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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

70 m2-es, 3 szobás földszinti, 2 
szintes téglalakás a belvárosban 
eladó. Tel.: 06-70-611-9903

Eladó családi házat, vagy építési 
telket keresek Jánossomorján és 
környéke is szóba jöhet, vagy Mári-
akálnokról, Kimléről, Károlyházáról. 
Érd.: 06-70-315-80-03

INGATLAN
Hegyeshalomban új építésű 
lakások 34 m2-től év végi átadás-
sal leköthetők, 13,9 MFt-tól. Érd.: 
06-30-377-5318

Mosonmagyaróváron, Új utcában 
még 3 újépítésű, 2 szoba-nappa-
lis lakás 21,7 MFt-tól eladó. Érd.: 
06-30-210-8742

Mediterrán lakóparkban modern, 
nagy erkélyes lakás eladó. Iá: 19,5 
MFt. Érd.: 06-30-210-8742

Hegyeshalomban 5 szobás, 
modernizált családi ház/panzió 
nagy telken eladó. Iá: 28,4 MFt. 
Érd.: 06-30-210-8742

Mosonmagyaróvár – Majorok 
1900 m2-es családi ház, vagy iker-
ház építésére alkalmas telek eladó. 
Iá: 20,6 MFt. Érd.: 06-30-210-8742

Széchenyi ltp-en korszerűsített 
64 m2-es, 3 nagyszobás, erkélyes 
panellakás eladó. Iá: 24.590.000 
Ft. Érd.: 06-30-210-8742

Kis családi ház építésére alkalmas 
telket vagy kertvéget keresek. Érd.: 
06-30-296-0469

Ásványrárón összközművesített 
építési telek eladó. Iá: 1.350.000 
Ft. Érd.: 06-30-665-1738

Mosonmagyaróváron 57 m2-es 
tégla társasházi áron alul eladó. 
Érd.: 06-70-280-3669

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

Városközpontban most épülő 
4 szintes, liftes társasházban 
I. emeleti, 39 m2-es, 2 szobás, 
erkélyes, fűtés kész lakás leköt-
hető, saját parkolóval. Ár: 15,85 
MFt. Érd.: 06-20-329-6564
Mosonmagyaróváron exklu-
zív 4 szobás családi ház panorá-
ma terasszal, kerttel eladó! Aján-
dék új konyhabútorral, Készpénzfi-
zetés esetén árengedmény! Érd.: 
06-20-552-8312

Városközpontban most épülő 
4 szintes, liftes társasházban 
III. emeleti, 47 m2-es, 3 szobás, 
erkélyes, fűtés kész lakás leköt-
hető, saját parkolóval. Ár: 17,39 
MFt. Érd.: 06-20-329-6564

Mosonmagyaróváron, belváros-
ban most épülő társasházban 2 db 
földszinti, 3 szobás, kertes lakás 
leköthető. Átadás: 2019. decem-
ber. A kivitelezés megkezdődött. 
Készpénzfizetés esetén árkedvez-
mény! Érd.: 06-20-552-8312

Mosonmagyaróváron, Lajta lakó-
parkban értékesítésre kínálok egy 
30 m2-es földszinti sorházi lakást, 
kerttel, parkolóval. Jelenleg egy 
családi ház, átalakítása most kez-
dődik, átadása: június vége, kulcs-
ra-készen. Érd.: 06-20-552-8312

Mosonmagyaróváron, belváros-
ban most épülő társasházban 3 
szobás, üvegteraszos lakás leköt-
hető. Átadás: 2019. december. A 
kivitelezés megkezdődött. Kész-
pénzfizetés esetén árkedvezmény! 
Érd.: 06-20-552-8312

Mosonmagyaróváron, belváros-
ban most épülő társasházban gar-
zonlakás reklámáron leköthető. 
Átadás: 2019. december. A kivite-
lezés megkezdődött. Készpénzfi-
zetés esetén árkedvezmény! Érd.: 
06-20-552-8312

Eladó lakást keresek Mosonma-
gyaróváron ügyfelem részére, sür-
gősen! Érd.: 06-20-661-5780

Mosonmagyaróváron a Lajta 
lakóparkban értékesítésre kíná-
lok egy 52 m2-es földszinti sor-
házi lakást, kerttel, parkolóval. 
Jelenleg egy családi ház, átala-
kítása most kezdődik, átadása: 
június vége, kulcsra-készen! Érd.: 
06-20-552-8312

Mosonmagyaróváron, Lajta lakó-
parkban értékesítésre kínálok egy 
55 m2-es földszinti sorházi lakást, 
kerttel, parkolóval. Jelenleg egy 
családi ház, átalakítása, most kez-
dődik, átadása: június vége, kulcs-
ra-készen. 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

Mosonmagyaróváron a volt ARAL 
kúttal szemben eladó egy 800 
m2-es zárt kert, egy rajta lévő 100 
m2-es házzal, alatta pincével. Kész-
pénz esetén árkedvezmény! Érd.: 
06-20-552-8312

