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Mosonmagyaróváron, Halászi úti 
ltp-en tulajdonostól 110 m2-es kön�-
n�űszerkezetes ház 1305 m2-es tel-
ken eladó. Nappali, 3 háló, fürdő, WC 
+ WC, pincében 2 autónak garázs 
szauna, 2 szoba. N�itott úszómeden-
ce, kerti tó, faház, grillező. Ingatlan-
közvetítők kérem, ne hívjanak! Iá: 75 
MFt. Érd.: 06-70-4547-480

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

INGATLAN

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

Jánossomorján 26.500.000 Ft-ért 
eladó 2009-ben épült, 135,75 
m2-es téglaépítésű sorház, garázs-
zsal, terasszal, udvarrésszel. Érd.: 
06-30-639-7354

Magyar, szlovák és osztrák üg�-
feleink részére eladó családi háza-
kat, lakásokat, telkeket keresünk 
Mosonmag�aróváron és körn�ékén! 
HELLO HOME Kft. Kolonics Anita 
06-30-413-9346 és Mazán Márió 
06-30-856-1505

Eladó családi házat, n�aralót, vag� 
építési telket keresek Kisbodakon, 
Püskin, Dunaremetén, Lipóton, 
Darnózselin, Héderváron, Ásván�-
rárón, Mecséren és Lébén�ről. Tel.: 
06-70-342-71-67

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

Jánossomorja központjában 72 
m2-es sorházi lakás 14.600.000 
Ft-ért eladó! Érd.: 06-30-639-7354

Mosonmagyaróváron a ter-
mál közelében szép állapotú, két 
önálló lakásból álló családi ház, 
500 m2-es telekkel eladó. Érd.: 
06-20-267-9530

Mosonmagyaróváron a városköz-
pontban négy emeletes társasház-
ban II. emeleti, 56 m2-es erkélyes, 2 
szoba hallos, jó állapotban lévő lakás 
eladó tulajdonostól magánszemlély-
nak. Érdeklődni: 06 20 2510356-os 
telefonon 18.00 óra után.

Mosonmagyaróváron eladó 
81 m2-es társasházi lakás. Ár: 
26.500.000 Ft. Érd.: 06-70-636-9509

Mosonmagyaróváron, belváros-
ban most épülő új bevásárló köz-
pont közelében értékesítésre kíná-
lok 40-60 m2-es luxus ingatlanokat 
kerttel, vagy panoráma teraszokkal, 
kulcsra-készen, december átadás-
sal. Minden elérhető lesz a közel-
ben, ha nívós környezetre vágyik, 
foglalja le! Érd.: 06-20-552-8312

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

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

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

Mosonmagyaróváron a Lajta lakó-
parkban, igényes környezetben 
eladásra kínálok egy db 30 m2-es és 
2 db 50 m2-es kulcsrakész, földszin-
ti sorházat, saját kerttel, parkolóval, 
terasszal. Az ingatlan egy nagy csa-
ládi házból kerül átalakításra. Átadá-
sa: június 30. Foglalja le! Legszebb 
környezet! Érd.: 06-20-552-8312

Eladó lakást keresek Mosonmag�a-
róváron üg�felem részére, sürgősen! 
Érd.: 06-20-661-5780

Tulajdonostól családi ház Moson-
mag�aróváron eladó. Iá: 30 MFt. 
Érd.: 06-30-599-8066

Mosonmagyaróváron nag�, 5 szo-
bás családi ház eladó, vag� kisebb 
lakásra cserélhető, értékeg�eztetés-
sel. Balás Á. u. 38. Iá: 48,8 MFt. Érd.: 
06-30-275-4023

Eladó családi házat, építési telket, 
vag� n�aralót keresek Dunaszigeten, 
Dunakilitin, Feketeerdőn, Halásziból. 
Érd.: 06-70-360-07-15

Minőségi kivitelezéssel megépített 
ikerház a Liget lakóparkban szerke-
zet-készen eladó. Iá: 33.900.000 Ft. 
Érd.: 06-20-661-5780

Mosonmagyaróvár csendes utcá-
jában 2 generációssá alakítható, 
felújításra szoruló családi ház, 750 
m2-es telekkel eladó. Ár: 27.900.000 
Ft. Érd.: 06-30-267-9530

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

Mosonmagyaróváron az Eg�-
ség utcában eladó eg� 300 m2-es 
építési telek. Ára: 7,2 MFt. Érd.: 
06-30-413-9346
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Dunakilitin, Feketeerdőn, Máriakál-
nokon, Mosonmag�aróváron építési 
telek eladó. Érd.: 06-30-267-9530

Mosonszolnokon, központi hel�en 
felújításra szoruló családi ház, 600 
m2-es telekkel eladó. Ára: 12 MFt. 
Érd.: 06-30-267-9530

Keresek Mosonmag�aróváron 2 szo-
bás, földszinti lakást 15-25 MFt-os 
árban, készpénzfizetéssel! Ajánlatok: 
06-30-267-9530

Mosonmagyaróváron az óvári bel-
városban igén�es garzonlakás eladó. 
Érd.: 06-30-856-1505

MOFÉM-telepen 64 m2-es, 3 háló-
szobás, azonnal költözhető sorhá-
zi lakás saját kerttel eladó. Érd.: 
06-30-267-9530

Új építésű, idén átadásra kerülő 74 
m2-es, 3 szobás lakás, 2 terasz-
szal eladó. CSOK igén�elhető! Tel.: 
06-30-267-9530

