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Mosonmagyaróváron a Major 
Pál utcában 60 m2-es ikerház-
rész, 250 m2-es telekrésszel 
eladó. Iá: 29,9 MFt. Tel.: 
06-30-9-366-930

Vállalkozók figyelem! Moson-
szolnokon 600 m2-es telek, 2 
lakásos ikerház dokumentáci-
óval, CSOK-ra alkalmas, csa-
ládi okok miatt eladó! Tel.: 
06-30-855-1558

Mosonszolnokon felújítás-
ra szoruló családi ház 840 
m2-es telken eladó. Iá: 11,1 
MFt. Kérésre felújítjuk! Érd.: 
06-30-855-1558

INGATLAN
Mosonmagyaróváron eladó 
egy I. emeleti, 153 m2-es, 4 
szobás polgári lakás, tágas 
terekkel, nagy belmagasság-
gal, egyedi gázfűtéssel, pin-
cével, kazánházzal, igény ese-
tén garázzsal, parkosított, zárt 
udvarral, erkéllyel. Iá: 39,8 MFt. 
Tel.: 06-20-329-6564

Mosonmagyaróváron Hajós 
utcában sorházi téglalakás 
eladó. 3 háló, nappali, ameri-
kai konyha, 2 kocsi beálló, klí-
ma. Hasznos alapterület: 67 
m2. Ár: 26,9 MFt. Garázsvá-
sárlásra is van lehetőség! Tel.: 
06-30-238-32-50

Mosonmagyaróváron 65 
m2-es, háromszobás, gázfűté-
ses, negyedik emeleti társas-
házi téglalakás a Bakó utcá-
ban tulajdonostól eladó. Tel.: 
06-20-330-0869

Jánossomorján 1060 m2-es 
építési telek eladó! Közművek 
a telekhatáron! Érd.: 06-30-
233-9705 (egész nap)

Újonnan épült garzonla-
kás eladó. Ár: 19,5 MFt. Érd.: 
0036-30-939-4476

Lajta lakóparkban 13 m2-es 
garázs eladó, nem udvari. Érd.: 
(06-30-233-9705 (egész nap)

Lajta lakóparkban 40 m2-es 
erkélyes lakás eladó 13 m2-es 
garázzsal, vagy nélküle. Érd.: 
06-30-233-9705 (egész nap)

Azonnal költözhető! Újon-
nan kialakított 2 lakásos 
társasházban 57 m2-es, illet-
ve 52 m2-es, 3 szobás, tera-
szos lakások kulcsra-ké-
szen eladók! Mindkét lakás-
hoz 250 m2-es telekhányad 
tartozik. Ár: 30,5 MFt. Érd.: 
06-20-329-6564
Kormos lakótelepi 2. emeleti, 
2 + félszobás, 62 m2-es, fel-
újítandó panel eladó. Mobil: 
06-70-773-6183

Mosonmagyaróváron a bel-
város csendes utcájában 46 
m2-es emeleti téglalakás 
teremgarázzsal, tulajdonostól 
eladó. Tel.: 06-20-346-2080

Mosonmagyaróváron 445 
m2-es telken 75 m2-es, 3 
szobás, teraszos családi 
ház leköthető. Átadás kulcs-
ra-készen idén december-
ben, jelenlegi készültség cca: 
40%-os. Ár: 41,0 MFt. Érd.: 
06-20-329-6564

Mosonmagyaróváron 50 
m2-es lakás 1-2 fő részé-
re belvárosban, önálló gáz- 
és villanyóra, kertkapcsolat-
tal kiadó. Ár: 110.000 Ft/hó 
+ rezsi + 2 havi kaució. Érd.: 
0036-30-9459-113

Feketeerdőn 1150 m2-es, 
összközműves építési telek 
eladó. Ár: 25.000 Euró, vagy 
9 MFt. Eurós készpénzfizetés 
esetén az ár alkuképes! Mobil: 
06-70-773-6183

Halásziban, a falu központ-
jában összkomfortos családi 
ház, tulajdonostól eladó. Tel.: 
06-20-346-2080

Levéli úton 400 m2-es zárt kert 
eladó. Víz, villany van! Tel.: 
06-30-829-4105

Városközpontban mos épülő 
4 emeletes, liftes társasházban 
IV. emeleti, 47 m2-es, 3 szo-
bás, erkélyes lakás fűtés-ké-
szen leköthető, saját parko-
lóval. Ár: 19,58 MFt. Érd.: 
06-20-329-6564

Városközpontban most épülő 
4 emeletes, liftes társasházban 
I. emeleti, 39 m2-es, 2 szobás, 
erkélyes, fűtés kész lakás leköt-
hető, saját parkolóval. Ár: 17,47 
MFt. Tel.: 06-20-329-6564

