tos 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, 
hosszútávra. Ár: 120.000 Ft + 1 
hó kaució. Tel.: 06-70-274-1589

Termál Hotelben szoba heti, havi 
vagy hosszabb távra bérbe adó. 
Tel.: 06 30 9973 395

Kiadó lakások Mosonmagyaróvá-
ron, 140.000 Ft + rezsi kiadók. Érd.: 
06-30-210-8742

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

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

Mosonmagyaróváron 1-2-
3 ágyas berendezett szobák,  
fürdő + WC-vel, mosási és főzé-
si lehetőséggel 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

Kiadó garzon! Gáz- és cserép-
kályhafűtéssel, max. 2 fő részére, 
hosszútávra. Állat, gyermek, füst-
mentesnek. 2 hó kaucióval! Érd.: 
06-70-5656-536

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 vendéglátói 
engedéllyel rendelkező 200 m2-es 
földszinti helyiség disco-nak, ret-
ro-disconak, esküvőknek, szü-
letésnapokra, céges rendezvé-
nyekre, házibulira, farsangi bálra, 
egyéb rendezvényekre kiadó. Tel.: 
06-30-835-1960

Munkásszállás 4 fő részé-
re kiadó Hegyeshalomban. Tel.: 
06-30-3500-652
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Apró Referenciával rendelkező építőipa-
ri vállalkozás családi házak építé-
sét, külső-belső felújítását, térköve-
zést, homlokzatszigetelést, garanci-
ával vállalja. Tel.: 06-30-226-4185

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

Redőnyjavítás! Redőnyök, szú-
nyoghálók. Ugyanitt reluxák, sza-
lagfüggönyök. 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

Vállalunk szobafestést, mázolást, 
tapétázást és homlokzatfestést. 
Minőség, megbízhatóság, korrekt 
ár! Érd.: 06-30-265-2478

Tuskó és gyökérmarást vál-
lalok nehezen megközelíthe-
tő helyeken is Mosonmagyaróvá-
ron és 40 km-es körzetében. Hív-
jon bizalommal! Hétvégén is! Tel.: 
06-20-3254-252

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

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

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

Szőnyegtisztítás felsőfokon, 
garanciával! Ipari vegytisztítás, 
portalanítás, atkátlanítás, ingye-
nes szállítás! Tel.: 06-20-447-2726

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

Redőnyjavítást vállalok! Zsugo-
nics. Tel.: 06-20-965-6515

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

Kőműves munkát, járólapo-
zást, csempézést, festést válla-
lok Mosonmagyaróváron. Tel.: 
06-20-386-1338

Fűnyírást, gazos területek kaszálá-
sát motoros fűkaszával, park-gon-
dozást vállalok. Számlaképes! Tel.: 
06-20-374-4339

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

Személyautó bérelhető kaució és 
km megkötés nélkül. Autópálya 
matricával 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

2005-ös WV Pas sat dízel kitű-
nő állapotban eladó. Érd.: 
06-30-3557-175

SZOLGÁLTATÁS

Redőnyök, reluxák, szalagfüggö-
nyök, napellenzők, szúnyoghálók, 
harmonikaajtók, stb. kedvezmény-

nyel, garanciával, rövid határidő-
vel mosonmagyaróvári szakem-
bertől, 17 éves tapasztalattal. Kér-
jen ingyenes árajánlatot! Vidéken 
is! Tel.: +36-30-2350-927, Hor-
váth Attila, www.redonyosattila.hu

Készpénzfizetés azonnal! Napi 
legmagasabb áron! Arany-ékszer-
re, ezüst tárgyakra, régiségek-
re, festményekre, egyes műsza-
ki cikkekre. Arany-ékszerek árusí-
tása kedvező áron. Régi képcsar-
noki képeket, hagyatékot vásáro-
lok. Ingyenes értékbecslés. Zálog-
ház (Kisalföld Áruház mellet). Tel.: 
96/215-808

Hagyományos OVISÚSZÁS a 
Móra Ferenc Általános Isko-
lában. Kedd: 17.00-18.00 órá-
ig. Középsős és nagycsoportos 
ovisokat várunk! Tel.: 06-30-
479-1679, 06-30-268-7808
Fakivágás! Fakuglizás! Hasogatás! 
Bozótirtás, sövénynyírás, elhanya-
golt kertek, udvarok rendbetétele, 
zöldhulladék elszállítása. Hétvégén 
is! Tel.: 06-20-328-4057

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

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

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

GYORSVARRODA! A volt MARY var-
rodás csajok új helyen a Károly út 
1-ben. Tel.: 06-30-789-7710
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GARÁZSKAPU, bukó rendsze-
rű, NOVUM márkájú, fehér szín-
ben, vadonatújan, 1 év garanciá-
val, 240x200-as, 240x210-es és 
250x200-as méretben 79.900 Ft/
db. Munkaidőben: 06-30-610-38-
50, www.rbfnyilaszarokft.hu Bősár-
kány, Ady Endre u. 13.

