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Udvarosi állás!
Esztergomi telephelyünkre keresünk, 

megbízható munkavállalót 

udvarosi feladatok ellátására,

 hétköznapi munkavégzéssel. 

Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk!

Jelentkezni az alábbi elérhetőségen lehet 
hétköznap 8-16 óráig.  Tel.:+36 30 722 6909

    

Cégünk munkába járáshoz térítést biztosít.
Ha szeretnél családias környezetben,

 jó hangulatban dolgozni, 
várunk Téged!

A Höpe Vasipari Kft. 

esztergomi munkahelyre munkatársakat keres 

Önéletrajzodat várjuk a 
hope@hopekft.hu e-mail címre.

Telefon: 06-33/511-400

- LOGISZTIKAI projektmanager

  

Vevői igények feldolgozása, rendelések visszaigazolása, 
reklamációk kezelése, vevői kapcsolattartás német nyelven.

Előny, de nem feltétel vámügyintéző végzettség.

- HEGESZTŐ (lakatos)

- KARBANTARTÓ 



Keresünk készpénzes vevőink 
részére eladó házakat, lakáso-
kat, telkeket, ingatlanokat. 
Tel.: +36-20/489-7290.

ELADÓ Tokodon tehermentes, 
49 m2-es, 2. emeleti, erkélyes, 
felújítandó, zöldövezeti lakás 
téglaépítésű társasházban. 
Irányár: 15,5 M Ft. Tel.: +36-
20/9838-623, +36-30/5208-564.

Dorogi gyorsétterem 
üzemeltetése, céggel együtt 
átadó. Tel.: +36-70/364-3705.

Nyergesújfalun újonnan nyíló 
szépségszalonban vannak még 
kiadó szobák! Pedikűrös, 
masszőr, gyógytornász, smink 
tetoválót, sminkest, hajfonót 
keresünk még. Jelenleg kör-
mös, kozmetikus és szempillás 
már van a szalonban. A szalon 
a fűúton található, a Spar 
közelében. Jó parkolási 
lehetőség. 40 E Ft/hó + rezsi. 
Tel.: +36-30/992-1959.

Albérlet kiadó! 
Tel.: +36-30/4777-107.

Esztergomban egyedülálló, 
75 éves férfi albérletet keres 
sürgősen (káros 
szenvedélyektől mentes). 
Tel.: +36-30/8953-347.

Esztergomban és Esztergom-
Kertvárosban fa behordási illetve 
házkörüli munkát keresek (meg-
bízható fiatalember vagyok). 
Tel.: +36-20/442-13-04.

Hétvégi munkát keres (porta-
szolgálat, telefonügyelet, adat-
rögzítés, betanított könnyű fizi-
kai, otthon végezhető) közép-
korú nő. Tel.: +36-70/617-0529.

Takarítási munkát keresek 
magánházaknál Esztergomban. 
Tel.:+36-30/784-0388.

Kőművest és festőt felveszek. 
Tel.: +36-70/941-7152.

Kert karbantartására, épület kö-
rüli teendőkre megbízható mun-
katársat keresünk RÉSZmunkai-
dőre, (nyugdíjas is!) 
PILISMARÓTRA. 
Tel.: +36-20/324-5569.

Esztergomban / Aranyhegyen-
Irinyi u. / lévő  68 nm es ingat-
lanom heti 1 nap 6-8  órában 
BEJÁRÓ NŐRE lenne szük-
ségem. Jelentkezni a +36-
30/210-44-68 as számon lehet.

Esztergom-Kertvárosba, 
sörözőbe pultost felveszünk. 
Nyugdíjas is lehet. 
Tel.: +36-20/38-39-886.

Precízen dolgozó hölgyet 
keresek takarításra. 
Tel.: +36-30/354-0425.

Esztergomban íróasztal, 
fahulladék, lányka bicikli, lányka 
pipereszekrény, lányka 
görkorcsolya 31-33 méretig, 
könyvek és többféle régiség. Ár 
megegyezés szerint. Tel.: +36-
33/400-810, 06-30/945-7163.