Garázst vásárolnék! Mosonma-
gyaróvár, városközpont előny! 
Érd.: 06-30-937-5247
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Magyaróvári belvárosban 
üzlethelyiség kiadó, 2 szin-
ten összesen 90 m2. Irodának, 
rendelőnek, szépségszalonnak 
alkalmas, parkolót biztosítunk! 
Ár: 120.000 Ft + rezsi + 2 havi 
kaució. Érd.: 06-30-850-0720

Garázs (21 m2) kiadó a Huber-
tusz utcában a Family lakópark-
ban. Érd.: 06-30-309-3088

Ipartelepen aknás garázs 
kiadó. Érd.: 06-70-616-9861, 
06-20-9949-005

Kiadó családi házat udvarral 
(min. 2 szobásat) keres fiatal 
pár kutyával Mosonmagyaróvá-
ron és környékén, hosszútávra. 
Érd.: 06-30-510-5796

Mosonmagyaróváron mun-
kásoknak szállás kiadó! Érd.: 
06-30-262-2008

Óváron családi házban 1 szo-
ba, bútorozva 1 főnek kiadó. Ár: 
60.000 Ft rezsivel együtt + 1 hó 
kaució. Érd.: 06-70-261-5741

Garázs kiadó Mosonmagyaró-
váron a Fuvaros utcában. Érd.: 
06-70-229-8134

50 m2-es, 2 szobás lakás tel-
jesen bebútorozva 4 fő részé-
re Mosonmagyaróváron kiadó. 
Érd.: 06-70-229-8134

Mosonmagyaróváron és 
Máriakálnokon családi ház 
kiadó. Cégeknek is! Érd.: 
06-70-275-1015

Magyar utcai 76 m2-es, 2 
szobás lakás kiadó, ugyan-
itt 2 szobás lakásban 1 szoba 
kiadó. Iá: 120.000 Ft + rezsi. 
Iá: 50.000 Ft + rezsi. Érd.: 
06-30-346-4709

Szépségszalonban kozme-
tikusnak teljesen berende-
zett hely kiadó, babavárás 
miatt. 45.000 Ft/hó (marke-
ting, takarítási költség benne 
van), alacsony rezsivel. Frek-
ventált helyen, ingyen parko-
lóval. Ugyanitt fodrász-szék 
kiadó. Érd.: 06-70-231-3500
Erkel Ferenc út 10. szám alat-
ti irodaházban 19 m2-es és 38 
m2-es irodák kiadók, valamint 
termékrendezvények lebonyo-
lítására igénybe vehetők! Tel.: 
06-30-936-7746
Magyaróvári belvárosban 
65 m2-es, részben bútoro-
zott 2 szoba + nappalis lakás 
kiadó. 2 db autóhoz parkoló 
biztosított! Ár: 100.000 Ft/hó 
+ rezsi + 2 havi kaució. Érd.: 
06-30-850-0720

Mosonmagyaróváron 65 
m2-es, 2 szobás lakás hosszú-
távra kiadó max. 4 fő részére. 
Ár: 120.000 Ft/hó + rezsi+ 2 
hó kaució. Egyedi gázfűtéssel! 
Tel.: 06-30-2379-335

Magyar utcai II. emeleti nagy-
méretű lakás, hosszútáv-
ra kiadó. Háziállat kizárt! Ár: 
130.000 Ft/hó + rezsi + 2 hó 
kaució. Tel.: 06-30-2244-197

Mosoni városrészen lakás 
albérletbe kiadó. Érd.: 
+36-30-994-7262

Mosonmagyaróváron III. eme-
leti, 55 m2-es panellakás kiadó. 
Ár: 90.000 Ft + rezsi. Érd.: 
06-30-642-3682

Mosonmagyaróváron apart-
man 1 fő részére kiadó. Tel.: 
06-30-758-5251

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

Azonnal költözhető új, kulcs-
rakész állapotú 67 m2-es, 2 
szobás földszinti lakás terasz-
szal, teremgarázzsal, tároló-
val tulajdonostól eladó. Tel.: 
06-70-250-7192

Kisbodakon tehermen-
tes családi ház eladó. Érd.: 
06-30-547-3586

KIADÓ
Mosonmagyaróvár belváro-
sában 1 fő részére, bútorozva, 
vagy bútor nélkül kiadó. Érd.: 
06-30-562-4753

Fő utcai földszinti 2 szobás 
lakás hosszútávra kiadó. Ár: 
120.000 Ft/hó + rezsi + 2 hó 
kaució. Tel.: 06-70-315-0520
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Mosonmagyaróváron Ter-
málfürdő bejáratával szem-
ben, jelenleg butikként üze-
melő üzlethelyiség kiadó. Ár: 
megegyezés szerint. Érd.: 
06-30-9366-930