Új, építkezésből megmaradt és 
bontott nyílászárók nagy válasz-
tékban, 600 db-os raktárkészlet-
ről azonnal vihetők! www.haszn-
latablak.hu

Bőrös félsertés 690 Ft/kg áron, 
igény szerint házhozszállítás! 
Vasárnap minden sertéshús 999.- 
Ft. Házi májas és véres hurka kap-
ható. Vadhús rendelhető! János-
somorja, 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 gáz-
tűzhelyét ingyen elszállítom Moson-
magyaróváron belül. Költöztetést is 
vállalok! Tel.: 06-30-9-478-414

Családi házhoz főzni jól tudó nyug-
díjas hölgyet keresünk, heti négy 
alkalomra. Tel.: 06-70-597-1163

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

Figyelem! Vásárolok hagyatékot 
pincétől a padlásig. Bontószéket, 
gyalupadot, régi bútorokat, tollat, 
fateknőket, kis- és nagy mennyi-
ségben vashulladékot, színesfémet. 
Érd.: 06-20-804-2771

Kapálógép, pálinkafőző, nyári 
bútor, bicikli, vendégágy, kenyér-
sütő, lejátszók, HI-FI berendezé-
sek eladók. Tel.: 06-30-3557-175

Helikopterek, drónok, római 
pénzek, Zsigmond – Béla - And-
rás ezüstpénzek, kerékpárok, 
rollerek, könyvek eladók. Tel.: 
06-30-607-3065

3 hetes előnevelt húscsirke márci-
us 11-én kapható. 9211. Feketeer-
dő, Ady E. u. 13. Tel.: 06-96-960-
003, 06-20-9120-102

Alpin technikával történő leda-
rabolást, döntést, visszavágást 
vállalunk veszélyes, nagyra nőtt, 
rossz helyen lévő fák/cserjék 
esetében! Ne várjuk, míg kárt 
okoz! Hívjon bizalommal! Tel.: 
+36-30-997-0834

Mindig TV: 9 magyar csatorna digi-
tális minőségben egyszeri kiépíté-
si díjért, nincs havidíj. MINDIG TV 
EXTRA: egyszeri kiépítési díj + 
havidíj –további előfizetős csator-
nák. Részletekért hívjon! Szlovák 
tv csatornák vétele is megoldha-
tó analóg (magyar, szlovák, oszt-
rák) és digitális –DAB+(szlovák, 
osztrák) rádióvétel kiépítése. Tel.: 
06-30-526-1558

Burkolást, csempézést, térköve-
zést vállalok rövid határidővel! Érd.: 
+36-30-443-6818

FIX hitel külföldi munkabérre is! 
Tel.: 06-70-3363-431

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

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

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

Redőnyök, napellenzők, árnyéko-
lók, szúnyoghálók engedménnyel. 
Március végéig tavalyi árakon! Tel.: 
06-96/245-064

GAZDABOLT – a mosoni piacnál. 
Moson-Kert Kft.- Mosonmagya-
róvár, Ostermayer u. 08. Tel.: 
+36-20-3258-606

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

Veszélyes fák kivágását vállal-
juk! Épületek közé nőtt fák bizton-
ságos kivágását, megdőlt, veszé-
lyessé vált fák biztonságos lebon-
tását vállaljuk Mosonmagyaróvá-
ron és 40 km-es körzetében. Hív-
jon bizalommal! Hétvégén is! Tel.: 
06-20-3254-252

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

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

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

Asztalos EV. Vállalom egyedi kony-
ha és egyéb bútorok kivitelezését. 
Minőség reális áron! Keressen biza-
lommal! Érd.: 06-20-372-4749

Zepter márkaképviselet működik 
Mosonmagyaróváron a Malom-
szer utcán át a hídon. Rugalmas 
nyitva tartás, tanácsadás (lám-
pák javításának ügyintézése). Tel.: 
06-70-635-1716

