
színes reklámhetilap

www.fortunainform.hu

Fortuna

2021. június 18.   XXXI. évfolyam  24. szám

hirdetes@fortunainform.hu
ESZTERGOM_DOROG_NYERGESÚJFALU

33/599-299, 06-30/4003020 info
rm

    

Cégünk munkába járáshoz térítést biztosít.
Ha szeretnél családias környezetben, 

jó hangulatban dolgozni, várunk Téged!

A Höpe Vasipari Kft. 
esztergomi munkahelyre, 

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

Telefon: 06-33/511-400

KARBANTARTÓ-LAKATOS
BETANÍTOTT MUNKÁS,
HEGESZTŐ-LAKATOS,

LÉZERGÉP-KEZELŐ ÉS
FÉNYEZŐ

munkatársakat keres

Egy, illetve kétműszakos munkarendbe

2500 Esztergom, 
Telegdy Csanád u. 16.

06-30/881-57-85, www.aatherm.hu
Nyitvatartás: H-P: 7-16, Szo: 7-11-ig

ELVIS Gyorsé�erem 
Dorog, Munkás út 23. Tel.: 06-70/741-3858

www.elvisdorog.hu
Nyitva: H-K-Sz-Cs-V 10-22-ig,
Péntek és Szombat 10-22-ig!

A hét minden napján ételrendelés gyorsan és kényelmesen! 
Az ElVIS elviszi Neked! 

Pizzáink:
1. Hagyományos (1,3,7)     1.790 Ft
paradicsomkarika, oregánó, sajt
2. Magyaros (1,3,7)             1.790 Ft
kolbász, szalámi, bacon, hegyeserős, sajt
3. Saj�mádó (1,3,7)            1.790 Ft
márványsajt, feta, parmezán, trappista
4. Elvis (1,3,7)                       1.790 Ft
csirkemell, sonka, paprikás szalámi, kukorica, sajt
5. Bolognai (1,3,7)               1.790 Ft
bolognai ragu, sajt
6. Cherokee (1,3,7)              1.790 Ft
bbq alap, tarja, cs.mell, pritamin p., sajt, bacon szelet
7. Chilis Bolo (1,3,7)            1.790 Ft
bolognai ragu, bab, kukorica, erős pp, chili, sajt
8. Pizza Funghi (1,3,7)        1.790 Ft
sonka, gomba, sajt
9. Salame (1,3,7)                 1.790 Ft
pick szalámi, sajt
10. Erős Vagyok (1,3,7)      1.790 Ft
kolbász, bacon, jalapeno, erős pp, chili, sajt
11. Spanok (1,3,7)               1.790 Ft
sonka, kukorica, gomba, sajt
12. Egyszerű, Nagyszerű (1,3,7)   1.790 Ft
sonka, kukorica, sajt
13. Kis Ravasz (1,3,7)          1.790 Ft
cs.mell, v.hagyma, paprikás szalámi, bacon, kolbász, erős pp, sajt
14. A Király (1,3,7)              1.790 Ft
sonka, paprikás szalámi, bolognai ragu, sajt
15. Mexicano (1,3,7)          1.790 Ft
sonka, kukorica, bab, erős pp, sajt
16. Kívánság pizza (1,3,7)  1.790 Ft
4 választható feltét, sajt
17. Hawaii (1,3,7)               1.790 Ft
ananász, sajt
Választható alapok: - pizzaszósz-tejfölös-fokhagymás/tejfölös alapok

További kínálatunk:

- Hot-Dog
- Meleg-

szendvics
- Gyros

- Snack boxok
- Saláták

- Desszertek

- Hamburger
- Frissensült
- Burrito
- Qusedilla
- Wrap/Tor�lla
- Lepény

Minden 
hétvégén más-más
 desszer�el várunk!

KÖVESS MINKET 
FACEBOOK-ON !