Szobáztatók figyelem! Hegyeshal-
mi határnál 2 szoba, közöd előtér-
rel, fürdőszobával, áron alul eladó. 
Tel.: 06-20-503-1015
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50-60 év körüli független hölgy-
nek szoba kiadó Mosonmagya-
róváron a Kormos ltp-en. Tel.: 
06-30-3844-337

Mosonmagyaróváron a Marx 
Károly úton bútorozott 2 szo-
ba+hallos + erkélyes panella-
kás hosszútávra kiadó. Ár: 90.000 
Ft/hó + rezsi+ 2 hó kaució. Tel.: 
06-20-4000-416

Mosonban bútorozott albérlet 
kiadó április 1-jétől leinformálha-
tó 1-2 főnek. Egyszobás, gázfűté-
ses! Érd.: 06-96-213-124

Mosonmagyaróváron a Park mel-
lett, Liget-soron 35 m2-es gar-
zon kiadó. Gázfűtés, kábel TV, 
WI-FI. Ár: 50.000 Ft + rezsi. Tel.: 
06-30-316-6360

Manninger ltp-en másfél szobás, 
gázfűtéses, földszinti lakás hosszú-
távra kiadó. Tel.: 06-30-5181-151

Beach lakóparkban 55 m2-es, 
bútorozott lakás tárolóval kiadó. 
Ár: 110.000 Ft/hó + rezsi + 2 hó 
kaució. Tel.: 06-20-975-8452

18-20 fő részére munkásoknak 
szállás kiadó Mosonmagyaróvá-
ron, közel az Ipari parkhoz. Tel.: 
06-70-229-8134

Garázs kiadó Mosonban, zárt 
udvarban. Tel.: 06-70-229-8134

Mosonmagyaróváron kiadó 
munkásoknak apartmanok, 
2-3-4 fős szobák, 27 főig. Érd.: 
06-70-249-3626

Győrújbaráton körpanorámás, zárt 
kert, összközművesített eladó. Iá: 
2.300.000 Ft. Érd.: 06-30-665-1738

Gyöngyös ltp-en 90 m2-es sorhá-
zi lakás garázzsal, kis kerttel, tulaj-
donostól eladó. Iá: 29,7 MFt. Érd.: 
06-20-448-0561

Minőségi kivitelezéssel megépített 
ikerház a Liget lakóparkban szer-
kezet-készen eladó. Iá: 33.900.000 
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

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

Új építésű családi házak 390 m2-es 
telekkel kivitelezőtől eladó Levé-
len. CSOK igénybe vehető! Tel.: 
06-70-611-9903

Héderváron nagyon szép csalá-
di ház betegség miatt sürgősen 
eladó. Mosonmagyaróvári 1,5 
szobás lakáscsere is érdekel! Tel.: 
06-20-460-4842

Tulajdonosoktól eladó egy 70 
m2-es, 660 m2-es telken lévő fel-
újítandó családi ház Majorokban. 
Ár: 24 MFt. Érd.: 06-70-239-8085

Máriakálnokon 100 m2-es fel-
újított családi ház eladó. Iá: 
24.800.000 Ft. Érd.: 06-70-233-
9587, 06-20-273-9549

Egy- és kétszemélyes, igényesen 
felújított és berendezett szobák 
hosszútávra kiadók. Csendes, nyu-
godt környezet, a várostól 1,5 km-re. 
Zárt parkoló, a kapuban buszmeg-
álló, bicikliút a városig, illetve Raj-
káig. Mosási és főzési lehetőség! A 
szobában: zuhanyzó, wc, tv, inter-
net. Érd.: 06-70-935-60-40

Mosonmagyaróváron a Sun 
lakóparkban újépítésû igénye-
sen berendezett 37 m2-es (szoba, 
nappalis garzon alacsony rezsivel 
kiadó. Azonnal költözhetõ, hosszú 
távra. 90.000 Ft/hó+rezsi. Érd.: 06 
30 549 7898

Mosonmagyaróváron 15 m2-es 
aknás garázs a Liget-borozó 
mögött kiadó. Bérleti díj: 25.000 
Ft + villanyszámla. Csak ren-
deltetésszerű használatra! Tel.: 
06-30-859-2390

Mosonmagyaróváron 55 m2-es új 
amerikai konyhás nappali + 1 szo-
ba hosszútávra max. 2 fő részére 
bútorozatlanul kiadó. 2 hó kaució 
szükséges! Tel.: 06-20-4444-301

46 m2-es, 1 szobás garzonlakás 
Mosonmagyaróváron, a Tesco-tól 
3 percre hosszútávra kiadó. Ár: 
80.000 Ft + rezsi + 2 hó kaució. 
Érd.: 06-30-2904-333

Családi háznál külön-bejáratú, 
gázfűtéses garzon 1 fő részére 
internet-használattal hosszútávra 
kiadó. Kauciót nem kérünk! Érd.: 
06-96-207-699

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

153 m2-es, Fő utcai polgári lakás 
praxisnak, vagy irodának tulajdo-
nostól eladó, egy db udvari garázs-
zsal. Érd.: 06-30-9696-741