Keresek minden káros 
szenvedélyektől mentes, 
magas, őszinte férfit társnak, 
vagy barátnak, 61-65 éves 
korig. Tel.: +36-30/753-2506.

KERESÁLLÁS

ELADÁS

ÜZLETHELYISÉG

KÍNÁLALBÉRLET 

KÍNÁLÁLLÁS

2                                                         FORTUNA - INFORM  XXXII. évf.  21. szám  2022. május 27.                                                         33/599-299             

INGATLAN

EGYÉB

Hirdetésfelvétel
Irodánkban:

Esztergom, Kossuth L.u.13.

Telefonon:

33/599-299

06-30/4003020
Email:

hirdetes@fortunainform.hu

www.fortunainform.hu

Szerdától már 

internetes felületeken!

Nagyobb lefedettség!

Tatabányán is!

keresek munkatársakat  
napi 8 óra munka 12.000 Ft/nap, kétheti kifizetéssel.

 Bejárat biztosított.

RÉGÉSZETI ÁSATÁSRA

Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet:
 06-30/634-2864.

KERESALBÉRLET 

TÁRSKERESŐ

- Lakkozás
- Fóliázás

- Öná�rós munkalapok
- Menetlevelek
- Sorszámozás

I.

Kivágás bármilyen formára

II.

Bígelés: egy tompa késsel mélyedést hozunk létre a 

későbbiekben könnyebb összehajtás vége�

III.

Perforálás: a kések szaggato�an vágják el a papírt, így azok 

könnyen téphetővé válnak.

pl.: belépőjegy, karszalag, kupon, tombola...

FORTUNA NYOMDA 
TATABÁNYÁN!
Nyomdánk Ofszet és Digitális nyomtatással 

foglalkozik. Krea�v grafikai termelés az Ön céljait 
szem elő� tartva készítjük el az ötletét, születéstől a 

kézhezvételig reklámtermékek megalkotását!

Digitális nyomtatás:
Digitális nyomtatás ugyan úgy működik mint az o�honi 

nyomtatók csak ez a „nagytestvér”. Abban különbözik, hogy 

nagy sebességben, professzionális minőségben nyomtatnak

Kis példányszámban, vagy egyedi darabokhoz najánlo� pl.:

-karszalagok, -oklevelek, -meghívók, -prospektusok, -egyedi 

-naptárak stb.

Stancolás:
Bármilyen forma kivágható papírból. A stancolás felhasználási területe 

végtelen, 3 részre osztható:

Ofszet nyomtatás:
Nagyobb tételű munkáknál ajánlo�, ugyanis ebben az esetben 

mutatkozik meg a költséghatékony ereje, mivel az Ofszetnyomtatáshoz 

szükséges lemezek elkészítése melyeknek költsége már az első 

nagyobb tétel megrendelésénél megtérül, hisz ezeket a 

lemezeket akár 1 millioszor is fellehet használni!

Milyen megrendeléshez ajánljuk?

Pl.: Katalógusok, irkafüzet, szórólap, pizza szórólap,

       plakát, könyv nyomtatására stb.

További kiemelt szolgáltatásaink:
-Felületnemesítés

7percrandi

AKKOR EZ NEKED SZÓL!SZINGLI VAGY?
Weboldalunk:
 
Info: 06-30/4003020
Kövesd facebook odalunkat: 7percrandi.hu

www.7percrandi.hu

AKKOR EZ NEKED SZÓL!SZINGLI VAGY?
Weboldalunk:
 
Info: 06-30/4003020
Kövesd facebook odalunkat: 7percrandi.hu

www.7percrandi.hu

színes reklámhetilap

www.fortunainform.hu
hirdetes@fortunainform.hu

33/599-299, 06-30/4003020

51.500 pl megjelenés esztergom és 
vonzáskörzetében

+ Tatabányán, emelle�
13 állás/szolgáltatás/program 

internetes portálon való posztolás
naponta többször!!