Kertészeti és erdészeti gépszer-
viz fűnyírók, fűnyíró traktorok, 
rotációs kapák, motorfűrészek, 
damilos fűkasza, fűszellőztető 
gépek, vízszivattyú, magasnyo-
mású mosó javítása, garanciá-
val! Garanciás és garancián túli 
javítások. Alkatrészek, tartozé-
kok, minőségi olajok vásárolha-
tók, új és használt gép adás-vé-
tel, gép-bérlés. Nagy Universal 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
Szolgáltatóház Mosonmagyaró-
vár, Kossuth Lajos út 128. Tel.: 
06-20-378-2433. Nagy gépekért 
házhoz megyünk és javítva visz-
szavisszük Önnek!
Asztalosmunkák, konyha, beépí-
tett bútorok, ajtók, ablak, lépcsők, 
kocsi beállók készítését vállalom. 
Tel.: 06-30-329-9269

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

Festést, kőműves munkát, burko-
lást, szigetelést, térkövezést, laká-
sok külső-belső felújítását vállalom 
garanciával. Kis munka is munka! 
Tel.: 06-70-615-3039

EGYÉB

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

BOLHAPIAC! A Pártok Háza alatt! 
Év eleji akció a készlet erejéig! Min-
den bútor és műszaki árura 20-30 
%-os árengedmény! Mosonma-
gyaróvár, 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 (kétszárnyas kivitel) 89.900 Ft/
db. Munkaidőben: 06-30-610-38-
50, www.rbfnyilaszarokft.hu Bősár-
kány, Ady Endre u. 13.

Fűtött tároló helyiséget keresek 
sürgősen a Magyar utca környé-
kén. 3 Grácia tányérkészlet 18 
db-os kézzel festett, teljesen origi-
nál eladó, ugyanitt egyéb tányér-
készletek, pohárkészletek, kristály-
poharak, aranyszínű kávéskészlet 
és bútorok eladók; kézzel kötött 
pulóverek, selyemmel hímzett terí-
tők, függönyök, gobelinek és szép 
kerékpárok. Tel.: 06-96/217-524

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. Munka-
időben: 06-30-610-38-50, www.
rbfnyilaszarokft.hu Bősárkány, Ady 
Endre u. 13.

Bontásból származó jó minőségű 
natúr forgácslap, MDF-lemez, falá-
da többféle méretben eladó. Érd.: 
06-20-9596-202
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Aqua Hotel Termál éjszakai portást 
keres. Nyugdíjasok jelentkezését is 
várjuk. Jelentkezés módja: szemé-
lyesen a Hotel recepcióján (Moson-
magyaróvár, Kígyó u. 1.), vagy a 06 
30 395 9678-as telefonszámon

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.

Gyakorlattal rendelkező pul-
tos-felszolgálót keresek a moson-
magyaróvári Kolibri Snack Bárba,a 
Shell kútnál, azonnali kezdéssel! 
Jelentkezés az alábbi tel.sz-on: 
06703371503

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

Minerva hotel munkájára igé-
nyes szobaasszonyt keres. Érd.: 
06-70-363-0051

Dobozolói munkakörbe férfiak, 
nők, pályakezdők jelentkezését 
várjuk 3 műszakos munkarendbe. 
Cafeteria, céges buszjárat, hiányzá-
si és teljesítmény bonusz, szállás/
albérlet támogatás biztosított. Elvá-
rás: 8 általános, 3 műszak vállalása. 
Jelentkezni a +36-30-530-4028-as 
számon, vagy személyesen Moson-
magyaróváron, a Palánk utca 1. 
szám alatt. Nyilv.sz.: 10/2011.

Keresünk automata vágó- és 
csiszológépek (NC) kezeléséhez 
agilis, dolgozni akaró férfi (akár 
40-50 éves is) munkavállalókat, 
azonnali kezdéssel, hosszú távra, 
mosonmagyaróvári munkahely-
re. Bérezés: megegyezés szerint. 
Érdeklődés: 06-70-377-8380-as 
telefonon.

Magas kereseti lehetőséggel férfi-
ak jelentkezését várom szitakeze-
lő és olvasztár pozícióba, moson-
magyaróvári munkahelyre. Jelent-
kezés a +36-30-530-4028-as szá-
mon, vagy személyesen Moson-
magyaróváron, a Palánk utca 1. 
sz. alatt. 