Tulajdonostól 3 szobás családi 
ház Mosonmagyaróváron eladó. 
Iá: 32 MFt. Érd.: 06-30-599-8066

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

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

Ingyenes hitelügyintézés, hitelki-
váltás, személyi kölcsön az Open-
housenál. Hívjon bizalommal! Hegyi 
Lászlóné Dóra 06-70-934-60-05

Német, orosz, ukrán nyelvterüle-
tekről és szlovák vásárlóim részé-
re eladó lakást, családi házat, épí-
tési telket, üzlethelyiséget, vagy 
vállalkozásra alkalmas ingatlano-
kat keresek, előzetes költségek 
nélkül. Tel.: 06-70-6277-670

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

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

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

KIADÓ
Mosonmagyaróváron egy 
szép nagyszoba kiadó. Tel.: 
06-70-589-2382

Kiadó Mosonmagyaróváron a Csa-
ba utcában, családi házban föld-
szintes, külön-bejáratú 1 szobás 
lakás. Ár: 95.000 Ft/hó + rezsi + 2 
havi kaució. Érd.: 06-30-276-4432

Mediterrán lakóparkban ameri-
kai konyhás nappalis + hálószo-
bás, nagyteraszos lakás hosszútáv-
ra kiadó. Iá: 110.000 Ft/hó + rezsi+ 
kaució. Érd.: 06-70-340-3565

Kiserdő Házban teremgarázs bér-
be adó. Tel.: 06-30-9973-395

Újonnan épülő ÖKO házban 69 
m2-es lakás hosszútávra kiadó. 
Ár: 120.000 Ft/hó + 2 havi kau-
ció. Érd.: 06-70-594-4061

Mosonmagyaróváron a Pres-
tige lakóparkban (Pacsirta utca) 
48 m2-es, 2 szobás lakás, 20 
m2-es terasszal, tárolóval és 
udvari parkolóhellyel hosszútáv-
ra kiadó. Érd.: 06-30-403-0068, 
06-30-378-8360



72019. március 15. 72019. március 15.

Mosonmagyaróváron a városköz-
pontban 2 szobás panellakás hosz-
szútávra kiadó. Iá: 120.000 Ft + 
rezsi. Érd.: 06-70-70341-30

Thermál Hotelban apartman rövid, 
vagy hosszú távra, akár hosz-
szú hétvégékre, kedvezményesen 
bérbe adó. Érd.: 06-30-9973-395

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

Mosonmagyaróváron, városköz-
pontban 50 m2-es, 2 szobás, erké-
lyes, téglaépítésű, rendezett ház-
ban lévő, klímás IV. emeleti bútoro-
zatlan lakás hosszabb távra kiadó! 
Dohányzás és háziállat kizárt! Ár: 
90.000 Ft+rezsi/hó + 2 havi kau-
ció. Érd.: 06-70-771-5199

Mosonmagyaróváron a Kiser-
dő lakóparkban egy szoba + nap-
palis lakás, liftes házban hosz-
szútávra kiadó. Ár: 100.000 Ft/
hó + rezsi + 2 havi kaució. Érd.: 
06-30-288-5520

Ipari területen műhely kiadó. Tel.: 
06-20-9-547-816

Hosszútávra keresek üres, kiadó 
házat Mosonmagyaróváron. Érd.: 
06-70-592-8118

Mosonmagyaróváron a régi 
Kenyérgyár területén raktárhe-
lyiségek kiadó, 20-60 m2. Érd.: 
06-70-942-2942

Mosonmagyaróváron, ipari terü-
leten 88 m2-es raktárépület – ipari 
kapu, villany, víz, gázfűtés – kiadó 
raktározásra, vagy csendes tevé-
kenységre. Tel.: 06-20-9710-279, 
06-30-473-7172

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

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

Albérletek igényes bérlőknek 
Mosonmagyaróváron kiadók, 
140 és 170 ezer Ft + rezsi. Érd.: 
06-30-210-8742

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

Üzlethelyiség kiadó a Malomsze-
ren, 20 m2-es, egyedi fűtésű, a 
középső soron. Iá: 60.000 Ft nettó/
hó + rezsi. Tel.: 06-30-325-0978

Osztrák határtól 4 km-re, panzió-
ban 2-3-4 ágyas szobák kiadók, 60 
főig. Tel.: 06-70-249-3626

Szoba kiadó berendezett, gáz-
fűtéses lakásban, 1 nemdohány-
zó, megbízható személynek. Tel.: 
06-20-223-5815

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 Mosonyi 
Mihály utcában, az Origó lakópark-
ban mélygarázs beállók és tárolók 
kiadók. Érd.: 06-70-942-2942
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

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

Mosonmagyaróváron 120 m2-es, 
3 szobás lakás kiadó. 1 hó kaució + 
rezsi. Tel.: 06-20-9-274-145
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Apró Cseréptető, kémények javítását, 
tetőszigetelést, bádogos munká-
kat, tetőfedést, ereszcsatorná-
zást, építőipari munkákat, beázá-
sok megszüntetését vállaljuk. Tel.: 
06-30-379-9913

