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Hirdetését feladhatja Esztergomban és 

környékén, illetveTatabányán is, a

 következő elérhetőségeken:

    

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

(Technikus feladatai: termékek felépítési adatbázis 
karbantartása, heti gyártási program kezelése, 
gyártás közben felmerülő problémák kezelése)

egy, illetve kétműszakos munkarendbe

- BESZERZŐ német nyelv ismerete előny 

- TECHNIKUS és
-TAKARÍTÓNŐ
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ELADÓ INGATLAN!!! Befektetés a belváros-
ban. Esztergomban a Besze János u.16-ban 
a bal oldali házrész, mely 53 négyzetméteres 
egy nagyszoba  /25 m3/konyha, előszoba 
fürdőszoba. Az ingatlan előtt saját parkoló, 
az utca végén buszmegálló található. 
Infrastruktúra szempontjából nagyon kedvező 
bolt, iskola, óvoda, iskola, kórház, piac 
500 méterre. Nagy szép fedett fatároló 
az udvarban. Felújításra szorul. 
Azonnal költözhető-üres. Vételár: 14 M Ft. 
MAGÁNKÉZBŐL-MAGÁNKÉZBE 
06-30-210-44-68

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

Bp., XIII. kerületi, másfél szobás lakás bérleti 
jogát cserélnénk, állampolgári cserével 
jogosultak számára. Vidéki, Székesfehérvár 
környéki kertes ház érdekel. 
Értékegyeztetéssel megoldható. Ár: 14 M Ft. 
Tel.: +36-30/552-7290.

Panzió eladó Párkányban, a Vadas fürdő 
közelében. Tel.: +421 905 144 110.

Tatabánya, Dózsakertben, a Mentőállomás 
mellett, 3. emeleti, részben felújított, 2 szbás, 
nagy erkélyes lakás hosszú távra kiadó. 2 ha-
vi kaució szükséges. Tel.: +36-20/43-83-555

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

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

Keresek Esztergomban illetve környékén, 
ottlakással idősszemély/személyek 
gondozását. Tel.:+36-70/517-2154.

Dolgozzon otthonról! Díszzacskók 
csomagolása és egyebek elérhetőségei érd: 
www.audiopresshungary.oldalunk.hu 
(ügyfélszolgálat: 06209104517)

Esztergomi munkahelyre, pultost keresek 
állandó, vagy beugrós munkára. 
Tel.:+36-20/478-2500.

„C”, „E” kategóriás jogosítvánnyal, raklapos 
áru szállítására sofőrt keresünk kiemelt 
bérezéssel. Tel.: +36-30/913-3788.

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

Beugró, kisegítő munkatársat keresek a 
Sziszi divatba (Esztergom, Tesco), határo-
zatlan időre, betegség miatt. Érdeklődni 
csak üzenetben: +36-20/489-7290.

Ford S-Max-ra 4 db téligumi-felnivel eladó. 
Tel.:+36-20/3116-803.

Robogó kisebb hibával eladó. 
Tel.: +36-70/617-0529.

Eladók: 50 és 65 literes boroshordók, 2-3-5-
10 literes üvegballonok, 5-10-20 literes 
műanyag kannák. Vásárlás munkanapokon 
15-18 óra között. 
Esztergom-Kertváros, Kolozsvári utca 4.

KERESÁLLÁS

ELADÁS

INGATLAN

KÍNÁLÁLLÁS

EGYÉB

Önállóan dolgozni tudó
kolléganőt keresünk az

esztergomi Tescónál lévő 

lángosos büfébe,
heti2-3 napra.

Jelentkezni lehet:

06-20/776-6452.

Sütő- cukrászüzemek 

hűtőberendezéseinek 

karbantartására, szervizelésére.

Villanyszerelőt
keresünk

Jelentkezni és bővebb
 információ az alábbi elérhetőségeken:

iroda@swcool.hu
06-30-498-3907

- 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

VÉTELINGATLAN

ELADÓ INGATLAN!!! Befektetés a belváros-
ban. Esztergomban a Besze János u.16-ban 
a bal oldali házrész, mely 53 négyzetméteres 
egy nagyszoba  /25 m3/konyha, előszoba 
fürdőszoba. Az ingatlan előtt saját parkoló, 
az utca végén buszmegálló található. 
Infrastruktúra szempontjából nagyon kedvező 
bolt, iskola, óvoda, iskola, kórház, piac 
500 méterre. Nagy szép fedett fatároló 
az udvarban. Felújításra szorul. 
Azonnal költözhető-üres. Vételár: 14 M Ft. 
MAGÁNKÉZBŐL-MAGÁNKÉZBE 
06-30-210-44-68

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

Bp., XIII. kerületi, másfél szobás lakás bérleti 
jogát cserélnénk, állampolgári cserével 
jogosultak számára. Vidéki, Székesfehérvár 
környéki kertes ház érdekel. 
Értékegyeztetéssel megoldható. Ár: 14 M Ft. 
Tel.: +36-30/552-7290.

Panzió eladó Párkányban, a Vadas fürdő 
közelében. Tel.: +421 905 144 110.

Tatabánya, Dózsakertben, a Mentőállomás 
mellett, 3. emeleti, részben felújított, 2 szbás, 
nagy erkélyes lakás hosszú távra kiadó. 2 ha-
vi kaució szükséges. Tel.: +36-20/43-83-555

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

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

Keresek Esztergomban illetve környékén, 
ottlakással idősszemély/személyek 
gondozását. Tel.:+36-70/517-2154.