Mosonmagyaróváron, a 
Magyar utcán 35 m2-es 
üzlethelyiség + kiszolgá-
ló helyiségekkel kiadó. Tel.: 
06-30-500-7115

Termál bejáratával szem-
ben üzlethelyiség kiadó! Érd.: 
06-30-9-366-930

62 m2-es lakás kiadó a Witt-
mann Antal parkban. Ár: 
130.000 Ft/hó + rezsi + 2 hó 
kaució. Tel.: 06-70-631-0034

Mosonmagyaróváron 3 szo-
bás családi ház július 1-jétől 
kiadó. Érd.: 06-30-262-2008

Hegyeshalmi panziómat 
Ausztriában dolgozó cégnek 
hosszútávra bérbe adnám. Tel.: 
06-70-250-7192

Kiadó üzlethelyiséget kere-
sek a városközpontban, par-
kolási lehetőséggel! Tel.: 
06-30-528-8957

Városközpontban kiadó 
2 szoba összkomfortos 
lakás, kertkapcsolattal. Érd.: 
06-30-4510-159

Mosonmagyaróvár belváro-
sában 1 fő részére, bútorozva 
vagy bútor nélkül kiadó”. Érd.: 
06-30-562-4753

M o s o n m a g y a r ó v á r o n 
külön-bejárattal garzon kiadó 
július 1-jétől, max. 2 főnek, 2 
havi kaució szükséges! Érd.: 
06-30-262-2008

50 m2-es, 2 szobás, erkélyes 
I. emeleti lakás a Széchenyi 
ltp-en hosszútávra kiadó. Érd.: 
06-30-9715-942

Mosonmagyaróváron beren-
dezett garzonlakás igényesnek 
kiadó. Tel.: 06-30-9792-660

2 ágya, teljesen berendezett 
szobák Mosonmagyaróváron, 
közel az Ipari parkhoz kiadók. 
Tel.: 06-70-229-8134

Szoba kiadó gázfűtéses lakás-
ban 1 nemdohányzó, megbíz-
ható személynek kisállat nélkül. 
Tel.: 06-20-223-5815

Mosoni városrészben 52 
m2-es üzlet kiadó. Érd.: 
06-30-3768-359

Szoba kiadó Hegyeshalomban, 
igényes környezetben, csendes 
környékén. Tel.: 06-20-358-6326

Mosonmagyaróváron frekven-
tált helyen, Flesch Károly utcában 
27 m2-es, 1 légterű üzlethelyiség 
vizes blokkal, kizárólag csendes 
tevékenységre július 1-től kiadó. 
Érd.: 06-30-465-6280

Mosonmagyaróváron a város 
szívében 2 szobás, kompletten 
berendezett 3. emeleti lakás 
igényesnek hosszútávra kiadó. 
Tel.: 06-20-929-2629

Albérletet keres bútorozot-
tan 1 pár benti tiszta cicá-
val Mosonmagyaróváron. Tel.: 
06-20-4333-654

Halászin 100 m2-es családi ház 
kiadó. Érd.: 06-30-356-7443

Károly u. 68. sz. alatt 2 szo-
bás 2. emeleti lakás kiadó. Ár: 
95.000 Ft/hó + rezsi + 2 hó 
kaució. Érd.: +36-20-243-8697

Levélen munkásszállás 2 
ágyas szobákkal, mosási és 
főzési lehetőségekkel, bizton-
ságos parkolással kiadó. Szo-
bánként: fürdő, TV, hűtő, mikro. 
Érd.: 06-30-9018-457

Irodák kiadók Mosonmagya-
róváron 180 m2-es több helyi-
ségből álló, zárt udvarban, tér-
kövezett parkolókkal. Tel.: 
06-30-4747-116

Középkorú férfi egy kister-
metű kutyával albérletet keres 
Mosonmagyaróváron vagy kör-
nyékén, reális áron, augusztus-
tól. Tel.: 06-30-728-3426

Mosonmagyaróváron 40 
m2-es lakás klímával, kocsi 
beállóval kiadó. Ár: 95.000 Ft/
hó + rezsi, 1 havi kaució. Érd.: 
06-30-482-5446
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Apró Pala és cseréptetők tisztí-
tása, javítása, festése, tel-
jes körű tetőfelújítás! Díjta-
lan kiszállás, helyszíni áraján-
lat! Hívjanak bizalommal! Érd.: 
06-30-232-5135

Ápolt kezekre vágysz? Keresd 
a JUCUS kézápolást! Mosonma-
gyaróvár, Kórház u. 34. Beje-
lentkezés: +36-20-459-5089. 
Ha ezt a hirdetést magával hoz-
za -15% kedvezményt kap!