Fogászati rendelőbe hajnali kez-
déssel takarítónő munkatársat 
keresünk. Érd.: szerda kivételé-
vel 06-30-225-1458  (10-16 óráig)

NYUGDÍJAS munkavállalók jelent-
kezését várjuk részmunkaidős és 
folyamatos munkavégzésre a 
következő feladatokra: árufeltöl-
tés, takarító, konyhai kisegítő, sza-
kács, illetve többféle betanított és 
könnyű fizikai munka. Jelentkezni 
a 06-20-335-7312 és 06/822-514 
telefonszámokon, vagy személye-
sen a Győr, Bartók Béla u. 8. sz. 
alatt lévő Északi Szomszédok Nyug-
díjas Szövetkezet irodájában lehet.

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

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

Gyere és dolgozz Velünk! Autóipa-
ri multi keres betanított munka-
körbe biztonsági öv összeszere-
lő kollégákat sopronkövesdi gyá-
rába, 3 műszakos munkarendbe. 
A szállás és bejárás megoldott. 
Kiemelkedő bér mellett 13. havi 
fizetését, prémiumot, cafeteriát, 
bérelőleget is biztosítunk. Érd.: 
06-70-600-9021 JOBmotive Kft.
Segédmunkást keresek, alkalmi 
munkára, kiemelt bérezéssel! Tel.: 
06-30-398-9626

BIXI-TRANS KFT. felvételre keres 
nemzetközi gépkocsivezetőt pony-
vás furgonra. Minden hétvége itt-
hon. Feltétel: „B” kategóriás jogo-
sítvány. Gyakorlat előny, de nem 
feltétel. Jelentkezés: személye-
sen Mosonmagyaróvár, Szent Ist-
ván  király u. 94. fsz. 3. alatt, ill. 
telefonon 06-20-576-1100, hétfő-
től-péntekig, 8-tól 16.30 óráig.

1-2-3 műszakba érvényes tar-
goncavezetői engedéllyel rendel-
kező munkatársakat keresünk. A 
végzettséget igazoló dokumentu-
mokat, illetve az önéletrajzokat a  
markus.a@worldjob.hu címre várjuk!

Mosonmagyaróvári vegyipa-
ri cég munkaerőt keres: - csoma-
goló-targoncavezető munkakör-
be, kétműszakos munkarendbe. 
Bér műszakpótlékkal: 1900 Ft/óra, 
betanulás után elérhető bér: 2400 
Ft/óra. Munkásszállás megbeszé-
lés szerint. Érdeklődni munkanapo-
kon 6-14 óra között: +36-20-985-
4190-es mobilszámon lehet.

Renommierte Weinbar / Wie-
ner innenstadt sucht selbständi-
gen Mitarbeiter für Service. Spra-
chkenntnisse: Deutsch und Eng-
lisch, PC-Kenntnisse, 40 h/Woche. 
Bewerbung an: info@villon.at

Győri fémipari partnerünkhöz 
keresünk betanított munkás, gép-
lakatos, CNC-gépkezelő, autósze-
relő, villanyszerelő munkakörbe 
dolgozókat. Amit biztosítunk: ver-
senyképes fizetés, cafeteria, szál-
lás, munkába járás, hazautazási 
támogatás, bérelőleg. Érd.: 06-70-
415-9021 JOBmotive Kft.
Raktári operátor munkakörbe 
keresünk hölgy munkavállalókat 2 
műszakba. Cafeteria, céges busz-
járat biztosított. Elvárás: minimá-
lis számítógépes ismeret. Jelent-
kezni a +36-30-530-4028-as szá-
mon, vagy a markus.a@worldjob.
hu címen. Nyilv.szám: 10/2011.

BETANÍTOTT MUNKÁRA kere-
sünk munkatársat hosszú távú 
munkavégzésre, VETŐMAGFEL-
DOLGOZÓ üzembe. Kétműszakos 
munkarend. Gépkezelői tovább-
képzési lehetőség, versenyké-
pes fizetés! PANNON-MAG-AG-
RÁR Kft. Tel.: 06-20-253-9421
Hegyeshalmi Stettni Klub pultos 
kolléganőt keres. Akár pályakez-
dők jelentkezését is várjuk! Szak-
képzettség nem feltétel! Jelentkez-
ni a stettniklub@gmail.com e-mail 
címen vagy a 06-30-298-5374-es 
telefonszámon lehet.
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Raktárgazdálkodási és vevő kap-
csolattartási feladatokra munkatár-
sat keres épületgépészettel és für-
dőszoba felszerelésekkel foglalkozó 
cég. Érd.: 06-30/593-5676