Ebéd, vagy vacsora?
Gyere hozzánk!
Várunk sok szerete�el 

teraszunkon, de
remélhetőleg lassan már a 

belső helyiségben is 
elfogyaszthatod  

finom ételeinket!
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Keresünk készpénzes vevőink részére 
eladó házakat, lakásokat, telkeket, 
ingatlanokat. Tel.: +36-20/489-7290.

Családi házat vásárolnék Esztergom-
Dorog környékén, 25-30 M Ft-ig. Nem baj, 
ha felújításra szoruló. 
Tel.: +36-20/416-5028.

Építési telket vennék Lábatlan, 
Nyergesújfalu környékén. 
Tel.: +36-30/534-1791.

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

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

Vizesvágó gép kezeléséhez keresünk 
tapasztalattal rendelkező gépkezelőt, 
esztergomi munkahelyre. Műszaki rajz 
ismerete, rajz szoftver ismerete 
szükséges.

Várjuk önlétrajzodat 
oneletrajz@okotechhome.hu. 
Tel.:.+36-20-91-67-494.

Szereted a változatos munkát? 
Esztergomi cég keres munkatársat 
karbantartások és szerelések 
elvégzéséhez, országos munkavégzéssel! 
Szakterületünkön piacvezetők vagyunk! 
Ha Te is csatlakoznál csapatunkhoz, 
jelentkezz! „B” jogosítvány és 
autóvezetési tapasztalat szükséges. 
oneletrajz@okotechhome.hu. 
Tel.:.+36-20-91-67-494.

Kisgépkezelőt keresünk Esztergomba, 
elsősorban Bobcat kezeléséhez. 
Amennyiben motivált vagy, megoldható, 
hogy mi álljuk a tanfolyam és a vizsga 
árát. Elengedhetetlen a jó fizikai 
állóképesség és a “B” jogosítvány 
megléte is. “C” kategória előny. 
Várjuk önlétrajzodat 
oneletrajz@okotechhome.hu. 
Tel.:.+36-20-91-67-494.

D kategóriás jogosítvánnyal rendelkező 
gépkocsivezetőt  keresünk állandó illetve 
részmunkaidőremunkásjárat 
szállításához, azonnali kezdéssel. 
Nyugdíjasok előnyben. 
Tel.:+36-30-621-0419.

„C”, ”E” kategóriával, GKI kártyával 
rendelkező tehergépkocsivezetőt keresek 
nyerges billencsre, hetelős munkára. 
Tel.: +36-30/225-1946.

Szeretnél egy új szakmát megtanulni? 
Esztergom-kertváros ÖMV kút mögötti 
Iparterületen MŰANYAG HEGESZTŐ 
feladatra keresünk munkatársakat. Várjuk 
továbbá ASZTALOSOK jelentkezését is. 
Műszaki rajz ismerete előnyt jelent. 
Korszerű gépekkel rendelkezünk. Ha 
szeretnél csatlakozni bővülő 
csapatunkhoz, várjuk önéletrajzodat. 
Tel.:+36-20-91-67-494, 
oneletrajz@okotechhome.hu

KERESÁLLÁS

ELADÁS

ÉPÍTÉSI TELEK

INGATLAN

                                                    

A munkakörökkel, jelentkezési határidőkkel, egyéb 
feltételekkel kapcsolatban bővebb tájékoztatás a

 szakkórház honlapján.
Várjuk hívását!