mailto:hirdetes@fortunainform.hu
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  A több, mint 40 éve működő, magyar tulajdonú

 OPUS CÉGCSOPORT 

 NŐI ÉS FÉRFI 
 
MUNKATÁRSAT KERES 

TAKARÍTÓI / HÉTVÉGI ALKALMI

 
BETANÍTOTT MUNKAKÖRBE

 (munkavégzés helyszíne Esztergom)

  
Igényes, precíz munkavégzés

 

Megbízhatóság

 

AMIT KÍNÁLUNK:

 

Munkaruha biztosítása

 

Utazás biztosítása céges buszjára�al

 

Kiemelt bérezés

 

Napi egyszeri meleg étkezés

 

kellemes munkahelyi légkör

 
 
 

Amennyiben hirdetésünk felkelte�e érdeklődését, várjuk 
jelentkezését az alábbi telefonszámon: 

+36 30/342-35-25 hé�őtől péntekig 8:00-16:30-ig! vagy a 

TAKARÍTÓI MUNKAERŐ ESZTERGOM Facebook oldalon!

Spiralter K�. pilisszántói rugógyártó üzeme felvételre keres 

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ HAGYOMÁNYOS GÉPEKRE

ESZTERGÁLYOS - MARÓS HAGYOMÁNYOS GÉPEKRE

FÉRFI MUNKAERŐ BETANÍTOTT MUNKÁRA
Elvárások:

-1-2 év eltöltö� gyakorlat, vagy szakmai tapasztalat

Munkaidő: 1 műszak, H-P: 6-14.30

Amit kínálunk:

- Versenyképes jövedelem

- Buszbérlet, vagy 15 Ft/km üzemanyag térítés

- Munkaruha biztosítása, - Szükség esetén albérlet megoldható

Pályáza� anyagának benyújtásával hozzájárul, hogy a 

pályázatban  szereplő személyes adatait a

mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően kezelhessük.

Jelentkezni lehet az uzem@spitaltech.hu, vagy info@spiralter.hu

e-mail címen önéletrajzzal, bér megjelöléssel.

Az állásokról érdeklődni: 06-26/349-608, 06-20/617-7700, 06-30/380-7626

telefonszámon lehet H-P: 7-15 óráig.



4                                                       FORTUNA - INFORM  XXXIl. évf.  21.  szám    2022.  május  27.                                                                    06-33/599-299                                          

Ágdarálás
Ágaprítás
Bozótírtás

06-30/863 63 47Telephelyek - Kertek
 karbantartása

Favágás - Fűnyírás - Fűkaszálás

+36 30 389 9276       
Gépi forgácsolást vállalok

PAPLANSZERVIZ, TOLLTISZTÍTÁS

Elhasznált ágyneműjéből a tollat, pelyhet
korszerű német technológiával kitisztítva

és új pehelybiztos anginba töltve
gyönyörű PAPLANT, PÁRNÁT varrunk.

Tel.: (33)444-952, TÁT.

Esztergom és környékén 
Rövid határidő, korrekt ár, megbízható, gyors.

Utólagos páramentesítést is vállalok.
Tel.: 06-70/316-1767.

REDŐNY/SZÚNYOGHÁLÓ 
JAVÍTÁS/KÉSZÍTÉS!

SZOLGÁLTATÁS

EGYÉB

Fortuna Nyomda
Tatabánya, Tavaszmező u. 10.  +36-30/99-67-453Tatabánya, Tavaszmező u. 10.  +36-30/99-67-453Tatabánya, Tavaszmező u. 10.  +36-30/99-67-453Tatabánya, Tavaszmező u. 10.  +36-30/99-67-453

Fortuna Nyomda

  

Referenciák: www.huszko.hu

Facebook: Huszkó József e.v.

06-30/6414-368

Hidegburkolást vállalok 
korrekt áron!

A
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8
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TŰZIFA
Tölgy hasítva 

 (ömlesztve)22.500 Ft/m3
Akác hasítva 

 (ömlesztve)28.000 Ft/m3
A mennyiség a kocsi platóján lemérhető és ellenőrizhető!