Festést, kőműves munkát, bur-
kolást, homlokzati szigetelést, 
térkövezést, házak, lakások 
külső-belső felújítását válla-
lom. Rövid határidővel! Garan-
ciával! A kis munka is munka! 
www.kismunkaismunka.hu

Villanyszerelés! Csengő javí-
tástól villamos felújításig szá-
míthat rám! Szabó János, Tel.: 
06-30-99-300-48

Pedikűrözést, manikűrö-
zést vállalok lakásomon. Érd.: 
06-20-492-2100

Bádogos munkák, tetőfedés, 
palatetők bontás nélküli átfedé-
se, lapos-tető szigetelés, tető-
mosás, kúpcserepek maltero-
zása, kémények átrakása, beá-
zások elhárítása. Tel.: 06-70-
663-7327, www.tetobau.hu

MINDIG TV EXTRA: egyszeri 
kiépítési díj + havidíj –továb-
bi előfizetős csatornák. Rész-
letekért hívjon! Szlovák tv csa-
tornák vétele is megoldható 
analóg (magyar, szlovák, oszt-
rák) és digitális –DAB+(szlo-
vák, osztrák) rádióvétel kiépí-
tése. Tel.: 06-30-526-1558

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

Lassú a számítógépe/laptop-
ja? Nem indul? Lefagy? Papíron 
gyors az internet, WI-FI-n még-
is lassú? Nem megy a WIFI az 
egész lakásban? Vírusos a gép? 
Megoldom! Hívjon akár hétvé-
gén is! Tel.: 06-30-526-1558

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

Tóth kárpittisztítás! Autókárpit, 
bútorkárpit, ülőgarnitúrák, fote-
lek, székek, padlószőnyegek 
tisztítása! Tel.: 06-70-630-8245

Autóklíma szerviz Ásványráró! 
Autóklímák ellenőrzés, javítása, 
klímafertőtlenítés. Bejelentke-
zés: 06-20-212-8385

Redőnyök, napellenzők, árnyé-
kolók, szúnyoghálók enged-
ménnyel. Redőnyök, szúnyog-
hálók javítása: 06-96/245-064

Cserépkályhák átrakása, tisz-
títása, javítása. Kellei Kornél, 
Tel.: 06-20-3406-640

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 kau-
ció és km megkötés nélkül. 
Autópálya matricával ellátva. 
Érd.: Nimród hotel mellett. Tel.: 
06-30-206-5858
Utánfutó bérelhető Mosonma-
gyaróváron, szombat-vasárnap 
is, 3500 Ft/nap. Tel.: 06-70-394-
8852, 06-96-821-173
9 személyes kisbusz rendszeresen 
karbantartott, megbízható állapot-
ban, jéghideg klímával, vonóhorog-
gal Mosonmagyaróváron bérelhető. 
Érd.: +36-30-317-3677
Mercedes lakóautó Knaus felépít-
ménnyel eladó. Ár: 1.450.000 Ft. 
Tel.: 06-30-963-8635

Bérelhető utánfutók Mosonma-
gyaróváron a hét minden nap-
ján!Tel.: 06-70-589-2787

SZOLGÁLTATÁS
Redőnyök, reluxák, szalag-
függönyök, napellenzők, szú-
nyoghálók, harmonikaajtók, 

stb. kedvezménnyel, garanci-
ával, rövid határidővel moson-
magyaróvári szakembertől. 
Párkányok, zsaluziák! Kérjen 
ingyenes árajánlatot! Vidéken 
is! Tel.: +36-30-2350-927, 
Horváth Attila, www.redonyo-
sattila.hu

Dugulás elhárítás, bontás nél-
kül! Minőségi munka garanciá-
val! Tel.: 06-20-426-0222 Hét-
végén is!

GAZDABOLT – mosoni piac-
nál. Moson-Kert Kft. – Moson-
magyaróvár, Ostermayer u. 
08. Tel.: +36-20-3258-606
Régi kapuk, kerítések felújítá-
sa, újak készítése, lakatos mun-
kák, költségkímélő megoldá-
sok. Érd.: +36-20-97-58-521

Szőnyegtisztítás felsőfo-
kon, garanciával! Ipari vegy-
tisztítás, portalanítás, atkátla-
nítás, ingyenes szállítás! Tel.: 
06-20-447-2726

Villanyszerelés! Csengő javí-
tástól villamos felújításig szá-
míthat rám! Szabó János, Tel.: 
06-30-99-300-48