Fõzni tudó kézilányt felveszünk 
mosonmagyaróvári étterembe. 
Érd.: 06 30 444 6503 

Szakácsot felveszünk mosonma-
gyaróvári étterembe. Érd.: 06 30 
444 6503 

Galéria étterem szakács, piz-
za-szakács és futár munkatársat 
keres. Érd.: 06-70-363-0051

Fodrász-állást keresek Mosonma-
gyaróváron, alkalmazotti állásban. 
Érd.: 06-70-5756-622

Bruck an der Leitha-ba kere-
sek 1 fő szakácslányt, pályakez-
dő jelentkezését is várom! Alap 
német nyelvtudás szükséges. Érd.: 
06-70-594-0670

Grande Pizzéria mosogatót fel-
vesz, délutáni műszakra. Tel.: 
06-20-247-4323

Mosonmagyaróvári építőipari vál-
lalkozás keres kőművest és segéd-
munkást. Szállás megoldható. Tel.: 
06-30-9-279-289

Pozsgai Hidraulika Kft. felvétel-
re keres géplakatos, mezőgaz-
dasági gépszerelő, vagy egyéb 
műszaki végzettségű szakembe-
reket, akiket egy átfogó „hidrauli-
ka rendszerek üzemeltetése – kar-
bantartása” átképzés után hidrau-
likus rendszer szerelőként foglal-
koztatna. Amit kínálunk: jó hangu-
latú, kiváló szakmai tudással ren-
delkező kollégák segítőkész közös-
ségében végzett napi munka, úti-
költség térítés, kimagasló teljesít-
ményarányos bérezés. Jelentke-
zés: allas@pozsgaihidraulika.com, 
+36-20-426-9920

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. Érdeklőd-
ni munkanapokon 6-14 óra között: 
+36-20-9854190.-es mobilszá-
mon lehet.

Vállalkozásunk tervfeladatainak 
ellátásához villamos ipari (épület-
villamosság, autóelektronika, stb.) 
végzettségű munkatársat keresünk. 
Tel.: 06-30-969-85-85

Megbízható 41 éves mosonmagya-
róvári nő portás, ill. diszpécser-ál-
lást keres. Érd.: 06-70-277-0009

Mosonmagyaróváron a Waberers 
büfébe 6 órás főzni tudó eladót fel-
veszek. Lehet friss nyugdíjas is! 
Érd.: 06-30-316-7193 Nyiga Ani-
kó E.V.

Mosonmagyaróvári vendéglő-
be szakácsot és konyhai kisegítőt 
keresünk. Tel.: 06-30-369-5885

Pultos hölgyet keresek állandó, ill. 
kisegítő munkára. Jó kereseti lehe-
tőség! Érd.: 06-30-939-0579

Taxisofőrt keresek, eset-
leg taxi vizsgában segítek. Tel.: 
06-30-481-4835

Takarítónőt felveszünk levé-
li Korona Panzióba. Kiváló mun-
kafeltételeket biztosítunk! Tel.: 
06-30-500-3596

Határhoz közeli ausztriai étte-
rem szakácsot keres. érd.: 
06-70-280-5599

Szobafestő szakmunkáso-
kat mosonmagyaróvári munkára 
alkalmaznék. Folyamatos munká-
ra, bejelentett munkahely! Molnár 
Róbert Tel.: 06-30-227-2289

Pozsgai Hidraulika Kft. forgácso-
ló részlege Chevalier 24443 VMC 
típusú 3 tengelyes, Siemens Sinu-
merik 810D + Shopmill vezérlé-
sű CNC marógépére, gyakorlattal 
rendelkező munkatársat keres 2 
műszakos munkarendben, egyedi 
és kis sorozatú munkákhoz. Amit 
kínálunk: Tudásszinttel és telje-
sítménnyel arányos kiemelke-
dően magas bérezés. Jelentke-
zés: allas@pozsgaihidraulika.com 
e-mail címen, vagy a +36-20-426-
9920 telefonon.

