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Moson legfrekventáltabb helyén 
50 m2-es gázfűtéses lakás telje-
sen felújítva (víz-, villanyvezeték 
csere, új tető, stb.), saját táro-
lóval kedvező áron eladó! Érd.: 
06-70-262-52-66

Alkalmi vétel! Mosonban 40 
m2-es 1 szobás, gázfűtéses, jó 
állapotú, zöldterülettel + táro-
lóval rendelkező lakás hihetet-
len áron 7,9 MFt-ért eladó. Tel.: 
06-70-262-52-66

Doborgazon az üdülősoron nem 
vízparti 615 m2-es telek, össz-
közműves az úttest bal oldalán, 
bekerítetlen eladó. Ára: 7,6 MFt. 
Érd.: +36-30-9459-113

Doborgazon az üdülősoron 
vízparti bekerített 649 m2-es 
telek összközműves, kis fahá-
zikóval és egy kis sziget-
tel eladó. Ár: 21,2 MFt. Tel.: 
+36-30-9459-113

Mosonmagyaróváron zárt 
udvari 2,5 szobás 64 m2, kom-
fortos lakás pincével és kam-
rákkal eladó. Ár: 19,6 MFt. Érd.: 
+36-30-9459-113

INGATLAN
Sürgősen keresek kizáró-
lag tulajdonostól jó állapotú, 
10 emeletesben, maximum 6. 
emeletig, szigetelt házban 2 
db panellakást. Ár megegyezés 
szerint, fizetés azonnal, kész-
pénzben. Erkel – Széchenyi 
előnyben! Kizárólag tus – kabi-
nosakat. Tel.: 06-70-262-52-66
Mosonyin 74 m2-es, 3 szobás 
+ 8 m2 erkélyes lakás kifogásta-
lan állapotban, teljes körű felújí-
tással 4. emeleten nagy konyhá-
val, sok extrával, saját + közös 
tárolóval, alacsony rezsivel 
eladó. Iá: 24.900.000 Ft. Érd.: 
06-70-262-52-66
Szigetelt panelházban eladó, 
igényesen felújított, klímás, 2 
szoba-hallos, erkélyes 5. eme-
leti lakás. Ár: 19.700.000 Ft. 
Érd.: 06-30-533-6115
Alkalmi vétel Lébényben! 80 
m2-es családi ház, 1100 m2-es 
telekkel, 2 szobával, melléképü-
letekkel, gáz a telken belül, hihe-
tetlen áron eladó. Ár: 9.900.000 
Ft. Tel.: 06-70-262-52-66

Moson belvárosában 776 m2-es 
telken bontásra ítélt családi ház 
eladó. Tel.: 06-30-469-4955, 
06-70-942-0434
Mosonmagyaróvár 30 km-es 
körzetében keresek panelt, 
téglalakásokat, telkeket, fel-
újításra szoruló házakat, azon-
nal készpénzzel fizető vevők 
részére. Tel.: 06-70-262-52-66
Hegyeshalomban családi ház, 
140 m2 alapterületű, tetőtér 
beépítve, egész alatt szuterén, 
benne dupla garázs, teljes inf-
rastruktúrás, 1148 m2-es tel-
ken eladó. Ár: 38,8 MFt. Tel.: 
0036-30-9459-113
Mosonmagyaróváron keresek 
60-80 m2-es társasházi lakást 
tulajdonostól zöldterülettel, 
esetleg garázzsal, Lajta, Gyön-
gyös, Halászi úti ltp előnyben! 
25-30 MFt-ig! Fizetés készpénz-
ben! Tel.: 06-70-262-52-66
Mosonmagyaróváron a SUN 
lakóparkban 52 m2-es tetőté-
ri lakás, teljes berendezéssel, 
azonnal költözhetően eladó. 
Tel.: 06-30-410-2299

M o s o n m a g y a r ó v á r o n 
eladó garázst keresek! Érd.: 
06-70-408-7672

Hold utcában szigetelt 1. 
emeleti 50 m2-es téglala-
kás, műanyag nyílászárók, 
fa beltéri ajtók, erkélyes, 
saját közös tároló, szenzáci-
ós áron eladó. Azonnal költöz-
hető! Érd.: 06-70-262-52-66
Mosonyi ltp-en 74 m2-es nagy-
konyhás panellakás tárolóval, 
szigetelt, felújított eladó. Ár: 
25,5 MFt. Érd.: 06-70-5846-727