A SZENT KOZMA ÉS DAMJÁN 
REHABILITÁCIÓS 

SZAKKÓRHÁZ ÉS GYÓGYFÜRDŐ

A jelentkezés részeként benyújtandó iratok:
· Önéletrajz 

· Végzettséget/szakképesítést igazoló okmányok másolata

· Hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez és az
   elbírálásában résztvevők betekintési jogához

Tel: 26-801-700/1350
E-mail: humpol@visegradikorhaz.hu

Honlap: www.visegradikorhaz.hu, 
Cím: Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő

2026 Visegrád, Gizella telep.

(Visegrád, Gizellatelep)
felvételt hirdet az alábbi munkakörökbe

Személyügyi ügyintézőŘ 
Gyógyszertári asszisztens/Ř 

    szakasszisztens
ÁpolóŘ 
VillanyszerelőŘ 

      

A Lábatlani Vasbetonipari Zrt.
elsősorban férfi 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

Cablex-HU Produc�on Bt. autóipari beszállító cég 
bővülő csapatába csolnoki telephelyére a következő pozícióra 

munkatársat keres:

Operátor
Munkavégzés helye:

CSOLNOK, CABLEX-HU PRODUCTION BT.

· 2 műszakos munkarend

 1 műszakos munkarend·

 Napi 8 órás munkaidő, vagy részmunkaidő·

 Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk·

Jelentkezés az állásra:
Amennyiben hirdetésünk felkelte�e érdeklődését és 

megfelel az elvárásoknak,
kérjük jelentkezzen személyesen, telefonon, vagy 

e-mailben a következő elérhetőségeken:
2521 Csolnok, Petőfi Sándor utca 92., Tel.: 06-33-516-600, 

cablex-hu@cablex-group.com

CSATLAKOZZ HOZZÁNK!

VÉTEL

KÍNÁLÁLLÁS

TAXITAXITAXI  
ESZTERGOMESZTERGOM

 
ESZTERGOM

+36 30 6-340-403+36 30 6-340-403



33/599-299                                                       FORTUNA - INFORM  XXXI. évf.  24. szám  2021. június 18.                                                           3

Fo
rt

un
a 

In
fo

rm
 S

ze
rk

es
zt

õs
ég

 L
V

L 
K

FT
., 

Es
zt

er
go

m
, K

os
su

th
 L

. u
. 1

3.
 +

36
-3

3/
59

9-
29

9,
 +

36
-3

0
/4

0
0

-3
0

-2
0

 M
eg

je
le

ni
k:

 2
3.

50
0

 p
él

dá
ny

ba
n,

 h
et

en
te

. E
-m

ai
l: 

hi
rd

et
es

@
fo

rt
un

ai
nf

or
m

.h
u 

w
w

w
.fo

rt
un

ai
nf

or
m

.h
u

SZOLGÁLTATÁS

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!

TÉRKÖVEZÉS,
BURKOLÁS és

egyéb kőműves munkák!
Korrekt áron!

Keressen bizalommal!

06-30/641-4368
SZOBAFESTÉS,

MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS.
Hívjon bizalommal!

06-30/134-5594

www.fortunainform.hu

EGYÉB

TŰZIFA AKCIÓ!
Hasított tűzifa tölgy, cser, bükk

1mx1mx1m dobott m3 16.000 Ft/m3
1m tűzifa erdei m3 28.000 Ft/m3

Ingyenes házhoz szállítással!
06-20/9286-392, 06-30/938-5541.A
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4
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A
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TŰZIFA
Tölgy hasítva 

 (ömlesztve)17.000 Ft/m3
Akác hasítva 

 (ömlesztve)18.500 Ft/m3
SZABÓ ZOLTÁN
FORESTER KFT.

Tel.: 06-20/9331-945
Az ár tartalmazza Esztergom 15 km-es 

körzetében a házhoz szállítás költségét is.

Jelenleg a Pázmany Péter 
Katolikus Egyetem 

másodeves hallgatója vagyok.
 Anglisztika főszakon, mű és szakfordítás

illetve Amerikai tanulmányok 
specializáción. 

Tapasztalattal rendelkezem. 
Időpontok megbeszélés alapján! 

Elérhetőségem: 
illesmarci@gmail.com

Angol értességi, 
nylevvizsga felkészítést 

vállalok online!