Redőnyjavítás! Redőnyök, szú-
nyoghálók. Ugyanitt reluxák, sza-
lagfüggönyök. Rövid határidővel! 
Érd.: HORVÁTH: 06-30-7473-213; 
KMETY: 06-30-319-2687

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

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

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

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

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

Tóth Kárpittisztítás! Autókárpit, 
bútorkárpit, ülőgarnitúrák, fote-
lek, székek, padlószőnyegek tisz-
títása. Tel.: 06-70-630-8245

Akció 30% kedvezménnyel! Térkö-
vezés, gyeprácsozás, aszfaltozás, 
zúzalékozás. Hétvégén is hívható! 
Tel.: 06-70-631-1849

Lomtalanítást vállalnék, laká-
sok, pincék ürítését, takarítá-
sát, megegyezés szerint. Érd.: 
06-70-675-0654

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).

Referenciával rendelkező épí-
tőipari vállalkozás családi házak 
építését, külső-belső felújítá-
sát, térkövezést, homlokzatszi-
getelést, garanciával vállalja. Tel.: 
06-30-226-4185

Mindenféle szép bútorok méret-
re gyártása és beépítése, vala-
mint parkettázás, ajtóbeépí-
tés, INGYENES felmérés, rövid 
határidővel, szakszerűen! Tel.: 
+36-30-565-7823
Palatetők bontás nélküli átfedé-
se cserepes lemezzel, bádogos 
munkák, sablondeszka lemezelé-
se, tetőfedés, tetőjavítás, lapos-te-
tők szigetelése, kúpcserepek kike-
nése, tetőmosás, javítások vállalá-
sa. Tel.: 06-20-293-1175

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

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

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

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. Autópá-
lya matricával ellátva. Érd.: Nimród 
hotel mellett. Tel.: 06-30-206-5858

Utánfutóbérlés Mosonmagya-
róváron, akár hétvégén is! Tel.: 
06-70-589-2787

TÁRSKERESÉS
Káros szenvedélyektől mentes 49 
éves, sportos, 173/73 férfi hölgy 
ismeretségét keresi tartós kapcso-
lat céljából. Tel.: 06-30-163-3560

Tartós kapcsolatra 30-35 
éves hölgyet keresek. Tel.: 
06-20-380-5472

SZOLGÁLTATÁS
Redőnyök, reluxák, szalagfüggö-
nyök, napellenzők, szúnyoghálók, 
harmonikaajtók, stb. kedvezmény-
nyel, garanciával, rövid határidő-
vel mosonmagyaróvári szakember-

től, 17 éves tapasztalattal. Kérjen 
ingyenes árajánlatot! Vidéken is! 
Tel.: +36-30-2350-927, Horváth 
Attila, www.redonyosattila.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

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
Készpénzfizetés azonnal! Napi 
legmagasabb áron! Arany-ék-
szerre, ezüst tárgyakra, régiségek-
re, festményekre, egyes műszaki 
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

Tuskó és gyökérmarást vállalok 
nehezen megközelíthető helye-
ken is Mosonmagyaróváron és 
40 km-es körzetében. Hívjon 
bizalommal! Hétvégén is! Tel.: 
06-20-3254-252

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

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

GAZDABOLT – a mosoni piacnál. 
Moson-Kert Kft.- Mosonmagya-
róvár, Ostermayer u. 08. Tel.: 
+36-20-3258-606
Csőszerelési munkát vállalok. Tel.: 
06-30-217-8628

MINDIG TV EXTRA: egyszeri kiépí-
tési díj + havidíj –további előfize-
tős csatornák. Részletekért hívjon! 
Szlovák tv csatornák vétele is meg-
oldható analóg (magyar, szlovák, 
osztrák) és digitális –DAB+(szlo-
vák, osztrák) rádióvétel kiépítése. 
Tel.: 06-30-526-1558
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Redőnyök, napellenzők, árnyéko-
lók, szúnyoghálók engedménnyel! 
Március végéig tavalyi árakon! Tel.: 
96/245-064

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

Feleslegessé vált hulladék vasát, 
háztartási gépét ingyen elszállítom. 
Tel.: 06-30-5181-151

Veszélyes fák kivágása, fűkaszá-
lás, sövénynyírás, bozótirtás, faha-
sogatás, zöldhulladék elszállítása. 
Reális áron! Tel.: 06-20-974-1498

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

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

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

Fakivágás! Fakuglizás! Hasogatás! 
Bozótirtás, sövénynyírás, elhanya-
golt kertek, udvarok rendbetétele, 
zöldhulladék elszállítása. Hétvégén 
is! Tel.: 06-20-328-4057

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

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

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

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

Vízvezeték, központi fűtéssze-
relést, javítást vállalok Moson-
magyaróvár és környékén. Érd.: 
06-20-4879-377

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

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

Költöztetést, áruszállítást vállalok 
belföldi és nemzetközi viszonylat-
ban is, kedvező árakkal. Érd.: 
06-20-360-6197