Redőnyjavítást vállalok! Zsu-
gonics. Tel.: 06-20-965-6515

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

Vízvezeték-, központi 
fűtésszerelést, javítást válla-
lok Mosonmagyaróvár és kör-
nyékén. Tel.: 06-20-4879-377

Készpénzfizetés azonnal! Napi 
legmagasabb áron! Arany-ék-
szerre, ezüst tárgyakra, régi-
ségekre, festményekre, egyes 
műszaki cikkekre. Arany-ék-
szerek árusítása kedvező 
áron. Régi képcsarnoki képe-
ket, hagyatékot vásárolok. 
Ingyenes értékbecslés. Zálog-
ház (Kisalföld Áruház mellett). 
Tel.: 06-96/215-808
Fakivágás! Fakuglizás! Haso-
gatás, Bozótirtás, fű és sövény-
nyírás, elhanyagolt kertek, 
udvarok rendbetétele, zöldhul-
ladék elszállítása. Hétvégén is! 
Érd.: 06-20-328-4057
Szőnyegmosás Mosonma-
gyaróváron! Matrac, bútor, 
autókárpit tisztítás, bőrtisztí-
tás, bőrjavítás, bőrfestés. Tel.: 
06-30-851-5187
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Teherfuvarozást, költözte-
tést, lomtalanítást vállalok. Tel.: 
06-70-540-3628

Lakások belső hőszigetelése és 
nedves, penészes falak szigetelé-
se, festése. Tel.: 06-30-577-3284

Mini markolóval földmunkát 
vállalok. Alapásás, tükörkisze-
dés, csatornázás, fakidöntés, 
stb. Tel.: 06-30-4466-323

Fűnyírás, sövénynyírás, 
bozótirtás, fakivágás! Érd.: 
06-70-705-4156

Klímaszerelést, klímatisztítást 
vállalok! Érd.: 06-20-5964-039

Hagyatékot, bútorokat, 
lakás-kiegészítőket, tol-
lat 30.000 Ft-ig a pincétől 
a padlásig vásárolok! Érd.: 
06-20-804-2771

Akciós műanyag, hőszigetelt 
bejárati ajtók, 98x208-as mére-
tűek, felül üvegbetéttel, 5 pon-
tos biztonsági zárral, kilincs-
csel, kulcsokkal, fehér szín-
ben, jobbos és balos kivitel-
ben eladók. Ár: 59.900 Ft/db. 
Munkaidőben: 06-30-610-
3850. www.rbfnyilaszarokft.
hu, Bősárkány, Ady Endre u. 13.
Dunnákat, párnákat vásárolok, 
régi bútorokat, festményeket, 
hangszereket, faliórákat, szar-
vasagancsot, porcelánokat és 
mindenféle öreg hagyatékot! 
Tel.: 06-70-392-2725

TÁRSKERESÉS
48 éves mosonmagyaróvá-
ri fiatalember megismerked-
ne csinos mosonmagyaróvári 
hölggyel. Tel.: 06-20-4433-042

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

BOLHAPIAC – Használtcikk 
kereskedés a Pártok Háza 
alatt. Bútorok, műszaki cikkek, 
kerékpárok, régiségek adás-vé-
tele. Nyitva: Cs,P,Sz: 9-17 órá-
ig. Tel.: 06-20-5200-216

Eladó kisszekrények, előszoba-
fal, porcelánok, ruhák stb. Tel.: 
06-20-492-2100Pincebazár a 
Manninger ltp. 4-ben, 4. gomb, 
június 25-én 16-19 óráig! Érd.: 
06-20-492-2100

Rossz mosógépét, villany- és 
gáztűzhelyét ingyen elszál-
lítom Mosonmagyaróváron 
belül. Költöztetést is vállalok! 
Tel.: 06-30-9-478-414
Új, építkezésből megmaradt 
és bontott nyílászárók nagy 
választékban, 600 db-os rak-
tárkészletről, azonnal vihe-
tők! www.hasznaltablak.hu
Bontásból származó jó minő-
ségű natúr forgácslap, MDF-le-
mez, faláda többféle méretben 
eladó. Érd.: 06-20-9596-202
Elektromos rokkant kocsi 
99.000 Ft, Leanderek különbö-
ző színben és méretben eladók. 
Érd.: 06-20-346-2080
Hulladék vasát, rossz mosó-
gépét ingyen elszállítom. Tel.: 
06-30-5181-151

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, Bősár-
kány, Ady Endre u. 13.
Japán Spitz kiskutyák szület-
tek! Érd.: 06-30-356-7443

Garázskapu, bukó rendszerű, 
NOVUM márkájú, fehér szín-
ben, vadonatújan, 1 év garan-
ciával, 240x200-as, 240x210-
es és 250x200-as méretben 
84.900 Ft/db. Munkaidőben: 
06-30-610-3850. www.rbf-
nyilaszarokft.hu, Bősárkány, 
Ady Endre u. 13.
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Aqua Hotel Termál éjsza-
kai portást és szobaasszonyt 
keres. Nyugdíjasok jelentke-
zését is várjuk! Jelentkezés 
módja: személyesen a hotel 
recepcióján (Mosonmagyaró-
vár, Kígyó u. 1.) vagy a 06-30-
395-9678-as telefonszámon.