Eladó 1 vag� 2 szobás lakást kere-
sek kedvező áron, Mosonmag�aró-
váron. Tel.: 06-30-210-8742

Új építésű eladó lakások Moson-
mag�aróváron, 12,9 MFt- 20,8 MFt 
között. Tel.: 06-30-210-8742

Máriakálnokon 110 m2-es, köze-
pes állapotú családi ház, nag� tel-
ken eladó. Ára: 19,9 MFt. Érd.: 
06-30-377-5318

Ipari/kereskedelmi park Iparte-
lep körn�ékén, Mosonmag�aróvá-
ron keresek eladó/kiadó csarnokot, 
termet, ingatlant, 150 m2 - 250 m2 
területen. Tel.: 00-36-30-9160-818

2 szobás családi ház kiadó Moson-
mag�aróváron. Kisállat nem akadál�! 
Érd.: 06-70-703-2763

Belvárosban, exkluzív, bútorozott 
lakás hosszútávra bérbe adó. Tel.: 
06-30-210-8742

Családi háznál különálló 1 szo-
bás, berendezett lakás kiadó. Tel.: 
06-20-933-8823

Mosonudvaron 3 szobás, telje-
sen bútorozott lakás hosszútáv-
ra kiadó, max, 6 fő részére. Tel.: 
06-30-479-8346

30 m2-es összkomfortos albérlet 
kiadó 1 fő részére Mosonmag�aró-
váron. Tel.: 06-20-318-4146

A mosoni piactéren 46 m2-es félig 
bútorozott, központi fűtéses, más-
fél szobás lakás hosszútávra kiadó. 
2 havi kaució szükséges. Tel.: 
06-70-2955-775

Városközponthoz közeli új építé-
sű társasházban 2 szoba + nap-
palis + erkél�es lakás, rész-
ben bútorozva hosszútávra kiadó. 
Dohán�zás és kisállat kizárva! Tel.: 
06-20-9818-046

Mosonmagyaróváron, Lajta lakó-
parkban, cirkó-fűtéses, 36 m2-es 
garzon kiadó. Ár: 100.000 Ft bér-
leti díj + 20.000 Ft rezsi/hó + 
200.000 Ft kaució szükséges. Tel.: 
06-70-252-8161

Belvárosi 65 m2-es, 2,5 szobás, 
eg�edi mérőkkel ellátott, berende-
zett lakás kiadó. Ár: 90.000 Ft/hó + 
2 havi kaució. Érd.: 06-70-541-3378

Stúdiólakás, nag� terasz-
szal a Mediterrán lakóparkban 
eladó. Iá: 19.490.000 Ft. Érd.: 
06-30-210-8742

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

Dunaszigeten, közel a strandhoz fel-
újított kétszintes n�araló eladó. Tel.: 
06-30-268-9491

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

Mosonmagyaróváron a Halászi úti 
ltp-en eladó eg� 720 m2-es parko-
sított telken lévő 3 szoba + amerikai 
kon�hás nappalis, 131 m2-es, két-
szintes, igén�es családi ház garázs-
zsal! Érd.: 06-30-856-1505

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

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

Vonyarcvashegyen, strand közel-
ben 3 hálószobás + nappalis, szer-
kezet-kész ház, 600 m2-es telken 25 
MFt-ért eladó. Tel.: 06-30-9292-622

Gyenesdiáson, frekventált hel�en, a 
strandra vezető utca mellett 5 szo-
bás ház (panzióvá bővíthető), 747 
m2-es telken, tulajdonostól eladó. 
Érd.: 06-30-9292-622

Ipartelepen 50 m2-es, felújított, 2 
szobás, földszinti lakás eladó. Iá: 
18,5 MFt. Érd.: 06-30-339-3405

Városközpontban most épülő 4 
szintes, liftes társasházban I. 
emeleti, 39 m2-es, 2 szobás, erké-
lyes, fűtés kész lakás leköthető, 
saját parkolóval. Ár: 15,85 MFt. 
Érd.: 06-20-329-6564
Tulajdonostól vásárolnék 
lakást! (Magánszemél�). Tel.: 
06-30-756-4380

Városközpontban most épülő 4 
szintes, liftes társasházban III. 
emeleti, 47 m2-es, 3 szobás, erké-
lyes, fűtés kész lakás leköthető, 
saját parkolóval. Ár: 17,39 MFt. 
Érd.: 06-20-329-6564
Mosonmagyaróváron direkt a cent-
rumban (óvoda, iskola, posta, g�óg�-
szertár, bank, üzletek g�alogosan 
néhán� percre), de mégis csendes, 
n�ugodt családi házas körn�ezetben 
eladó eg� teljes körűen felújított 2. 
emeleti, 3 szobás, amerikai kon�hás, 
erkél�es, klímás téglalakás. Iá: 29,9 
MFt. Érd.: 06-30-451-8277

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

Hegyeshalomban 1100 m2-es 
telken 100 m2-es felújított csa-
ládi ház 27,5 MFt-ért eladó. Tel.: 
06-30-268-6464

Eladó családi házat, vag� építési tel-
ket keresek Jánossomorján és kör-
n�éke is szóba jöhet, vag� Máriakál-
nokról, Kimléről, Károl�házáról. Érd.: 
06-70-315-80-03

Máriakálnokon felújítandó csa-
ládi ház eladó. Iá: 22,9 MFt. Érd.: 
06-70-396-8999