Teherfuvarozás! Költözte-
tést, lomtalanítást vállalok. Érd.: 
06-70-540-3628

BOLHAPIAC! A Pártok Háza alatt! 
Bútorok, kerékpárok, fűnyírók ked-
vező áron. Hagyatékok megvásár-
lása. Nyitva: Cs,p,sz: 9-17-ig. Tel.: 
06-20-5200-216

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. Munka-
időben: 06-30-610-3850. www.
rbfnyilaszarokft.hu, Bősárkány, 
Ady Endre u. 13.
Száraz nyárfa és száraz akácfa 
konyhakészen rendelhető. EUTR: 
AA0351717. Tel.: 06-30-400-9597

Garázskapu, bukó rendszerű, 
NOVUM márkájú, fehér szín-
ben, vadonatújan, 1 év garan-
ciával, 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.
Régiséget, hagyatékot, bontó-
asztalt, konyhakredencet, sto-
kedlit, tájházba illő dolgokat, tek-
nőket, népviseleti ruhákat, lovas 
ekét, boronát, saját részre vásá-
rolok. Hívjon bizalommal! Házhoz 
megyek! Tel.: 06-20-9779-6690

Új, építkezésből megmaradt és 
bontott nyílászárók nagy válasz-
tékban, 600 db-os raktárkészlet-
ről, azonnal vihetők! www.hasz-
naltablak.hu
Rossz mosógépét, villany- és gáz-
tűzhelyét ingyen elszállítom Moson-
magyaróváron belül. Költöztetést is 
vállalok! Tel.: 06-30-9-478-414

Kiváló minőségű kukoricadará-
zott rántani való csirke 03.27-től 
kapható, konyhakészen rendel-
hető. 9211. Feketeerdő, Ady End-
re út 13. Tel.: 06-96-960-003, 
06-20-9-120-102

Mini markolóval földmunkát vál-
lalok. Alapásást, tükörkisze-
dést, csatornázást, stb. Tel.: 
06-30-4466-323

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

Cserépkályhák átrakása, tisztítá-
sa, javítása. Érd.: 06-20-3406-640 
KELLEI KORNÉL

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

Akciós műanyag, hőszigetelt 
bejárati ajtók, 98x208-as mére-
tűek, felül üvegbetéttel, 5 pon-
tos biztonsági zárral, kilinccsel, 
kulcsokkal, fehér színben, job-
bos és balos kivitelben eladók. 
Ár: 59.900 Ft/db. Munkaidőben: 
06-30-610-3850. www.rbfnyi-
laszarokft.hu, Bősárkány, Ady 
Endre u. 13.
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
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Betonipari, betanított munká-
ra alkalmazottat felveszek. Tel.: 
06-30-973-9265

Mosogatónőt – fiút keresünk a 
Hársfa étterembe rugalmas mun-
kaidő-beosztással. Maximum 
két napozás, 1.000-1.200 Ft-os 
órabér. Érd.: 06-30-401-8838
Pita készítésére helyi lakosú női 
vagy férfimunkaerőt keresünk, napi 
4-6 órában. Érd.: 06-70-330-7023, 
06-30-560-3895

Doni Burger-be munkatár-
sat keresünk. Tel.: 06-30-359-
1941, vagy facebookon privát 
üzenetben!
25 év alatti ács-állványozó szak-
munkást keresek, heti 40 órás 
munkaviszony, OKJ középszin-
tű szakképesítés szükséges! Érd.: 
06-30-2688-526

Építőipari cég, festésben és 
gipszkartonozásban jártas mun-
katársat keres. Érd.: H-P: 9-17 
óra között: 06-30-396-0014
Mosonmagyaróvári iroda tel-
jes munkaidõs ügyintézõi állásba 
közgazdasági vagy jogi végzettség-
gel munkatársat keres. Jelentke-
zés fényképes önéletrajzzal a  
kulcsarf@creditial.hu címen.

GYES-en lévő anyukák és nyug-
díjas hölgyek figyelem! Fogásza-
ti rendelők hajnali takarításához 
kolléganőt keresünk, részmun-
kaidőben. Érd.: szerda kivételé-
vel 06-30-225-1458-as számon 
10-16 óráig.

Ausztriai étterem néme-
tül beszélő pincért keres. Tel.: 
06-70-280-5599

Galéria étterembe szakács, piz-
za-szakács, konyhalány és kony-
hai kisegítőt keresünk. Moson-
magyaróvár, Erkel F. utca. 2. Tel.: 
06-70-363-0052

Minerva hotel szobaasszonyt 
keres. Mosonmagyaróvár, Erkel 
F. utca 2. Érdeklődni a helyszínen.