Újrónafőn 2 generációs, fel-
újításra szoruló családi ház az 
osztrák határhoz közel eladó. 
Érd.: +36-70-200-89-34

Csornán, Eszperantó utcá-
ban 56 m2-es , 2 szobás 
lakás, kis erkéllyel a 3. eme-
leten eladó. Érdeklődni lehet: 
06-30-395-9517

Mofém-telepen a Szekeres 
Richárd utcában keresek eladó 
lakásokat, azonnal készpénz-
ben fizető vevők részére. Tel.: 
06-70-262-52-66

Alkalmi vétel! Mosoni-Duna 
közelében 160 m2-es csalá-
di ház (1975) gáz- és vegyes 
tüzeléssel, 1000 m2 parkosított 
telekkel, garázzsal, pincével, 2 
fürdővel, nagyon jó belső elosz-
tással, jó állapotban, remek áron 
eladó! 25 MFt-ig értékben, kizá-
rólag mosoni 2 szobás, gázfűté-
ses lakást + zöldterület beszá-
mítok! Tel.: 06-70-262-52-66
Levélen 400 m2-es telek köz-
művesített, frekventált helyen, 
kedvező áron eladó. Tel.: 
06-70-262-52-66
Novák-pusztán családi ház, 
telekkel eladó, Dunához közel. 
Csak komoly vevők hívjanak! 
Érd.: 06-30-998-2159
Levélen lelakott, öreg ház 819 
m2-es telken, összközmű-
ves eladó. Ár: 14,8 MFt. Tel.: 
0036-30-9459-113
Jánossomorján családi ház 
eladó, 111 m2, 2 szobás, 500 
m2-es saroktelken, összköz-
műves, gázcsonk a telken, fel-
újítandó. Ár: 18,8 MFt. Érd.: 
+36-30-9459-113
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Mosonmagyaróváron apart-
man 1 fő részére kiadó. Érd.: 
06-30-758-5251

Mosonmagyaróváron autó-
pálya közelében új építésű, 
modern, bútorozott, gépesí-
tett 55 m2-es lakás, alacsony 
rezsivel, parkolóval kiadó. Havi 
bérlet + rezsi + 2 hó kaució. 
Dohányzás, kisállat kizárva! 
Tel.: 06-30-273-6017

Mosonmagyaróváron a Móra 
F. úti 4. emeleti, felújított 2 szo-
ba-hallos lakás áprilistól kiadó, 
max. 3 főig. Bérleti díj: 100.000 
Ft + rezsi + 2 havi kaució. Érd.: 
06-70-285-9866

Újhelyi Imre utcában 100 m2-es 
családi ház hosszútávra kiadó. 
Ár: 500 EUR/hó + rezsi + kau-
ció. Érd.: 06-30-459-6263

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

Mosonmagyaróváron 100 
m2-es, 3 szobás családi ház a 
Mosoni-Dunához közel telek-
kel együtt hosszútávra kiadó. Ár: 
150.000 Ft/hó + rezsi + 2 hónap 
kaució. Érd.: 06-70-331-2647

Mosonmagyaróváron a Bea-
ch lakóparkban 65 m2-es, 
2. emeleti, 2 szobás vízpar-
ti, panorámás lakás kiadó. Érd.: 
06-30-345-1497

1 szobás kislakás kiadó 1 nem-
dohányzó, rendszerető személy-
nek. Tel.: 06-20-223-5815

SUN lakóparkban 41 m2-es 
erkélyes lakás tárolóval zárt 
udvarban, saját gépkocsi beál-
lóval hosszútávra kiadó. Tel.: 
06-30-7536-121

Húsz fő részére szállás kiadó 
Mosonmagyaróváron, a Tim-
földgyári úton. Elhelyezés 
2-3 ágyas szobákban. Tel.: 
06-70-229-8134

Mosonmagyaróváron a Hotel 
Thermalban engedéllyel rendel-
kező, felszerelt fogászati rende-
lő kiadó. Érd.: 06-20-951-3052

Mosonmagyaróváron nagy-
méretű, 10 szobás családi ház, 
elsősorban cégek részére kiadó. 
Tel.: 06-70-275-1015

Mosonmagyaróváron a Jókai 
utcára néző 10 m2-es üzlethe-
lyiség kiadó. Érd.: 06-96-576-
025 (napközben!)