Eladó családi házat, vag� építési tel-
ket keresek Levélen, Heg�eshalom-
ban, Papréten, Bezen�én, Rajkán. 
Érd.: 06-70-631-00-34

Ingyenes hitelüg�intézés, hitelki-
váltás, személ�i kölcsön az Open-
house-nál. Hívjon bizalommal! Heg�i 
Lászlóné Dóra 06-70-934-60-05

Német, orosz, ukrán n�elvterüle-
tekről és szlovák vásárlóim részére 
eladó lakást, családi házat, építési 
telket, üzlethel�iséget, vag� vállal-
kozásra alkalmas ingatlanokat kere-
sek, előzetes költségek nélkül. Tel.: 
06-70-6277-670

Bezenyén a Duna utcában csa-
ládi ház, reális áron eladó. Tel.: 
06-30-268-6464

Családi ház eladó a Gálosi Soma 
utcában. Érd.: 06-30-913-1313

KIADÓ

Hegyeshalomban 40 m2-es, ala-
cson� rezsijű, bútorozott társashá-
zi lakás saját tárolóval és gépko-
csi beállóval min. 1 évre kiadó. Ár: 
100.000 Ft/hó + rezsi + 2 hó kau-
ció. Érd.: 06-30-355-6782

Ipari területen műhel� kiadó. Tel.: 
06-20-9-547-816
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Kétágyas szobák munkások-
nak kiadók Mosonmag�aróvá-
ron, közel az Ipari parkhoz. Tel.: 
06-70-229-8134

2 db garázs, 1 db tároló hel�iség 
Mosonmag�aróváron 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

Mosonmagyaróváron, Alkotmán� 
úton 250 m2-es csarnok + 100 m2 
iroda + szociális hel�iség kiadó. Érd.: 
06-30-643-4109

Kiadó! A Fleschen, nég�emeletes-
ben, tiszta lépcsőházban eg� 2. eme-
leti, francia-erkél�es, 2 szobás, szép 
állapotú panellakás, 2 felnőtt, nem-
dohán�zó részére. Kiállat kizárva! 2 
havi kaució szükséges. Ár: 90.000 
Ft/hó + rezsi. Érd.: 06-30-856-1505

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

Egy fő részére Mosonmag�aróváron 
összkomfortos apartman kiadó. Érd.: 
06-30-758-5251

Mosonmagyaróváron a városköz-
pontban bútorozott lakás kaucióval 
kiadó. Érd.: +36-70-211-8345

Mosonmagyaróváron, majoroki 
városrészben 56 m2-es bútorozott 
kis lakás 2 fő részére kiadó. Házi 
kedvenc mellőzése! Bérleti díj+ eg� 
havi kaució! Érd.: 06-96-205-415, 
06-70-274-1378

Garzonlakás, 38 m2-es, felújított, új 
bútorokkal hosszútávra kiadó nem-
dohán�zó személ�nek, max. 2 fő 
részére. Érd.: 06-20-4879-377

Szoba kiadó berendezett, gáz-
fűtéses lakásban, 1 nemdohán�-
zó, megbízható személ�nek. Tel.: 
06-20-223-5815

Mosonmagyaróváron a Kiserdő 
lakóparkban eg� szoba + nappa-
lis lakás, liftes házban hosszútávra 
kiadó. Ár: 100.000 Ft/hó + rezsi + 2 
havi kaució. Érd.: 06-30-288-5520

Mosonmagyaróváron a régi 
Ken�érg�ár területén raktárhe-
l�iségek kiadó, 20-60 m2. Érd.: 
06-70-942-2942

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

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

Erkel Ferenc út 10. szám alatti iroda-
házban 19 m2-es és 38 m2-es irodák 
kiadók, valamint termék-rendezvé-
n�ek lebon�olítására igén�be vehe-
tők! Tel.: 06-30-936-77-46

Mosonmagyaróváron, a Mag�ar 
utcán, egészségüg�i, sport-fit-
nesz, vendéglátó-ipari, vag� eg�éb 
tevéken�ségre alkalmas 400 
m2-es üzlethel�iség kiadó! Érd.: 
06-30-9791-506

Mosonmagyaróváron vendéglátói 
engedéll�el rendelkező 200 m2-es 
földszinti hel�iség disco-nak, ret-
ro-disconak, esküvőknek, szü-
letésnapokra, céges rendezvé-
n�ekre, házibulira, farsangi bálra, 
eg�éb rendezvén�ekre kiadó. Tel.: 
06-30-835-1960

Gyöngyös ltp-en új ház, 2 szoba + 
nappali kerttel, terasszal, garázs-
zsal, beállóval igén�esnek 2 fő részé-
re kiadó. A ház, részben bútorozva. 
Kisállat, cigaretta kizárt! Ár: 150.000 
Ft/hó + rezsi + 2 hó kaució. Tel.: 
06-30-384-1346

Mosonmagyaróváron 75 m2-es, 
nappali + 3 szobás új családi ház 
bútorozva, gépesítve igén�esnek 
kiadó. Ár: 170.000 Ft/hó + rezsi + 
2 hó kaució. Érd.: 06-20-475-8431

Károly út 74. sz. alatt bútorozott, 
2 szobás, erkél�es lakás tárolóval 
kiadó. Újonnan renovált. Ár: 110.000 
Ft/hó + rezsi + 2 hó kaució. érd.: 
06-20-942-1728