GYÓGYpedikűr
06-30-210-4468

RÖVID HATÁRIDŐVEL

REDŐNY SZERELÉS, JAVÍTÁS

Sólyom Attila
Tel.: 06-30/205-4328

+36 30 389 9276       
+36 70 502 7987

Gépi forgácsolást 
vállalok

Érdeklődni lehet: Hétfőtől-Péntekig: 8-16 óráig 

Tóthné 06-70-410-5069

Állandó délutánra

TAKARÍTÓT 
keresünk az ipari parkba!

Takarításban való jártasság előnyt jelent.

Oltási igazolvány nélkül!

Feltételek:
- Idősek szeretete és tisztelete
- Dolgozni akarás
- Jó teherbírás
- Precíz munkavégzés

Jelentkezés kizárólag fényképes önéletrajzzal a következő e-mail címre:
oltalom@piszkenet.hu

Telefonon értesítjük az önéletrajz alapján kiválasztottakat,
kérem az otthonba ne jöjjenek a járványügyi helyzetre való tekintettel.

- Csapatszellem
- Önálló munkavégzés és felelősség vállalás
- Szakképzettség nem feltétel, a megfelelő
  hozzáállás viszont igen.

Lábatlani idősek otthona GONDOZÓNŐT keres, júliusi kezdéssel!

Jelentkezés:   hr@statek.hu
Statek Statisztikai Elemző Központ Kft. Tel: 0630-019-0081

Dorogon, Tokodon, Bajnán, Lábatlanon és Szentendrén

Lakossági összeírói állás 

Magánszemélyek felkeresésére alap informa�kai ismeretekkel rendelkező
 munkatársakat keresünk, akiknek a feladata kérdőív felvétele tableten. 

Saját gépkocsi előny.
Amit kínálunk:
- Kötetlen munkaidő, - 4, 6, 8 órás munkaviszony, 
- Költségtámogatás,  - Teljesítménybérezés. 

Telephelyek - Kertek
 karbantartása

Favágás - Fűnyírás - Fűkaszálás

mailto:info@uniferkft.hu
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Fortuna
nyom

daDigitális nyomtatás
Egy darabtól akár néhány száz példányig 
gazdaságos technológia, nyomtatási médiumok 
egész sora áll rendelkezésre 
(fehér- és színes papírok, kreatív papírok, 
kartonok, öntapadós papírok és fóliák).
 

Nyomdánk továbbra is várja  a megrendeléseiket. 

Online megrendelés - Házhozszállítás

Korszerű színes digitális nyomógépünk segítségével
garantálni tudjuk ügyfeleink részére a gyors 
és gazdaságos nyomatok előállítását.                .
A nyomógép úgynevezett EA (emulzió-aggregációs) 
tonert használ a színes nyomatok előállításához, 
melynek köszönhetően jobb képminőséget, finomabb 
vonalakat és szövegeket, mint a hagyományos tone-
rekkel dolgozó nyomógépek, valamint hibátlan
selymes felületet hoz létre a nyomathordozón .

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

Ofszetnyomtatás
Közepes- és nagy példányszámokhoz ajánljuk, 
a lehetőségek 1-től 6 színig terjednek, 
B2-es formátumig, 60 g-os papírtól egészen 
az 600 g-os kartonig.

Korszerű 4 színes ofszet nyomógépünk segítségével
garantálni tudjuk ügyfeleink részére kissebb, vagy nagyobb
volummenú munkák gazdaságos előállítását.                .
Gépünk opciós kiegészítőkkel lett ellátva, mely csomagoló 
kartonok color nyomását is lehetővé teszik.

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

keresek munkatársakat  
9.000 Ft/nap, heti fizetéssel. Bejárat biztosított.

RÉGÉSZETI ÁSATÁSRA

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

Cím: Nyergesújfalu, Esze Tamás u. 21., 06-20/2593-593.

Munkájára igényes 

SZAKÁCS és KONYHALÁNY kollégát
keresünk Nyergesújfalura az

 Ászok Vendéglőbe!
Jelentkezni személyesen lehet.
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