Szoba kiadó gázfűtéses lakásban 
1 nemdohányzó, megbízható sze-
mélynek. Tel.: 06-20-223-5815

Mosonmagyaróvár belváro-
sában, hőszigetelt téglaházban 
2 szobás, bútorozott, egyedi 
gázfűtéses lakás hosszútávra 
kiadó. Kaució szükséges! Érd.: 
06-30-398-7341

Hegyeshalomban szoba kiadó 
magára és környezetére igé-
nyesnek. Ár: 50.000 Ft/hó. 
Tel.: 06-20-358-6326
Egy- és kétszemélyes, igé-
nyesen felújított és berende-
zett apartman szobák hosszú-
távra kiadók. Csendes, nyu-
godt környezet, a várostól 1,5 
km-re. Zárt parkoló, a kapuban 
buszmegálló, bicikliút a városig, 
illetve Rajkáig. Mosási- és főzési 
lehetőség. Az apartman szobá-
ban zuhanyzó, WC, tv, internet. 
Érd.: 06-70-935-60-40

Mosonmagyaróváron az óvá-
ri belvároshoz közel, új épí-
tésű társasházban igénye-
sen berendezett 2 szobás, 45 
m2-es I. emeleti nagyerkélyes 
lakás, a lakáshoz tartozó zárt, 
fedett kocsi beállóval hosszú-
távra kiadó igényes, csendes 
életvitelű személy, esetleg pár 
részére. Dohányzás és kisállat 
kizárva! Bérleti díj: 120.000 Ft/
hó + rezsi + 2 hó kaució. Érd.: 
06-20-481-6083

Kormos ltp-en francia ágyas 
szoba kiadó hölgy részére. Tel.: 
06-30-3844-337
Mosonmagyaróváron, a 
Magyar utcán, egészségügyi, 
sport-fitnesz, vendéglátó ipa-
ri, vagy egyéb tevékenység-
re alkalmas 200/300m2-es 
üzlethelyiség kiadó! Érd.: 
06-30-9791-506
Mosonmagyaróvártól 4 km-re 
Halásziban 50 m2-es, 2 szoba 
+ nappalis, tusolós fürdőszobá-
val, gázfűtéses, bútorozott lakás 
kiadó. Ár: 80.000 Ft/hó + rezsi + 2 
hó kaució. Tel.: 06-30-9-366-930
Mosonmagyaróvártól 4 km-re 
Halásziban 80 m2-es földszint 
+ tetőtér, 3 szoba, 2 fürdőszo-
ba, nappali – konyha - étke-
ző egyben, újszerű állapotban 
kis kerttel, bútorozva kiadó. Ár: 
130.000 Ft/hó + rezsi + 2 hó 
kaució. Tel.: 06-30-9-366-930
Mosonmagyaróváron 41 
m2-es erkélyes garzonlakás 
kiadó nemdohányzónak. Ár.: 
85.000 Ft+rezsi+kaució. Tel: 
06 20 9436 575
Halászin külön-bejáratú 52 
m2-es lakrész (1 szoba, kony-
ha, gardrób, fürdő) max. 1-2 fő 
részére kertkapcsolattal kiadó. 
Érd.: 06-70-268-4551

Eladó házat, lakást vagy telket 
keresünk Mosonmagyaróvár és 
környékéről, értékesítés céljá-
ból. Tel.:_ 0036-30-9459-113
Telek Mosonmagyaróvár belvá-
rosához közel, komplett tervek-
kel, engedélyekkel, kész alappal 
eladó. Iá: 21,9 MFt. (Az ár alku-
képes!). Tel.: 06-70-9465-464

KIADÓ
Mosonmagyaróváron belvá-
rosi, 50 m2-es, külön-bejáratú 
összkomfortos, önálló lakás 1-2 
fő részére kiadó. Ár: 98.000 Ft 
+ rezsi + 2 havi kaució. Tel.: 
+36-30-9459-113



6 2020. március 20.