Mosonmagyaróváron, városköz-
pontban 50 m2-es, 2 szobás, erké-
l�es, téglaépítésű, rendezett házban 
lévő, klímás IV. emeleti bútorozatlan 
lakás hosszabb távra kiadó! Dohán�-
zás és háziállat kizárt! Ár: 90.000 
Ft+rezsi/hó + 2 havi kaució. Érd.: 
06-70-771-5199

Mosonmagyaróváron a Moso-
nyi Mihály utcában, az Origó 
lakóparkban mélygarázs beál-
lók és tárolók kiadók. Érd.: 
06-70-942-2942

54 m2-es újépítésű lakás a Laj-
ta lakóparkban hosszútávra kiadó. 
Érd.: 06-20-3987-388

Mosonmagyaróváron 120 m2-es, 
3 szobás lakás kiadó. 1 hó kaució + 
rezsi. Tel.: 06-20-9-274-145

Egy- és kétszemél�es, igén�esen 
felújított és berendezett szobák 
hosszútávra kiadók. Csendes, n�u-
godt körn�ezet, a várostól 1,5 km-re. 
Zárt parkoló, a kapuban buszmegál-
ló, bicikliút a városig, illetve Rajkáig. 
Mosási és főzési lehetőség! A szobá-
ban: zuhan�zó, wc, tv, internet. Érd.: 
06-70-935-60-40

Hosszútávra keresek üres, kiadó 
házat Mosonmag�aróváron. Érd.: 
06-70-592-8118
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Apró Teherfuvarozás! Költözte-
tést, lomtalanítást vállalok. Érd.: 
06-70-540-3628

Referenciával rendelkező építőipa-
ri vállalkozás családi házak építését, 
külső-belső felújítását, térkövezést, 
homlokzatszigetelést, garanciával 
vállalja. Tel.: 06-30-226-4185

Aszfaltozás A-Z-ig! Tavaszi ked-
vezménn�el! Mindennemű úttal kap-
csolatos munkák. Hívjanak bizalom-
mal! Tel.: +36-70-905-3473, sztra-
da-ep@freemail.hu

Veszélyes fák kivágását vállaljuk! 
Épületek közé nőtt fák biztonságos 
kivágását, megdőlt, veszél�essé vált 
fák biztonságos lebontását vállaljuk 
Mosonmag�aróváron és 40 km-es 
körzetében. Hívjon bizalommal! Hét-
végén is! Tel.: 06-20-3254-252

Redőnyjavítás! Redőn�ök, szún�og-
hálók. Ug�anitt reluxák, szalagfüggö-
n�ök. Rövid határidővel! Érd.: HOR-
VÁTH: 06-30-7473-213; KMETY: 
06-30-319-2687

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

MINDIG TV EXTRA: eg�szeri kiépí-
tési díj + havidíj –további előfize-
tős csatornák. Részletekért hívjon! 
Szlovák tv csatornák vétele is meg-
oldható analóg (mag�ar, szlovák, 
osztrák) és digitális –DAB+(szlovák, 
osztrák) rádióvétel kiépítése. Tel.: 
06-30-526-1558

Lomtalanítást vállalnék, laká-
sok, pincék ürítését, takarítá-
sát, megeg�ezés szerint. Tel.: 
06-70-265-7643

Lassú a számítógépe/laptopja? Nem 
indul? Lefag�? Papíron g�ors az inter-
net, WIFI-n mégis lassú? Nem meg� 
a WIFI az egész lakásban? Vírusos a 
gép? Megoldom! Hívjon akár hétvé-
gén is! Tel.: 06-30-526-1558

REDŐNYJÁRAT indul hétvégenként 
Mosonmag�aróvárra és körn�ékére! 
Redőn�ök, szún�oghálók 10 - 20 % 
engedménn�el! Március végéig tava-
l�i árakon! Hőszigetelt alumínium 
redőn�ök, reluxák, pliszék, szalag-
függön�ök, napellenzők, sávrolók. 
Kérjen ing�enes hel�színi áraján-
latot! Minőségi árn�ékolót 48 éves 
megbízható cégtől. HÉRICS LÁSZ-
LÓ, Kapuvár, Pozson�i u. 90. Tel.: 
06-96/242-655, 06-30-204-0-205, 
www.herecsredon�.hu

Tuskó és g�ökérmarást vállalok 
nehezen megközelíthető hel�eken 
is Mosonmag�aróváron és 40 km-es 
körzetében. Hívjon bizalommal! Hét-
végén is! Tel.: 06-20-3254-252

Mini kotrógéppel földmunkát válla-
lok, illetve a gép bérelhető is! Érd.: 
06-30-9-871-530

Bútorok szét- és összeszerelé-
sét, illetve szállítását vállalom. Tel.: 
06-20-360-6197

Vízvezeték, központi fűtésszerelést, 
javítást vállalok Mosonmag�aróvár 
és körn�ékén. Érd.: 06-20-4879-377

Matematika korrepetálást, érett-
ségire felkészítést vállalok. Tel.: 
06-30-376-5430

Költöztetést, áruszállítást válla-
lok belföldi és nemzetközi viszon�-
latban is, kedvező árakkal. Érd.: 
06-20-360-6197

Mini markolóval földmunkát válla-
lok. Alapásást, tükörkiszedést, csa-
tornázást, stb. Tel.: 06-30-4466-323

JÁRMŰ

Nagyméretű utánfutó fol�amato-
san bérelhető. Mosonmag�aróvár, 
Károl� u. 34/b. (víztoron�nál). 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. Autópá-
l�a matricával ellátva. Érd.: Nimród 
hotel mellett. Tel.: 06-30-206-5858