Renommierte Weinbar / Wie-
ner Innenstad sucht selbstän-
digen Mitarbeiter für Service. 
Vollzeit – 3 Tage Arbeit 4 Tage 
frei! Sprachkenntnisse: Deut-
sch und Englisch, PC-Kennt-
nisse. Bewerbung an: info@
villon.at

Minerva hotel szobaasz-
szonyt és mosodai alkalma-
zottat keres. Mosonmagyaró-
vár, Erkel Ferenc u. 2. Jelent-
kezés a helyszínen.

Galéria étterembe szakácsot 
felveszünk. Mosonmagyaró-
vár, Erkel Ferenc u. 2. Tel.: 
06-70-363-0052

16 éves fiú diákmunkát keres 
Mosonmagyaróvár és környé-
kén. Érd.: 06-70-275-1015

Ruházati üzletbe gyakorlattal 
rendelkező eladót keresünk 8 
órás munkaidőre. Mosonma-
gyaróvár, Erkel Ferenc u. 27. 
Érd.: 06-30-4222-613, vagy 
facebook Wang Yang

Dunakiliti székhelyű épí-
tőipari cég segédmunkást fel-
vesz, azonnali kezdéssel. Tel.: 
06-20-429-9901

Cukrászatba munka-
társat keresünk. Érd.: 
06-30-3767-283

Takarítókat keresünk 4-6 órá-
ba, intézmény-takarításra. Tel.: 
06-70-466-1039

Kezdő OKJ-s végzettségű webfej-
lesztő/szoftverfejlesztő kollégát 
keresünk csapatunkba. Jelent-
kezni az allas@movar-print. 
hu e-mail címére küldött fényké-
pes önéletrajzzal lehet.

Mosonmagyaróvárra kere-
sünk szakembert és segéd-
munkás kollégát könnyűszer-
kezetes házelemek össze-
szereléséhez. Versenyképes 
munkabér, jó csapat! Érd.: 
06-20-961-7987

Grande Pizzéria piz-
za-szakácsot felvesz. Tel.: 
06-30-4444-301

Grande Pizzéria konyhai moso-
gatásra heti 2-3 alkalom-
ra alkalmazottat felvesz. Tel.: 
06-20-247-4323

Grande Pizzéria főállá-
sú pizza-futárt felvesz. Tel.: 
06-20-4444-301

Galéria étterembe gyakorlat-
tal rendelkező, irányítani tudó 
szakácsot felveszünk. Moson-
magyaróvár, Erkel Ferenc út 2. 
Tel.: 06-70-363-0052

Pultos kolléganőt keresünk 
bejelentett, rugalmas mun-
kaidő, jó kereseti lehetőség. 
Pletykafészek, Máriakálnok, 
tel.: 06-30-632-6669

Korona panzióba, Levélre taka-
rítónőt és konyhai kisegítőt fel-
veszünk. Kitűnő feltételeket biz-
tosítunk! Érd.: 06-30-500-3596

Beugró autóbusz-vezetést, 
gépkocsivezetést, autószere-
lést vállalnék. B,C,D,E, GKI vizs-
gákkal. Tel.: 06-20-293-9011

Idős, vagy beteg ember ápolá-
sát, gondozását vállalom. Tel.: 
06-20-488-5570

Mosonmagyaróvár sétá-
ló utcájában az édesség bolt 
munkatársat keres. Jelent-
kezés: Magyar u. 23. Tel.: 
06-30-400-7979

Mosonmagyaróvári zöldség-
boltba 2 fő 4 órás munkatár-
sat keresünk (4-8-ig, 15-19 
óráig). Fizetés nettó 1300 Ft/
óra. Érd.: 06-70-258-7408
NEUSIEDL AM SEE, a Fertő 
tó partján, Ausztriában, éjje-
li bárba konzumlányok, pultos 
lányok, táncos lányok jelent-
kezését várom, magas kere-
seti lehetőség! Érd.: 00421-
903444441 mobil, visszahí-
vom, vagy az esti órákban: 
0043-21678857 vezetékesen.