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

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

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

Redőnyjavítást vállalok! Tel.: 
06-20-965-6515, 06-70-536-
5530 Zugonics

Szobafestést, mázolást válla-
lok rövid határidővel. Kedvező 
négyzetméter árral! Moson-
magyaróvár és környékén. 
Tel.: 06-20-281-2776
Pedagógus alsósok korrepe-
tálását, tananyag feldolgozását 
vállalja. Érd.: ovar.tanulas@fre-
email.hu

Villanyszerelés! Vállaljuk 
családi házak, társasházak, 
panelok, teljes körű villany-
szerelését, garanciával! Érd.: 
06-70-539-7073

Épületek bontása, áruszállítás, 
mindenféle kerti munka! Szám-
laképes! Tel.: 06-30-537-0899

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
GAZDABOLT – mosoni piacnál. 
Moson-Kert Kft. – Mosonma-
gyaróvár, Ostermayer u. 08. 
Tel.: +36-20-3258-606
Kedves Anyukák! Gyermekfel-
ügyeletet vállalok Mosonmagya-
róváron igényes családi háznál. 
Érd.: 06-30-253-4606
GYORSVARRODA! A volt MARY 
varrodás csajok új helyen a Károly 
út 1-ben. Tel.: 06-30-789-7710
Készpénzfizetés azonnal! Napi 
legmagasabb áron! Arany-ék-
szerre, ezüst tárgyakra, régi-
ségekre, festményekre, egyes 
műszaki cikkekre. Arany-éksze-
rek árusítása kedvező áron. Régi 
képcsarnoki képeket, hagyatékot 
vásárolok. Ingyenes értékbecs-
lés. Zálogház (Kisalföld Áruház 
mellett). Tel.: 06-96/215-808

JÁRMŰ
Személyautó bérelhető kaució 
nélkül, magyar autópálya mat-
ricával. Tel.: 06-30-206-5858

Nagyméretű utánfutó folyama-
tosan bérelhető! Mosonmagya-
róvár, Károly út 34/b. (víztorony-
nál). Tel.: +36-30-9390-169

Személyautó, utánfutó és 3,5 
tonnás Citroen Jamper kiste-
her-gépjármű bérbe adó. Tel.: 
06-20-311-7372

Személyautó bérelhető! Tel.: 
06-70-3805-241

SZOLGÁLTATÁS
Redőnyök, reluxák, szalag-
függönyök, napellenzők, szú-
nyoghálók, harmonikaajtók, 
stb. kedvezménnyel, garanciá-
val, rövid határidővel mosonma-
gyaróvári szakembertől. Párká-

nyok, zsaluziák! Kérjen ingye-
nes árajánlatot! Vidéken is! Tel.: 
+36-30-2350-927, Horváth 
Attila, www.redonyosattila.hu

REDŐNYJÁRAT indul hétvé-
genként Mosonmagyaróvárra 
és környékére! Redőnyök, szú-
nyoghálók 10 – 15 % enged-
ménnyel! Március végéig tava-
lyi árakon! Hőszigetelt alumí-
nium redőnyök, reluxák, pli-
szék, szalagfüggönyök, napel-
lenzők, sávrolók. Kérjen ingye-
nes helyszíni árajánlatot! Minő-
ségi árnyékolót 49 éves meg-
bízható cégtől! HÉRICS LÁSZLÓ, 
Kapuvár, Pozsonyi u. 90. Tel.:  
06-96/242-655, 06-30-204-0-
205, www.hericsredony.hu

MINDIG TV EXTRA: egyszeri 
kiépítési díj + havidíj –további 
előfizetős csatornák. Részlete-
kért hívjon! Szlovák tv csator-
nák vétele is megoldható analóg 
(magyar, szlovák, osztrák) és 
digitális –DAB+(szlovák, oszt-
rák) rádióvétel kiépítése. Tel.: 
06-30-526-1558