TÁRSKERESÉS

46 éves, 175 cm magas, 86 kg-os 
fiatal férfi, korban hozzáillő hölg� 
ismeretségét keresi, tartós kapcso-
latra. Tel.: 06-30-505-8342

SZOLGÁLTATÁS

Redőnyök, reluxák, szalagfüggö-
n�ök, napellenzők, szún�oghálók, 
harmonikaajtók, stb. kedvezmén�-
n�el, garanciával, rövid határidővel 
mosonmag�aróvári szakembertől, 17 
éves tapasztalattal. Kérjen ing�enes 
árajánlatot! Vidéken is! Tel.: +36-
30-2350-927, Horváth Attila, www.
redon�osattila.hu

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

Készpénzfizetés azonnal! Napi leg-
magasabb áron! Aran�-ékszerre, 
ezüst tárg�akra, régiségekre, fest-
mén�ekre, eg�es műszaki cikkek-
re. Aran�-ékszerek árusítása ked-
vező áron. Régi képcsarnoki képe-
ket, hag�atékot vásárolok. Ing�e-
nes értékbecslés. Zálogház (Kisal-
föld Áruház mellet). Tel.: 96/215-808

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

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 veg�tisztítás, portalaní-
tás, atkátlanítás, ing�enes szállítás! 
Tel.: 06-20-447-2726

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

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

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

Nagyobb zöldterületek gondozá-
sát, karbantartását vállalom. Érd.: 
06-20-3406-640

Vadvédelmi és hag�omán�os 
kerítések építése, istállók, boxok, 
beállók tervezése, építése. Tel.: 
06-30-226-4185

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

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

Nyílászárók szerelése, beállítása, 
javítása, zárak karbantartása, javí-
tása. Érd.: HORVÁTH: 06-30-7473-
213; KMETY: 06-30-319-2687
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Fűtött tároló hel�iséget keresek sür-
gősen a Mag�ar utca körn�ékén. 3 
Grácia tán�érkészlet 18 db-os kéz-
zel festett, teljesen originál eladó, 
ug�anitt eg�éb tán�érkészletek, 
pohárkészletek, kristál�poharak, 
aran�színű kávéskészlet és búto-
rok eladók; kézzel kötött pulóverek, 
sel�emmel hímzett terítők, függö-
n�ök, gobelinek és szép kerékpá-
rok. G�űjtőknek fém modellautók 
(1.18) nag�méretű, kon�hai gépek 
eladók. Tel.: 06-96/217-524

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

Zepter márkaképviselet műkö-
dik Mosonmag�aróváron a Malom-
szer utcán át a hídon. Rugalmas 
n�itva tartás, tanácsadás (lám-
pák javításának üg�intézése). Tel.: 
06-70-635-1716

Dunnákat, párnákat vásárolok, régi 
bútorokat, festmén�eket, hangsze-
reket, szarvasagancsot, porceláno-
kat és mindenféle öreg hag�atékot. 
Érd.: 06-70-392-2725

Garázskapu, bukó rendsze-
rű, NOVUM márkájú, fehér szín-
ben, vadonatújan, 1 év garanci-
ával, 240x200-as, 240x210-es 
és 250x200-as méretben 79.900 
Ft/db. Munkaidőben: 06-30-610-
3850. www.rbfnyilaszarokft.hu, 
Bősárkány, Ady Endre u. 13.
Figyelem! Vásárolok hag�atékot pin-
cétől a padlásig. Bontószéket, g�alu-
padot, régi bútorokat, tollat, fatek-
nőket, kis- és nag� menn�iségben 
vashulladékot, színesfémet. Érd.: 
06-20-804-2771

Új, építkezésből megmaradt és 
bontott nyílászárók nagy válasz-
tékban, 600 db-os raktárkészlet-
ről, azonnal vihetők! www.hasz-
naltablak.hu
Kézi kerti szerszámok eladók. Tel.: 
06-70-280-1301

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

Vörös TOJÓTYÚK házhoz szállítva, 
700 Ft/db. Tel.: 06-20-204-2382

Száraz n�árfa és száraz akácfa 
kon�hakészen rendelhető. EUTR: 
AA0351717. Tel.: 06-30-400-9597

Rossz mosógépét, villan�- és gáz-
tűzhel�ét ing�en elszállítom Moson-
mag�aróváron belül. Költöztetést is 
vállalok! Tel.: 06-30-9-478-414

GYORSVARRODA! A volt MARY var-
rodás csajok új hel�en a Károl� út 
1-ben. Tel.: 06-30-789-7710

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

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

Terhessé vált cégét megvásároljuk! 
Magas házipénztár, magas tagi köl-
csön előn�! Tel.: 06-30-345-4724

Akciós műanyag, hőszigetelt 
bejárati ajtók, 98x208-as mére-
tűek, felül üvegbetéttel, 5 pontos 
biztonsági zárral, kilinccsel, kul-
csokkal, fehér színben, jobbos és 
balos kivitelben eladók. Ár: 59.900 
Ft/db. Munkaidőben: 06-30-610-
3850. www.rbfnyilaszarokft.hu, 
Bősárkány, Ady Endre u. 13.
Kiváló minőségű kukoricadarázott 
rántani való csirke 03.27-től kapha-
tó, kon�hakészen rendelhető. 9211. 
Feketeerdő, Ad� Endre út 13. Tel.: 
06-96-960-003, 06-20-9-120-102