Mosonmagyaróvári élelmiszer 
kisboltba eladónőt felveszünk. 
Elsősorban idősebb hölgyek jelent-
kezését várjuk, lehet nyugdíjas is! 
Tel.: 06-70-773-2779

Mosonmagyaróvári cég keres 
kőművest és gipszkartonozásban 
jártas munkatársat azonnali kez-
déssel. Érd.: 06-20-2216-701

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

Mosonmagyaróvári cég furgonra 
„B” kat. jogosítvánnyal gépkocsi-
vezetőt felvesz, nemzetközi fuvaro-
zásra. Érd.: 06-30-9871-530

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

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

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

Építőipari cég, festésben és 
gipszkartonozásban jártas mun-
katársat keres. Érd.: H-P, 9-17 
óra között: 06-30-396-0014

Mosonmagyaróvárra, rendsze-
res kertépítő munkára keresek 
márciustól jogosítvánnyal rendel-
kező férfi munkaerőt 50 éves korig. 
Tel.: 06-20-335-9177

Családi házhoz heti 2-3 alkalom-
ra takarítónőt, ill. vasalásra meg-
bízható hölgyet keresek. Érd.: 
06-20-562-2682

Mosoni piacnál lévő lángossütőbe 
kisegítőt keresünk szombati piac-
napokra. Tel.: 06-20-436-6484
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Mosonmagyaróvári gumiszerviz 
gumiszerelő munkatársat keres. 
Autószerelésben való jártasság 
előnyt jelent! Tel.: 06-70-331-2647

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

Füvacop Kft. felvételt hirdet „B” 
kategóriás gépkocsivezető mun-
kakörre, furgonra, nemzetközi 
viszonylatra, mosonmagyaróvá-
ri telephelyre, heti itthon tartózko-
dással. További részletekért kérem, 
érdeklődjön: 06-20-5-434-443 
vagy e-mail: vjmondan@gmail.com

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

Fazekas KFT mosonszolnoki telep-
helyére betanított munkást kere-
sünk. Önéletrajzot az alábbi e-ma-
il címre várjuk: saling.agnes@ 
fazekaskft.com

Mosonmagyaróvári könyvelőiro-
dánkba tapasztalt könyvelőt kere-
sünk teljes munkaidőben. Szak-
mai fejlődést, versenyképes mun-
kabért kínálunk. Megbízható, önál-
lóan dolgozni tudó munkatársat 
várunk. Önéletrajzokat: zsuzsa@ 
eurooffice.hu e-mail címre kérjük.

Webshop szerkesztő munkatár-
sat keresünk napi 3-4 órás mun-
kára (hétfőtől-péntekig). Otthon-
ról végezhető munka! Szükséges 
webáruház használatának isme-
rete és képszerkesztő tapasztalat. 
Előny: grafikai/kiadványszerkesztő 
ismeretek. Jelentkezni a +36-70-
646-3329-es telefonszámon lehet.

Szakácsot, főzésben jártas 
konyhalányt felvesz az Ambró-
zia étterem. Rugalmas munkaidő, 
kiemelt munkabér! Jelentkezés: 
06-30-97-91-506

Gyakorlattal rendelkező autósze-
relőt keresünk mosonmagyaróvári 
műhelybe, kiemelt bérezéssel! Tel.: 
06-70-261-6531

Mosonmagyaróvári Várkert Kávé-
zó főzni tudó/szerető KONYHAI 
ALKALMAZOTTAT keres, kiemelt 
bérezéssel, délelőttös műszakra 
(06:30-as munkakezdéssel), akár 
részmunkaidőben is. Nyugdíja-
sok jelentkezését is várjuk. Érdek-
lődni lehet a 06-30-919-1939-es 
telefonszámon.

Aqua Hotel Termál szobaasszo-
nyokat keres. Jelentkezés mód-
ja: személyesen a hotel recepci-
óján (Mosonmagyaróvár, Kígyó 
u. 1.) vagy a 06-30-395-9678-as 
telefonszámon.

Takarítónőt keresünk Moson-
szentmiklósra, másodállásban. 
Tel.: 06-20-9-774-302

Gumiszerelő műhely kollégát 
keres. Érd.: 06-20-925-2940

Keresünk alkalmi munkára férfi 
kollégát (lehet nyugdíjas is), heti 
több napra, esetenként hétvégé-
re is. Fizetés hetente, megegye-
zés szerint. Érd.: 06-70-377-8380

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

Mosonmagyaróvári építőipari kivite-
lező műszaki előkészítőt keres, kiemelt 
bérezéssel! Érd.: 06-30-939-1930

Furgonra gépkocsivezetőt, 
nemzetközi fuvarozásra felve-
szünk Mosonmagyaróvárra. érd.: 
06-70-545-6767
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