Fakivágás! Fakuglizás! Hasoga-
tás, bozótirtás, fű- és sövénynyírás, 
elhanyagolt kertek, udvarok rend-
betétele, zöldhulladék elszállítása. 
Hétvégén is! Érd.: 06-20-328-4057

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

Kádfényezés beépített álla-
potban, garanciával! Érd.: 
06-20-92-62-060
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Sövénynyírás, gyepszellőz-
tetés, térkő-, sírhelykarban-
tartás, kertépítés, fűkaszálás, 
zöldhulladék elszállítása. Tel.: 
06-20-351-1292

Tóth kárpittisztítás! Ülőgarnitú-
rák, sarokülők, kanapék, fotel-
ok tisztítása felsőfokon. Tel.: 
06-70-630-8245, www.toth-
karpittisztito.hu

Lomtalanítást vállalnék, pincék 
ürítését, takarítását, megegyezés 
szerint. Érd.: 06-70-265-7643

Szobafestés, külső hőszige-
telés, kéményrakás. kúpcse-
rép kikenés, kőműves munkák. 
Megbízható, precíz munka! Tel.: 
06-70-311-6783

Lakások, pincék ürítését, 
takarítását, lomtalanítást vál-
lalnám, megegyezés sze-
rint. Érd.: 06-70-675-0654, 
06-70-426-5043

Teherfuvarozás, zöldhul-
ladék elszállítás, lomtalaní-
tás, akár 3000 Ft-tól! Érd.: 
06-20-351-1292

Új műanyag ablakok, bejára-
ti ajtók, fa beltéri ajtók, pár-
kányok raktárról azonnal vihe-
tők! RBF Nyílászáró Kft., Bősár-
kány, Ady Endre utca 13. Tel.: 
06-30-580-1041

Rossz mosógépét, villany- és 
gáztűzhelyét ingyen elszállí-
tom Mosonmagyaróváron belül. 
Költöztetést is vállalok! Tel.: 
06-30-9-478-414

Száraz nyárfa és száraz akác-
fa konyhakészen rendelhe-
tő. EUTR: AA0351717. Tel.: 
06-30-400-9597

Bőrös félsertés rendelhető 990 
Ft/kg, házi készítésű hurka, 
disznósajt, kolbász, kocsonya 
kapható. Házhozszállítást vál-
lalok! Szép kártya elfogadóhely! 
Vadhús rendelhető! Fazekas 
húsbolt, Jánossomorja, Kereszt 
u. 22. Tel.: 06-30-400-9597

Nagyméretű raklapok tüzelőnek 
eladók. Tel.: 06-30-594-6226

Hullott szarvasagancsot, trófe-
át vásárolok 5000, 18000 Ft/kg, 
engedéllyel rendelkezem. Tel.: 
06-30-611-3866

Roncsautó (személy, teherau-
tó, mezőgazdasági gépek), vas-
hulladék, színesfém, akkumulá-
tor, kábel, katalizátor felvásár-
lás, lomtalanítást vállalok. Tel.: 
06-30-334-3131

Eladó! Vállalkozás, kis befek-
tetés, gyors megtérülés, 
kevés időráfordítással! Tel.: 
06-70-362-8126

Leylandi Ciprus 100-120 cm 
magasak eladók Mosonma-
gyaróváron, 2500 Ft/db. Lige-
tes ültetésre, sövénynek, 
szoliternek alkalmas. Érd.: 
06-70-500-7535

Dunnákat, párnákat magas 
áron vásárolok, bútorokat, 
festményeket, hangszere-
ket, faliórákat, szarvasagan-
csot, porcelánokat és min-
denféle öreg hagyatékot! Tel.: 
06-70-875-5104

Kukoricadarázott, rántani-
való húscsirke 03.20-tól kap-
ható, konyhakészen rendel-
hető, amit Mosonmagyaró-
vár körzetében ingyen kiszál-
lítunk. 9211. Feketeerdő, Ady 
E út 13. Tel.: 06-96/960-003, 
06-20-9-120-102

Puha tűzifa konyhaké-
szen eladó, ömlesztett erdei 
köbméter 18.000 Ft. Érd.: 
06-30-262-9157