Béres Gumi Kft. mosonma-
gyaróvári (9200. Mosonma-
gyaróvár, Gabonarakpart 4-6.) 
férfi munkatársat keres fizi-
kai munkára. Magas kerese-
ti lehetőség (300.000 Ft/hó). 
Fényképes önéletrajzokat a  
beresgumi@beresgumi.hu 
e-mail címre várjuk!
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Mosonmagyaróvári kertésze-
ti vállalkozás munkaerő fel-
vételt hirdet. Hosszútávon jó 
kereseti lehetőség, hűségbó-
nusz, másodállásban is. Érd.: 
06-20-325-9920

Mosonmagyaróvári D’Cor-
ner Kebap és pizza részmun-
kaidős takarítónőt keres. Érd.: 
06-30-217-5317

Mosonmagyaróvári D’Cor-
ner Kebap és pizza- kollégát 
és kolleginát keres. Érd.: 
06-30-217-5317

Tesco melletti Lángos és For-
netti sütőbe női munkatár-
sat keresek. Tel.: 06-30-560-
3895, 06-70-330-7023

Mosonmagyaróvári cég fur-
gonra „B” kategóriás jogosít-
vánnyal gépkocsivezetőt fel-
vesz nemzetközi fuvarozásra, 
Érd.: 06-30-959-4719

Kőművest, vagy kőműves 
munkához értő munkavállalót 
azonnali kezdéssel felveszünk. 
Tel.: 06-20-2216-701

Nyugdíjasok jelentkezését vár-
juk részmunkaidős karbantartó 
és 1-2 műszakos, könnyű cso-
magolói, válogatói munkákra 
Csorna és Mosonmagyaróvár 
vonzáskörzetéből. Akár csak a 
nyári időszakra vagy hosszú-
távra is! Érd.: +36-70-361-
6034-es telefonszámon lehet!

Parkcenterben található 
Non-Stop működő Nemzeti 
Dohányboltba főállású eladót 
keresünk! Érdeklődni lehet a: 
+36-30-915-0912-es telefon-
számon, jelentkezni pedig a: 
motabakbt@gmail.com e-mail 
címen, fényképes önéletrajzzal!

Karosszérialakatost, szét- és 
összeszerelésben jártas mun-
katársat felveszünk. Teljesít-
mény arányában akár osztrák 
bérezés! S&V Autócenter Kft. 
Érd.: 06-30-937-5486, 06-30-
9161-589, info@svautó.hu

Mosonmagyaróvári étterem 
szakácsot és konyhalányt fel-
vesz. Érd.: 06-30-2160-594

Alumínium hegesztőt kere-
sek, kiemelt bérezéssel! Tel.: 
06-30-468-3046

Németül beszélő eladót 8 órás 
munkarendbe felveszünk. Érd.: 
Stefán Textil: 06-96-576-025

Pultos hölgyet keresünk, 
bejelentett munkahely, rugal-
mas munkaidő beosztás, 
jó kereseti lehetőség! Tel.: 
06-30-632-6669

Takarítónőt keresünk a 
hegyeshalmi West motelbe. 
Kiemelt bérezés, rugalmas 
munkaidő! Tel.: 06-20-386-
3004 (10-18 óráig)
Jánossomorjai takarítói mun-
kára gyakorlattal rendelke-
ző Hölgyeket keresünk. Napi 
8 órás munkavégzés, 12 nap/
hó, 8 órás bejelentés, 90.000 Ft 
nettó bére. Tel.: +36-70-375-
7870 (Gála1 Kft.)

Flexum-Termál Gyógyfürdő és 
uszoda csapata bővítése cél-
jából úszómestert keres. Tel.: 
+36-30-227-7448

Pincér alkalmi állás lehetőség! 
Helyszín: Gols, Volksfest, augusz-
tus 9-18-ig. Tel.: +43-664450-
3012, ossi.gols@gmx.atl

Csatlakozz a csapatunkhoz! 
Fémipari munkakörökbe 
keresünk hegesztő, lakatos, 
gépi forgácsoló- CNC-gép-
kezelő, szerszámkészítő, 
autószerelő, villanyszerelő, 
KOVÁCS dolgozókat Győr és 
Kecskemét környéki munká-
ra. Versenyképes fizetést, jut-
tatásokat, szállást, munkába 
járást, hazautazási támoga-
tást, bérelőleget biztosítunk. 
Jelentkezz most! Tel.: 06-70-
415-9021 (JOBmotive Kft.)
Fiatal kőművest és segéd-
munkást keresünk kiemelt 
bérezéssel Mosonmagya-
róvár és környékéről. Tel.: 
06-20-417-5757

Mosonmagyaróváron, a 
Mosoni piacon üzemelő büfé-
be állandó szombati kisegítőt 
keresek. Tel.: 06-20-436-6484