Targoncást keresünk azonna-
li kezdéssel 1 műszakos munka-
rendbe, jó kereseti lehetőséggel. 
ÉLTEX KFT. Tel.: 06-20-535-0440

Takarító hölgyet kere-
sek. Lehet nyugdíjas is! Tel.: 
06-30-268-9-555

Mosonmagyaróvári építőanyag 
kereskedelmi cég targonca vizsgá-
val rendelkező munkatársat keres 
árukiadó munkakörbe, azonnali 
kezdéssel. Tel.: 06-96-217-687, 
addenda.kft@gmail.com

Mosonmagyaróváron a KÓPÉ 
presszóba pultos lányt felveszek. 
Tel.: 06-30-9-792-660

Présgép kezelő operátorokat kere-
sünk 3 műszakos munkarendben! 
Helyszín: Rajka. Bejárás: Megold-
va! Ingyenes céges buszjárat biz-
tosítva van a környező települé-
sekről. Bérezés: - br. 165.000 Ft/
hó + 30%-os műszakpótlék, jelen-
léti prémium, akár br. 57.750 Ft/
hó. Jelentkezni lehet személye-
sen a Mosonmagyaróvár, Palánk 
utca 1-es szám alatt lévő irodánk-
ban, vagy a 06-30-530-4028-as 
telefonszámon.

Logisztikai adatrögzítő pozícióba 
keresünk munkavállalót Mosonma-
gyaróvárra. Feladatok: rendelésfel-
vétel, kapcsolattartás. Elvárások: 
erős olasz nyelvtudás, felsőfokú 
végzettség. Előnyök: angol nyelv-
tudás, hasonló munkakörben szer-
zett tapasztalat. Jelentkezni lehet 
a markus.a@worldjob.hu e-mail 
címre önéletrajzzal és az önélet-
rajzon feltüntetett bérigénnyel!

Épületgépészeti Áruház munka-
társat keres eladói, raktár-gaz-
dálkodási munkára. Targoncave-
zetői jogosítvány előny lehet. Tel.: 
06-30-593-56-76

Keresünk automata vágó- és 
csiszológépek (NC) kezeléséhez 
agilis dolgozni akaró férfit (akár 
40-50 éves is) munkavállalókat, 
ugyanide targoncás kollégákat is, 
azonnali kezdéssel, hosszú távra, 
mosonmagyaróvári munkahelyre. 
Bérezés: megegyezés szerint. Érd.: 
06-70-377-8380-as telefonon.

NEUSIEDL AM SEE, a Fertő tó part-
ján, Ausztriában, éjjeli bárba kon-
zumlányok, pultos lányok, tán-
cos lányok jelentkezését várom, 
magas kereseti lehetőség! Érd.: 
00421-903444441 mobil, vissza-
hívom, vagy az esti órákban: 0043-
21678857 vezetékesen.

Taxi-központ diszpécsert keres 
nyugdíjas hölgy személyében. Érd.: 
06-20-442-1758

Rövid határidővel vállalunk kőmű-
ves munkákat, felújítást, fes-
tést, gipszkarton szerelést, par-
kettázást. Tel.: 06-20-241-8353, 
06-20-50-606-17

1 műszakos munkalehetőség Győr-
ben férfiak részére! Feladat: beto-
nelemek gyártása, tisztítása, 20 
kg-os zsákok emelése. Bérezés: 
br. 1.200 Ft/óra. Jelentkezni lehet 
személyesen Mosonmagyaróváron 
a Palánk utca 1-es szám alatt, illet-
ve még több információ a 06-30-
530-4028-as számon kapható!

2 műszakos munkarendbe kere-
sünk raktári dolgozókat Hegyes-
halomban. Mosonmagyaróvár-
ról céges buszjárat indul. Elvárás: 
új típusú targoncás vizsga. Bére-
zés: br. 215.000 Ft/hó, br. 30.000 
Ft cafeteria, br. 30.000-80.000 Ft 
bonusz. Jelentkezés folyamata: 
önéletrajzot és végzettséget igazo-
ló papírokat a markus.a@worldjob. 
hu e-mail címre kell elküldeni!

Kebap és Pizzaház pultos hölgyet 
felvesz fő- vagy mellékállásban. 
Érd.: 06-20-9954-944-es telefon-
számon, vagy az üzletben: Fő út 17.

Helyismerettel rendelkező futárt 
felveszünk. Gépkocsit tudunk biz-
tosítani. Érdeklődni személyesen, 
vagy telefonon: Tel.: 06-20-9954-
944, Fő út 17.

Cukrászatba beugró munkatársat 
keresünk. Érd.: 06-30-3767-283
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Mosonmagyaróváron a Wabe-
rers büfébe 6 órás főzni tudó eladót 
felveszek. Lehet friss nyugdíjas 
is! Fizetés: 170.000 Ft/hó. Érd.: 
06-30-316-7193 Nyiga Anikó E.V.

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.