1 m3=1 m x 1 m x 1 m
4 m3 ill. afelett a házhoz szállítás 

Esztergom területén  belül ingyenes.

SZABÓ ZOLTÁN FORESTER KFT.

Tel.: 06-20/9331-945

Tel.: 06-20/9286-392, 
06-30/938-5541

mxmxm3    20.000 Ft/m3

TŰZIFA AKCIÓ!

A
A
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8

TŰZIFA AKCIÓ!
Tölgy, bükk mxmxm

hasítva-ömlesztve 21.000 Ft/m3
mxmx1,7m 37.500 Ft/m3

Gyújtós 11.000 Ft/m3
Kis Róbert 06-70/364-3705A

A
5
9
9
8
4
2
7

Festő munkát és 
lakatos munkát vállalunk!

Gyors és precíz kivitelezés!
Tel.: Kis Róbert 06-70/364-3705

Gépkocsivezetőt keresünk!
Volvo FH-6x2R 40t össztömegű

 pótkocsis szerelvényre 
dorogi indulással érkezéssel!

Előnyben a dorogi és környékbeli lakosok.

Elvárás:
- C, E kategóriás jogosítvány;
- GKI kártya

Amit kínálunk:
- Belföldi fuvarozás (hétfőtől-péntekig)
- Versenyképes jövedelem;
- Hosszú távú munkalehetőség

Még több információ:
Bakos Olivér 06-20/4069-386

E-mail: bakosfuvarkft@gmail.com 
www.bakosfuvar.hu

Mindenfajta 
LAKATOS MUNKÁT

vállalok!
Zárak javítása, gyors határidővel!

Tel.: +36-30/690-4613

A Lábatlani Vasbetonipari Zrt.
munkatársakat keres az alábbi munkakörbe

Feladatok:

- Gyártósori munka

 Elvárások:

- 8 általános iskolai végzettség

- Jó fizikai terhelhetőség

Előnyt és többlet juttatást jelent: 

- OKJ képzésben szerzett Emelőgépkezelő (Hiddaru kezelő) képzettség

Állás,munka területe(i): 

- Termelés

Munkavégzés helye: Lábatlan

 Amit kínálunk:

- Hosszú távú munkalehetőség, stabil munkahely

- Alapbéren felüli teljesítménytől függő mozgóbér

- 13. havi bér

- Önkéntes nyugdíjpénztári támogatás

- Jelenléti pótlék

- Cafetéria

- Szakirányú képzések lehetősége

- Túlóra lehetőség

Jelentkezés Fényképes önéletrajzzal az alábbiak szerint
e-mail címre elküldve: hr@railone.hu, vagy 

személyesen a gyár HR osztályán 
2541. Lábatlan, Rákóczi út 1.

BETONELEMGYÁRTÓ

A Lábatlani Vasbetonipari Zrt.
munkatársakat keres

Főbb feladatok:

- Mechanikus javítások, hibaelhárítások elvégzése a 

  biztonságtechnikai előírások figyelembe vételével

- Meghibásodott mechanikus alkatrészek cseréje

- Gépek, berendezések állapotának folyamatos ellenőrzése

- Terv szerinti megelőző karbantartások elvégzése

 Elvárások:

- Pneumatikai, hidraulikai rendszerek ismerete

- Többműszakos munkarend vállalása

- Hegesztési ismeretek és gyakorlat

Munkavégzés helye: Lábatlan

 Amit kínálunk:

- Versenyképes jövedelem

- Béren kívüli juttatások

- Cafeteria

Jelentkezés Fényképes önéletrajzzal az alábbiak szerint
e-mail címre elküldve: hr@railone.hu, vagy 

személyesen a gyár HR osztályán 
2541. Lábatlan, Rákóczi út 1.

MECHANIKUS KARBANTARTÓ
munkakörbe

PÁLYAKEZDŐK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!
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