Mosonudvar – Hanság ven-
déglő pultos, felszolgáló mun-
kakörbe női alkalmazottat 
keres. Tel.: 06-20-3121-792

Gyere és dolgozz Velünk! 
Bejelentett munkaviszonyt, 
kiemelt bérezést, bérelőleget, 
ingyenes szállást, munkába 
járást biztosítunk. Betanított 
dolgozó és targoncás ajánla-
tainkból válogathatsz Győr és 
Kecskemét környékén. Mun-
kavégzési helyek: Autoliv, 
BOS, SMR, SMP, Rába. Jelent-
kezz most! Tel.: 06-70-639-
9920 (JOBmotive Kft.)
Szigetelésben jártas férfi 
munkaerőt keresünk. Érd.: 
06-20-622-6200

Mosonmagyaróváron az 
Ambrózia étterem szakácsot 
kiemelt bérezéssel ,rugalma-
sa beosztással felvesz!!Érd; 
06/30/9791-501

Megbízható csőszerelőt kere-
sek hosszútávra. Tel.: 06-30-
9277-106, 06-20-474-8784
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Angol, vagy román nyelvis-
merettel rendelkező éjszakai 
recepcióst keresünk hegyeshal-
mi Hotel Rózsa Csárdába, más-
naponkénti munkabeosztással (2 
nap munka, 2 nap szabad). Saját 
gépkocsi szükséges. Útiköltséget 
térítjük! Érdeklődni lehet: 06-30-
631-6875, hr@simbad.hu

Mosonmagyaróvári büfébe 
főzni tudó, kereskedelmi gya-
korlattal rendelkező eladót fel-
veszek 6 órás munkába, hétfő-
től – szombatig. Nettó 180.000 
– 200.000 Ft keresettel. Tel.: 
06-30-316-7193

Kebap ház pultos hölgyet 
és férfi munkatársat felvesz. 
Órabér 1.000 Ft. Jelentkez-
ni: Fő utca 17., vagy a 06-20-
9954-944 telefonon.

Szanyba keresünk helyette-
sítő takarítónőt 1000 Ft-os 
órabérrel. Tel.: +36-70-375-
7870 (Gála1 Kft.)

Kőműves, festő- és egyéb bel-
sőépítészeti munkákban jártas 
kollégákat keresünk ausztriai 
munkavégzésre. Tel.: 06-70-
372-9451 EFA Trend Kft.

Dohányboltba eladót fel-
veszünk. Szakképzettség 
előny. Lehet nyugdíjas is! Tel.: 
06-70-255-0476

Mosonmagyaróvári csa-
ládi házhoz nyugdíjas kert-
gondozót keresünk. Tel.: 
06-30-9-590-138

Mosonmagyaróvári divatáru 
üzlet heti 2-3 alkalomra kise-
gítő alkalmazottat keres. Érd.: 
06-30-9360-085

A határhoz közeli ausztriai étte-
rem szakácsot, illetve beug-
rós szakácsot keres. Érd.: 
06-70-280-5599

Mosonmagyaróvári gumi-
szerviz gumiszerelő munka-
társat keres. Autószerelésben 
való jártasság előnyt jelent! 
Tel.: 06-70-331-2647

Flexum-Termál Gyógyfür-
dő és uszoda csapata bővíté-
se céljából takarítónőt keres. 
Tel.: +36-30-227-7448

Partnercégeink részére kere-
sünk akár azonnali kezdés-
sel több munkakörbe mun-
kavállalókat! 8-12 órás, 2-3 
műszakos munkavégzéssel, 
bejelentett munkaviszonyt és 
versenyképes fizetést biztosí-
tunk (nettó 180.000-250.000 
Ft/hó. Ingyenes szálláslehe-
tőség, minden héten előleg! 
Jelentkezz a következő elér-
hetőségeken: +36-70-321-
6092 vagy +36-70-416-7167
Flexum-Termál Gyógyfür-
dő és uszoda csapata bővíté-
se céljából gépészt keres. Tel.: 
+36-30-227-7448

Mosonmagyaróvárra menü-
főzéshez KONYHAI KISEGÍTŐ 
munkatársat keresünk, hét-
főtől péntekig tartó egymű-
szakos, nappali munkarend-
be. Friss nyugdíjasok jelent-
kezését is várjuk! Jelentke-
zés hétköznap: 8.00-16.00 
óráig Tel.: 06 30 688 4572
Mosonmagyaróvári könyve-
lőiroda keres számviteli gya-
korlattal rendelkező könyvelőt. 
Mérlegképes végzettség előnyt 
jelent. Önéletrajzzal jelentkez-
ni lehet: erzsi@ameantal.hu 
címen. Antal Józsefné ev.
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