Akciós üveges, fa bejárati ajtók 
hőszigetelt üveggel, záró gumi-
tömítéssel, kilinccsel, kulcsok-
kal, 98x208-as méret (egyszár-
nyas kivitel) 64.900 Ft/db, vala-
mint 138x208-as (kétszárnyas 
kivitel) 89.900 Ft/db. Munkaidő-
ben: 06-30-610-3850. www.rbf-
nyilaszarokft.hu, Bősárkány, Ady 
Endre u. 13.
Bontásból származó jó minőségű 
natúr forgácslap, MDF-lemez, falá-
da többféle méretben eladó. Érd.: 
06-20-9596-202

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

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

Asztalosmunkák, kon�ha, beépí-
tett bútorok, ajtók, ablak, lépcsők, 
kocsi beállók készítését vállalom. 
Tel.: 06-30-329-9269

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

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

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

EGYÉB

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

BOLHAPIAC! A Pártok Háza alatt! Év 
eleji akció a készlet erejéig! Minden 
bútor és műszaki árura 20-30 %-os 
árengedmén�! Mosonmag�aróvár, 
Erkel Ferenc u. 10. N�itva: Cs-P-Sz: 
9-17 óráig. Tel.: 06-20-5200-216
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Urak jelentkezését várjuk SZI-
TAKEZELŐ, OLVASZTÁR munkakör-
be, fol�amatos műszakba közepe-
sen nehéz fizikai munkára. Elvárá-
sok: feg�elmezett, önálló munka-
végzés, fol�amatos munkarend vál-
lalása. Amit kínálunk: határozatlan 
munkaszerződés, br. 1050 Ft/óra, 
előleg. JELENTKEZNI: +36-30-530-
4028-as SZÁMON, VAGY SZEMÉLYE-
SEN: MOSONMAGYARÓVÁR, PALÁNK 
UTCA 1. N�ilv.szám: 10/2011.

RAKTÁRI OPERÁTOR munkakörre 
hölg�ek jelentkezését várjuk, ruha-
csomagolásra, 2 műszakban. Amit 
biztosítunk: Br. 160.000 Ft/hó, br. 
30.000 Ft cafeteria, céges buszjá-
rat, 30.000-85.000 Ft teljesítmén� 
bonusz, nincs tesztírás. Elvárások: 8 
általános, alap számítógépes isme-
ret, önéletrajz. JELENTKEZNI: +36-
30-530-4028-as SZÁMON, VAGY 
markus.a@worldjob.hu címen. N�ilv.
szám: 10/2011.

Áprilistól – szeptember végéig, sze-
zonra keresünk Joisba (Burgenland) 
szakácsot és főzni tudó kon�halán�t. 
Tel.: 0043-676-9742444

Zurndorfi étterembe kon�halán�t, 
takarítót keresünk, alap német n�elv-
tudással, Autó szükséges! Egész 
éves munka! Érd.: 0043-2147-2450 
(szerdától: 10.00 órától)

RAKTÁROS-TARGONCÁS munka-
körbe várjuk jelentkezését heg�es-
halmi munkalehetőségünkre, 2 
műszakban. Amit biztosítunk: Br. 
215.000 Ft/hó br. 30.000 Ft cafe-
teria, céges buszjárat, br. 48.000-
80.000 Ft teljesítmén� bonusz. Elvá-
rások: új típusú vezetői engedél�, 
önéletrajz. JELENTKEZNI: +36-30-
530-4028-as SZÁMON, VAGY SZE-
MÉLYESEN: MOSONMAGYARÓVÁ-
RON, PALÁNK UTCA 1. N�ilv.sz.: 
10/2011.

Határhoz közeli, a szezonban nyitva 
tartó ausztriai étterem autóval, gya-
korlattal rendelkező konyhai kise-
gítőt keres. Tel.: 06-70-280-5599
Délutáni részmunkaidős kollégát 
(akár diákot is) keresünk kisegítő-
nek élelmiszerüzletünkbe. Munkaidő: 
délután 16.00-19.00 óra között. „B” 
kat. jogosítván� előn�. Jelentkez-
ni fén�képes önéletrajzzal: kovacs.
g�ula@externet.hu

Vendéglátó-helyre pultos höl-
g�et keresünk. Képzettség és g�a-
korlat nem szükséges. Pál�akez-
dők jelentkezését is várjuk! Tel.: 
06-20-534-6567

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

Régóta üzemelő, állandó személ�-
zettel rendelkező étterem keres 
munkájára igén�es pincér mun-
katársat, kiemelkedő keresettel 
(nem kell Ausztriáig menni)! Érd.: 
06-20-220-6181

Mosonmagyaróvári Halászkert 
vendéglőbe kon�hai kisegítőt felve-
szünk. Érd.: 06-30-945-8802

Családi házhoz kertgondo-
zó n�ugdíjas férfit keresek. Tel.: 
06-30-9-590-138

Cukrászdába munkatársat kere-
sünk. Tel.: 06-30-3767-283

Azonnali kezdéssel takarítókat 
keresünk épület takarítására. Tel.: 
06-70-3232-909

Felszolgálót felveszünk Flamin-
gó étterem, Heg�eshalom. Tel.: 
06-70-634-9428

Szakácsot felveszünk moson-
mag�aróvári étterembe. Tel.: 
06-30-444-6503

Főzni tudó kézilán�t felveszünk 
mosonmag�aróvári étterembe. Tel.: 
06-30-444-6503