Karaoke hangfalpár mikro-
fonnal, 1200 W eladó. Érd.: 
06-70-348-9679

Festést, kőműves munkát, szi-
getelést, burkolást, térkövezést, 
tetőmosást, házak, lakások kül-
ső-belső felújítását, utólagos víz-
szigetelés, injektáló technikával 
bontás nélkül vállalom rövid hatá-
ridővel, garanciával! Kis munka 
is munka! Tel.: 06-70-615-3039, 
www.kismunkaismunka.hu
Bádogos munkák, tetőfedés, 
palatetők bontás nélküli átfedé-
se cserepes lemezzel, lapos-te-
tő szigetelés, tetőjavítás, kúp-
cserepek malterozása, kémé-
nyek átrakása, beázások elhá-
rítása. Érd.: 06-70-663-7327, 
www.tetobau.hu
Bolti eladó, Boltvezető, Sza-
kács, Cukrász, Pincér, Ven-
déglátás szervező, Vendég-
látó Üzletvezető, Vendéglá-
tó eladó, Aranykalászos Gaz-
da OKJ tanfolyam. Tel.: 06-70-
593-2232. www.minervakft.hu 
(E-000909/2014/A001-A011)
Füstölt termékek vására már-
cius 21-én délelőtt a rajkai 
piacon!

Új, építkezésből megmaradt és 
bontott nyílászárók nagy válasz-
tékban 600 db-os raktárkészlet-
ről azonnal vihetők! www.hasz-
naltablak.hu
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.
Akciós üveges, fa bejárati ajtók 
hőszigetelt üveggel, záró gumi-
tömítéssel, kilinccsel, kulcsok-
kal, 98x208-as méret (egyszár-
nyas kivitel) 69.900 Ft/db, vala-
mint 138x208-as (kétszárnyas 
kivitel) 99.900 Ft/db. Munka-
időben: 06-30-610-3850, www.
rbfnyilaszarokft.hu, Bősárkány, 
Ady Endre u. 13.
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.rbfnyi-
laszarokft.hu, Bősárkány, Ady 
Endre u. 13.

Gázhálózat, gázkazán cserék, 
központi fűtés, víz és csator-
nahálózat. Bogyai Zsolt épü-
letgépész technikus, Tel.: 
06-70-375-8033
Fuvarozás, bútor- és ház-
tartási gépek szállítása. Érd.: 
06-70-589-2787
Cserépkályhák átrakása, javí-
tása, tisztítása. Kellei Kornél. 
Tel.: 06-20-3-406-640
Fakivágás! Vállaljuk veszé-
lyes helyeken lévő fák kivá-
gását igény esetén. Zöld-
hulladék elszállítását! Érd.: 
06-70-540-3628

EGYÉB
RAKLAPFELVÁSÁRLÁS! Tel.: 
06-30-594-6226
BOLHAPIAC A PÁRTOK HÁZA 
ALATT. Nyitvatartási időválto-
zás: csütörtök, péntek, szom-
bat 8-15 óráig. Házhoz szállí-
tás! Tel.: 06-20-5200-216
Tűzifa konyhakészen eladó, 
ömlesztett erdei köbméter 
36.000 Ft. Tel.: 06-30-262-9157
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Mosonmagyaróvári Kertépítő Cég 
férfi munkaerőt keres 18-55 éves 
korig. Szakmai tapasztalat, vala-
mint jogosítvány előny, de nem 
feltétel. Makay: 06-20-335-9177

Mosonmagyaróvári élelmiszer 
kisboltba eladónőt felveszünk. 
Elsősorban idősebb hölgyek 
jelentkezését várjuk, lehet nyug-
díjas is! Tel.: 06-70-773-2779

Hanság-ligeti faüzembe aszta-
losokat és betanított munkatár-
sakat keresünk. Felelősségtel-
jes, munkájára igényes szemé-
lyek jelentkezését várjuk. Hosz-
szú távú munkalehetőség, ver-
senyképes bérezés! Jelentkezé-
seket fényképes önéletrajzzal az 
office@palett-ex.hu e-mail cím-
re vagy telefonon: 06-20-245-
6334 Palett-ex Kft.