Barokk Hotel Hegyeshalom-
ba nyelveket beszélő recepci-
óst keres. Érd.: 06-70-413-9255, 
06-96/216-167

Mosonmagyaróvári étterembe 
melegkonyhás szakácsot kere-
sünk. Érd.: 06-20-247-4323

Ács-vállalkozás szakmunkásokat 
és segédmunkásokat keres hosszú 
távú munkára, kiemelt bérezéssel. 
Tel.: 06-30-997-0087

Kőművest, illetve szigetelés-
ben jártas festőt felveszek. Érd.: 
06-30-939-6941

Jól működő asztalos cég keres 
azonnali belépéssel önállóan dol-
gozni tudó asztalost és segéd-
munkást. Tudásszinttel és telje-
sítménnyel arányos, kiemelke-
dő, magas bérezés! Jelentkezni: 
+36-20-946-6038

Villanyszerelő KFT. épületvilla-
mossági szerelésben jártas kol-
légát keres, kiemelt bérezéssel! 
Tel.: 06-20-2006-016

Épületvillamosságban jártas 
segédet keresek villanyszerelő 
mellé, kiemelt bérezéssel. Tel.: 
06-20-2006-016

Ács-állványozó szakmunkást 
kiemelt bérezéssel felveszünk. 
Tel.: +36-30-2688-526

Mosonmagyaróvári trafikba 
eladót felveszünk. Kereskedel-
mi gyakorlat előny. Fényképes 
önéletrajzot az alábbi címre kérjük:  
reklammovar@gmail.com

Állandó délelőttös munkabeosz-
tással szobaasszonyt, hétvégé-
re beugrós szobaasszonyt szál-
lodánkba felveszünk. Munká-
ba járást céges autóval biztosít-
juk! Érd.: 06-30-631-6874, Hotel 
Rózsa Csárda

Mosonmagyaróvári Simbad 
Hotelbe heti 3-4 napos elfoglalt-
sággal pultos hölgyet, valamint 
napi 8.00-15.00 óráig tartó mun-
kabeosztással szobalányt felve-
szünk. Érdeklődni lehet délelőttön-
ként személyesen a Mosonmagya-
róvár, Kolbai u. 4. sz. alatt (Malom-
szer üzletház mellett), vagy déle-
lőttönként telefonon: 06-30-646-
2520, 06-96-566-439

Füvacop Kft. felvételt hirdet „B” 
kategóriás gépkocsivezető mun-
kakörre, furgonra, nemzetkö-
zi viszonylatra, mosonmagyaró-
vári telephelyre, heti itthon tar-
tózkodással. További részlete-
kért kérem, érdeklődjön: Tel.: 
06-20-5434-443, vagy e-mail:  
vjmondan@gmail.com

Rajkai Tulipános csárdába konyhai 
kisegítő hölgyet keresünk. Nyugdí-
jasok jelentkezését is várjuk! Mun-
kába járást Mosonmagyaróvár-
ról biztosítjuk! Érdeklődni lehet: 
06-30-585-4628

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

 „B” kategóriás jogosítvánnyal 
gépkocsivezetőt felveszek, nem-
zetközi fuvarozásra. Lehet kezdő, 
nyugdíjas is! Tel.: 06-30-959-4719

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

A határhoz közeli, szezonban nyitva 
tartó ausztriai étterem autóval, gya-
korlattal rendelkező konyhai kise-
gítőt keres. Érd.: 06-70-280-5599

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

Csatlakozz a csapatunkhoz! 
Nyugat-magyarországi (Győr, 
Mosonmagyaróvár és Sopron 
környéki) autóipari és fémipari 
nagyvállalatok állásajánlataiból 
válogathatsz ((betanított laka-
tos, targoncás, CNC-s hegesz-
tő stb.), ahol kiemelt bérezést, 
ingyenes szállást, utazást, vala-
mint bérelőleget és hosszú távú 
munkát biztosítunk. Érdeklőd-
ni 8-20 óráig a 06-70-639-9920 
számon. JOBmotive Kft.
Furgonra gépkocsivezetőt, 
nemzetközi fuvarozásra felve-
szünk Mosonmagyaróvárra. Érd.: 
06-70-545-6767

Centrum Áruház, Cserháti Sándor 
u. 5. alatti üzlet eladót és pénztá-
rost keres. Érd.: 06-30-996-0202
Mosonmagyaróváron, Alkotmány 
úton 250 m˛-es csarnok + 100 m˛ 
iroda + szociális helyiség kiadó. 
Érd.: 06-30-643-4109

Győri fémipari partnerünk-
höz keresünk betanított mun-
kás, géplakatos, CNC-gépkez-
elő, autószerelő, villanyszerelő 
munkakörbe dolgozókat. Amit 
biztosítunk: versenyképes fize-
tés, cafeteria, szállás, munká-
ba járás, hazautazási támoga-
tás, bérelőleg. Érd.: 06-70-415-
9021 JOBmotive Kft.
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

Mezőgazdasági munkát válla-
lunk 1-50 főig Ausztria, Moson-
magyaróvár. Szállás szükséges. 
Tel.: 06-30-7533-930

Kőművest és segédmunkást keres 
Mosonmagyaróvár és környéké-
ről építőipari kisvállalkozás. Tel.: 
06-30-2046-929

Hársfa étterem keres tálalósza-
kácsot, akár kezdőt is, valamint 
főzőasszonyt. Kiemelt fizetés és 
rugalmas munkaidő beosztás! 
Érd.: 06-30-401-8838
Zurndorfi étterembe konyha-
lányt, takarítót keresünk, alap 
német nyelvtudással, Autó szük-
séges! Egész éves munka! Érd.: 
0043-2147-2450 (szerdától: 10.00 
órától)