Mosonmagyaróvári cukrászmű-
hel�be délutáni elfoglaltsággal 
csökkent munkaképességű (rok-
kant n�ugdíjas) takarítónőt felve-
szünk. Érd.: 06-20-3428-518

Álomkertek megépítéséhez mun-
kájára igén�es szakembereket 
keresünk. (Leventekert). Jelentkez-
ni: leventekert@gmail.com, Tel.: 
06-20-417-4765

Kőművest és segédmunkást keres 
Mosonmag�aróvár és körn�éké-
ről építőipari kisvállalkozás. Tel.: 
06-30-2046-929

Mezőgazdasági munkát válla-
lunk 1-50 főig Ausztria, Mosonma-
g�aróvár. Szállás szükséges. Tel.: 
06-30-7533-930

Mosonmagyaróvári trafikba eladót 
felveszünk. Kereskedelmi g�akor-
lat előn�. Fén�képes önéletrajzot az 
alábbi címre kérjük: reklammovar@
gmail.com

Mosonmagyaróvári építőan�ag 
kereskedelmi cég targonca vizsgával 
rendelkező munkatársat keres áruki-
adó munkakörbe, azonnali kezdés-
sel. Tel.: 06-96-217-687, addenda.
kft@gmail.com

Asztalos szakmunkást keresünk! 
Hosszú távú munkalehetőség! Érd.: 
06-30-937-4996

Mosonmagyaróvárra, rendszeres 
kertépítő munkára keresek már-
ciustól jogosítvánn�al rendelkező 
férfi munkaerőt 50 éves korig. Tel.: 
06-20-335-9177

Heti 1 alkalommal rendszerető csa-
ládnál takarítást vállalok, pénteki 
napon, Mosonmag�aróváron. Tel.: 
06-30-411-3886

Gyakorlattal rendelkező eladót 
keresünk. Tel.: 06-30-300-8544

Éjszakai munkára (újság szállítás) 
„B” kat. jogosítvánn�al sofőrt kere-
sünk, havi 10 alkalom, 0,30-3.00-ig, 
4800 Ft/éj. Német n�elvtudás előn�. 
Érd.: 06-70-430-2330

PIZZERIA RIALTO IN NEUSIEDL 
AM SEEE SUCHT EIN KELNERIN 
MIT 20-30 STUNDEN PRO WOCHE. 
MIT GUTEN DEUTSCHKENNTNISSE. 
BEWERBUNGEN UNTER holzofen@
pizzeria-rialto.at ODER TELEFONISCH 
UNTER 0043-699-19720709 HERR 
NAFILE

Ausztriai étterem németül beszélő 
pincért keres. Érd.: 06-70-280-5599

A mosonmag�aróvári ROB GYM 
edzőterem és szolárium főállás-
ba recepcióst keres. Egész napos, 
vag� váltott műszakban, akár azon-
nali kezdéssel. Fén�képes önélet-
rajzot: nrkomp@mailbox.hu e-mail 
címre, vag� jelentkezés személ�e-
sen az üzletünkben.

Takarításra keresünk friss n�ugdíjas 
hölg�et családi házhoz, heti 2 alka-
lommal. Tel.: 06-20-3987-388
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Kétműszakos munkarendbe kere-
sünk mosonmag�aróvári élel-
miszerüzletünkbe bolti eladót, 
mosonmag�aróvári lakhell�el. 
Fén�képes önéletrajzokat várjuk:  
kovacs.g�ula@externet.hu

„B” kategóriás jogosítvánn�al gép-
kocsivezetőt felveszek, nemzetközi 
fuvarozásra. Lehet kezdő, n�ugdíjas 
is! Tel.: 06-30-959-4719

NEUSIEDL AM SEE, a Fertő tó part-
ján, Ausztriában, éjjeli bárba kon-
zumlán�ok, pultos lán�ok, tán-
cos lán�ok jelentkezését várom, 
magas kereseti lehetőség! Érd.: 
00421-903444441 mobil, visszahí-
vom, vag� az esti órákban: 0043-
21678857 vezetékesen.

Fiatal kőművest és segédmunkást 
keresünk kiemelt bérezéssel Moson-
mag�aróvár és körn�ékéről. Érd.: 
06-20-417-5757

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

BIXI-TRANS KFT. felvételre keres 
nemzetközi gépkocsivezetőt pon�-
vás furgonra. Minden hétvége itthon. 
Feltétel: „B” kategóriás jogosítván�. 
G�akorlat előn�, de nem feltétel. 
Jelentkezés: személ�esen Moson-
mag�aróvár, Szent István  királ� u. 
94. fsz. 3. alatt, ill. telefonon 06-20-
576-1100, hétfőtől-péntekig, 8-tól 
16.30 óráig.

NYUGDÍJAS munkavállalók jelentke-
zését várjuk részmunkaidős és fol�a-
matos munkavégzésre a követke-
ző feladatokra: árufeltöltés, takarí-
tó, kon�hai kisegítő, szakács, illetve 
többféle betanított és könn�ű fizikai 
munka. Jelentkezni a 06-20-335-
7312 és 06/822-514 telefonszámo-
kon, vag� személ�esen a G�őr, Bar-
tók Béla u. 8. sz. alatt lévő Északi 
Szomszédok N�ugdíjas Szövetkezet 
irodájában lehet.