Halászi telephelyű mezőgazda-
sági vállalkozás szarvasmarha 
telepéter 1 fő munkaerőt keres 
fejő munkakörbe. Versenyké-
pes fizetés, jogtisztán bejelent-
ve. Munkába járás költségté-
rítés, cafeteria. Munkaválla-
ló barát munkahely. Duna-Ág 
Agro Szövetkezet. Érdeklőd-
ni munkanapokon 6.00-14.00 
óráig a 06-96/573-033 tele-
fonszámon lehet. 

SIGNORA Szépségszalonba 
pedikűrös, manikűrös alkal-
mazottat keresek. Jó kerese-
ti lehetőség, vendégkör bizto-
sított! Beugrós is érdekel! Tel.: 
06-70-417-9908

Keresünk gyakorlattal rendelke-
ző kőipari karos csiszolón önállóan 
dolgozni tudó szakembert, kiemelt 
kereseti lehetőséggel. Érd.: 06-70-
377-8380 (8-17 óráig)

Kertépítő vállalkozás keres 
munkatársakat kertész és 
segédmunkás munkakörbe. 
Részmunkaidő is lehetséges! 
Érd.: +36-30-202-8444

Mosonmagyaróvári pizzéria 
diszpécsert, pizza-szakácsot, 
konyhai kisegítőt, futárt azon-
nal kezdéssel felvesz. Érd.: 
06-70-770-1319
Térburkolásban jártas kőmű-
vest, vagy segédmunkást felve-
szünk. „B” kategóriás jogosítvány 
előny! Tel.: 06-30-215-2512

Pultos kolléganőt keresünk. 
Rugalmas munkaidő beosz-
tás. 900.- Ft + borravaló. Tel.: 
06-30-632-6669

Textilüzletbe eladót kere-
sünk, 8 órás munkaidőben. 
Érd.: Stefán Üzletház, Moson-
magyaróvár, Jókai u. 8. Tel.: 
06-96/576-025

Építőipari vállalkozás fiatal 
kőművest és segédmunkást 
keres. Tel.: 06-20-417-5757
A Flexum Gyógyászati Központ 
csapata bővítése céljából teljes 
munkaidős gyógytornászt keres. 
Tel.: +36-96-951-643. E-ma-
il: medical@flexumtermal.hu, 
9200. Mosonmagyaróvár, Kol-
bai Károly u. 10.
A Flexum Thermal & Spa hosszú 
távra takarítókat keres 2 műsza-
kos munkarendbe (06:00-14:00 
és 14:00-22:00). Az alábbi tele-
fonszámon várjuk jelentkezését: 
+36-30-347-9051
Ausztriai Nightclub hostess 
munkára keres csinos lányo-
kat 19 éves kortól, top kere-
settel. Tel.: 0043-660-291-
4770, 0043-664-599-9695 
(Pabian&Partner)
Telephelyőrzésre keresünk 
vagyonőröket, portásokat 24-48 
órás szolgálatra mosonmagya-
róvári, mosonszolnoki, hegyes-
halmi munkavégzéssel, útikölt-
ség térítéssel. Tel.: +36-30-
178-4938 (Clear Construct Kft.)

Fodrász alkalmazottat kere-
sek. Heti 4-5 nap. Fizetés: 
bruttó 310.000 Ft/hó. Tel.: 
06-20-550-7264

Munkatársat keresünk lottó- 
és vendéglátó egységbe. Lot-
tó-terminál vizsga szükséges! 
Érd.: 06-30-908-3698

CNC gépkezelő, ill. betanított 
fémipari munkásokat keresünk. 
Tel.: 06-20-926-7180

Konyhai kisegítőt, szakácsot 
keresünk gyermekétkeztetés-
hez, egyműszakos munkarend-
be. Érdeklődni a délelőtti órák-
ban a 06-20-274-6099-es tele-
fonszámon lehet.

Gyergyovits szalonba Moson-
magyaróváron fodrász, kozme-
tikus, masszőr, pedikűrös-mű-
körmöst felveszünk. Érd.: 
06-70-516-9539
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