Határhoz közeli, a szezonban 
nyitva tartó ausztriai étterem 
autóval, gyakorlattal rendelke-
ző konyhai kisegítőt keres. Tel.: 
06-70-280-5599
Építőipari cég, festésben és gipsz-
kartonozásban jártas munkatársat 
keres. Érd.: H-P, 9-17 óra között: 
Tel.: 06-30-396-0014

Ingatlanirodánk keres kiemelke-
dő jövedelemszerzés lehetőség-
gel ingatlan referenst. Jelent-
kezni önéletrajzzal: lampert@
komplexingatlan.com címen. 
Tel.: 06-70-396-8999
Áprilistól – szeptember végéig, 
szezonra keresünk Joisba (Burgen-
land) szakácsot és főzni tudó kony-
halányt. Tel.: 0043-676-9742444

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

Délutáni részmunkaidős kollégát 
(akár diákot is) keresünk kisegítő-
nek élelmiszerüzletünkbe. Mun-
kaidő: délután 16.00-19.00 óra 
között. „B” kat. jogosítvány előny. 
Jelentkezni fényképes önéletrajz-
zal: kovacs.gyula@externet.hu

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

Mosonmagyaróvári szálloda 
konyhai kisegítőt és szobalányt 
keres. Érd.: 06-96-206-871

BETANÍTOTT MUNKÁRA kere-
sünk megbízható munkatársat, 
hosszú távú munkavégzésre, 
VETŐMAGFELDOLGOZÓ üzem-
be. Kétműszakos munkarend. 
Targoncavezetői képzés TÁMO-
GATÁSA, versenyképes fizetés. 
PANNON-MAG-AGRÁR Kft. Tel.: 
06-20-253-9421
Ausztriai Nightclub hostess mun-
kára keres csinos lányokat 19 éves 
kortól, top keresettel! Tel.: 00-43-
664-599-96-95, 06-30-313-35-
16 (Pabian&Partners)

CNC-gépkezelőket, karbantartó 
géplakatosokat keresünk sárvá-
ri munkahelyre, autóipari alkat-
részeket gyártó partnerünk-
höz. Hosszú távú munkalehető-
ség, kiemelten magas bérezés-
sel (Nettó: 1.600 Ft órabér), 50 
km-es körzetből 100 %-os uta-
zási költségtérítés, távolabbról 
érkező kollégáknak igényes, díj-
mentes szállás biztosított! Érd.: 
06-70-527-2554, femmunka.
eu@gmail.com (Co-TexEuro Kft.)
Mosonmagyaróvárra, rendszeres 
kertépítő munkára keresek már-
ciustól jogosítvánnyal rendelkező 
férfi munkaerőt 50 éves korig. Tel.: 
06-20-335-9177

„D” kategóriás jogosítvánnyal 
rendelkező sofőrt keresünk 
alkalmanként városnéző kisvo-
natunkra! fenes@family-friss.hu
Kétműszakos munkarendbe kere-
sünk mosonmagyaróvári élel-
miszerüzletünkbe bolti eladót, 
mosonmagyaróvári lakhellyel. 
Fényképes önéletrajzokat várjuk: 
kovacs.gyula@externet.hu

Mosoni piacnál lévő lángossütőbe 
kisegítőt keresünk szombati piac-
napokra. Tel.: 06-20-436-6484
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Vendéglátó-helyre pultos hölgyet 
keresünk. Képzettség és gyakor-
lat nem szükséges. Pályakez-
dők jelentkezését is várjuk! Tel.: 
06-20-534-6567

Régóta üzemelő, állandó személy-
zettel rendelkező étterem keres 
munkájára igényes pincér mun-
katársat. Kiemelkedő keresettel, 
(nem kell Ausztriáig menni!). Érd.: 
06-20-220-6181

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

Takarításra keresünk friss nyug-
díjas hölgyet családi házhoz, heti 2 
alkalommal. Tel.: 06-20-3987-388

Mosonmagyaróvári Halászkert 
vendéglőbe konyhai kisegítőt fel-
veszünk. Érd.: 06-30-945-8802

Szakácsot, főzésben jártas 
konyhalányt felvesz az Ambró-
zia étterem. Rugalmas munkaidő, 
kiemelt munkabér! Jelentkezés: 
06-30-237-5006

Csomagolókat keresünk teljes- és 
részmunkaidőben Mosonmagyaró-
vár és környékéről. Pályakezdők és 
nyugdíjasok jelentkezését is várjuk! 
Érd.: 06-20-528-5510

Vagyonőröket és portásokat kere-
sünk Mosonmagyaróvár és környé-
kéről. Nyugdíjasok jelentkezését is 
várjuk! Tel.: 06-20-528-5618

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

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

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

Álomkertek megépítéséhez mun-
kájára igényes szakembereket 
keresünk. (Leventekert). Jelent-
kezni: leventekert@gmail.com, 
Tel.: 06-20-417-4765



132019. március 15. 132019. március 15.



14 2019. március 15.14 2019. március 15.



152019. március 15. 152019. március 15.



16 2019. március 15.