Megbízható 41 éves mosonmag�a-
róvári nő portás, ill. diszpécser-állást 
keres. Érd.: 06-70-277-0009

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

Centrum Áruház, Cserhalmi Sándor 
u. 5. sz. alatti üzlet eladót és pénz-
tárost keres. Érd.: 06-30-996-0202

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

Ingatlanirodánk keres kiemelke-
dő jövedelemszerzés lehetőség-
gel ingatlan referenst. Jelent-
kezni önéletrajzzal: lampert@ 
komplexingatlan.com címen. Tel.: 
06-70-396-8999

Szobafestő szakmunkásokat 
mosonmag�aróvári munkára alkal-
maznék. Fol�amatos munkára, beje-
lentett munkahel�! Molnár Róbert 
Tel.: 06-30-227-2289

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

Furgonra gépkocsivezetőt, 
nemzetközi fuvarozásra felve-
szünk Mosonmag�aróvárra. Érd.: 
06-70-545-6767

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

Renommierte Weinbar / Wiener 
Innenstadt sucht selbständigen 
Mitarbeiter für Service. Sprach-
kenntnisse: Deutsch und Englisch, 
PC-Kenntnisse, 40 h/Woche. Bewer-
bung an: info@villon.at

Ausztriai Nightclub hostess mun-
kára keres csinos lán�okat 19 éves 
kortól, top keresettel! Tel.: 00-43-
664-599-96-95, 06-30-313-35-16 
(Pabian&Partners)

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.
Mosonmagyaróvári Várkert Kávézó 
főzni tudó/szerető KONYHAI ALKAL-
MAZOTTAT keres, kiemelt bérezés-
sel, délelőttös műszakra (06:30-as 
munkakezdéssel), akár részmunka-
időben is. N�ugdíjasok jelentkezését 
is várjuk. Érdeklődni lehet a 06-30-
919-1939-es telefonszámon.

Grande Pizzéria mosogatót fel-
vesz, délutáni műszakra. Tel.: 
06-20-247-4323
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Taxisofőrt keresek, eset-
leg taxi vizsgában segítek. Tel.: 
06-30-481-4835

Hegyeshalmi Stettni Klub pultos 
kolléganőt keres. Akár pál�akez-
dők jelentkezését is várjuk! Szak-
képzettség nem feltétel! Jelentkez-
ni a stettniklub@gmail.com e-mail 
címen vag� a 06-30-298-5374-es 
telefonszámon lehet.

Csomagolókat keresünk teljes- és 
részmunkaidőben Mosonmag�aró-
vár és körn�ékéről. Pál�akezdők és 
n�ugdíjasok jelentkezését is várjuk! 
Érd.: 06-20-528-5510

Vagyonőröket és portásokat kere-
sünk Mosonmag�aróvár és körn�é-
kéről. N�ugdíjasok jelentkezését is 
várjuk! Tel.: 06-20-528-5618

Felszolgáló hölg�et, pultos lán�t 
újonnan n�ílt, kulturált munkakö-
rülmén�ekkel rendelkező bezen�ei 
kisvendéglőbe felveszek. G�akorlat 
nem szükséges. Bérezés, munka-
idő-beosztás megeg�ezés szerint. 
Érd.: 06-70-415-5645

Raktár gazdálkodási és vevő kap-
csolattartási feladatokra munkatár-
sakat keres épületgépészettel és für-
dőszoba felszerelésekkel foglalkozó 
cég. Tel.: 06-30-593-5676

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

Mosonmagyaróvári építőipari 
cég, munkájára igén�es, megbíz-
ható festőt, hőszigetelésben jártas  
kőművest, segédmunkást fel-
vesz. Lehet pál�akezdő is! Bére-
zés: megeg�ezés szerint. Érd.: 
06-30-9475-174

Babysittert keresek n�ugdíjas hölg� 
személ�ében. Tel.: 06-20-3413-816

Mosonmagyaróvári élelmiszer kis-
boltba eladónőt felveszünk. Első-
sorban idősebb hölg�ek jelentkezé-
sét várjuk, lehet n�ugdíjas is! Tel.: 
06-70-773-2779

Asztalos EV. Vállalom eg�edi kon�ha 
és eg�éb bútorok kivitelezését. Minő-
ség reális áron! Keressen bizalom-
mal! Érd.: 06-20-372-4749

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

Szakácsot, főzésben jártas kon�ha-
lán�t felvesz az Ambrózia étterem. 
Rugalmas munkaidő, kiemelt mun-
kabér! Jelentkezés: 06-30-237-5006

Mosonmagyaróváron a Waberers 
büfébe 6 órás főzni tudó eladót fel-
veszek. Lehet friss n�ugdíjas is! Fize-
tés: 170.000 Ft/hó. Érd.: 06-30-316-
7193 N�iga Anikó E.V.

Aqua Hotel Termál szobaasszon�okat 
keres. Jelentkezés módja: személ�e-
sen a hotel recepcióján (Mosonma-
g�aróvár, Kíg�ó u. 1.) vag� 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, tar-
goncás, CNC-s hegesztő stb.), ahol 
kiemelt bérezést, ingyenes szál-
lást, utazást, valamint bérelőle-
get és hosszú távú munkát biz-
tosítunk. Érdeklődni 8-20 óráig 
a 06-70-639-9920 számon. JOB-
motive Kft.

Mosonmagyaróvári gumiszerviz 
gumiszerelő munkatársat keres. 
Autószerelésben való jártasság 
előn�t jelent! Tel.: 06-70-331-2647

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

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

Mosonmagyaróvári vendéglőbe 
szakácsot és kon�hai kisegítőt kere-
sünk. Tel.: 06-30-369-5885
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