Dolgozzon otthonról! Díszzacskók 
csomagolása és egyebek elérhetőségei érd: 
www.audiopresshungary.oldalunk.hu 
(ügyfélszolgálat: 06209104517)

Esztergomi munkahelyre, pultost keresek 
állandó, vagy beugrós munkára. 
Tel.:+36-20/478-2500.

„C”, „E” kategóriás jogosítvánnyal, raklapos 
áru szállítására sofőrt keresünk kiemelt 
bérezéssel. Tel.: +36-30/913-3788.

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

Beugró, kisegítő munkatársat keresek a 
Sziszi divatba (Esztergom, Tesco), határo-
zatlan időre, betegség miatt. Érdeklődni 
csak üzenetben: +36-20/489-7290.

Ford S-Max-ra 4 db téligumi-felnivel eladó. 
Tel.:+36-20/3116-803.

Robogó kisebb hibával eladó. 
Tel.: +36-70/617-0529.

Eladók: 50 és 65 literes boroshordók, 2-3-5-
10 literes üvegballonok, 5-10-20 literes 
műanyag kannák. Vásárlás munkanapokon 
15-18 óra között. 
Esztergom-Kertváros, Kolozsvári utca 4.

DIÓÁRUSÍTÁS LOVASBERÉNYBEN!
Szombatonként 9-13 óráig a Bori Gyümölcs ABC-ben, a

Kinizsi utcai vasú� átjárónál.
Csütörtökönként a Kossuth utca 50.szám ala� 

16-18 óráig.
Érdeklődni Boriné Jutkánál lehet a 
06-30-294-9030-as telefonszámon.

DIÓÁRUSÍTÁS LOVASBERÉNYBEN!
Szombatonként 9-13 óráig a Bori Gyümölcs ABC-ben, a

Kinizsi utcai vasú� átjárónál.
Csütörtökönként a Kossuth utca 50.szám ala� 

16-18 óráig.
Érdeklődni Boriné Jutkánál lehet a 
06-30-294-9030-as telefonszámon.

Nagytarcsán található üzemi konyhára

MOSOGATÓS és HŰTŐS 
pozícióba keresünk új kollégát!

Nettó bér 250.000 Ft feletti
 kereseti lehetőség!

Amit kínálunk:
- Ingyenes céges buszjárat
- Saját bejárás esetén útiköltség támogatás
- 1 műszakos munkarend
- Juttatásként napi több adag étel dolgozóinknak

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, várjuk jelentkezését
a 06 20 771 6042-es telefonszámon, vagy az

allas@interfood.hu e-mail címre.

TAXITAXITAXI  
ESZTERGOMESZTERGOM

 
ESZTERGOM

+36 30 6-340-403

INGATLAN/ÜZLETHELYSÉG

EGYÉB

KÍNÁLALBÉRLET

mailto:allas@interfood.hu
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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!

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.
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TŰZIFA AKCIÓ
Vegyes tűzifa 17.000 Ft/m3

Száraz szárított tűzifa 18.000 Ft/m3
 19.000 Ft/m3 Akác tűzifa mxmxm

Gyújtós 10.000 Ft/m3
Kis Róbert. 06-70/364-3705

A
A

 5
8
4
8
2
0
7

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:

 5
1.5

0
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

Érdeklődni lehet: Hétfőtől-Péntekig: 8-16 óráig 

Tóthné 06-70-410-5069, tothne@rlphigienia.hu

Esztergomi munkahelyre, azonnali kezdéssel 

TAKARÍTÓKAT 

felveszünk.
Délelőttre, délutánra és éjszakára.

+36 30 389 9276       
+36 70 502 7987

Gépi forgácsolást 
vállalok

forgalmazása és beépítése!
Redőnyök, reluxák készítése!

  06-20-9844-439

E-mail: kiss74zsolt@gmail.comE-mail: kiss74zsolt@gmail.com

AJTÓK-ABLAKOKAJTÓK-ABLAKOK
Kiss ZsoltKiss Zsolt

Ágdarálás
Ágaprítás
Bozótírtás

06-30/863 63 47

A
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TŰZIFA
Tölgy hasítva 

 (ömlesztve)17.500 Ft/m3
Akác hasítva 

 (ömlesztve)22.000 Ft/m3
SZABÓ ZOLTÁN
FORESTER KFT.

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

körzetében a házhoz szállítás költségét is.

Ne habozzon, siessen!
Jelentkezzen irodánkban

illetve 06-30/400-30-20

Már csak 
pár hely 
maradt!

2022-es NAPTÁR

Acélszerkezetek,ipari berendezések tervezésével,
gyártásával, beüzemelésével foglalkozó cég
munkatársakat keres az alábbi munkakörökbe:

Jelentkezni lehet: Esztergom,Schweidel József út 2.
E-mail: aceltechkft@invitel.hu. Tel.: 06-30-864-7137

LAKATOS 
SZERKEZETI LAKATOST ÉS HEGESZTŐT

LAKATOS 
SZERKEZETI LAKATOST ÉS HEGESZTŐT
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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

A Lábatlani Vasbetonipari Zrt.
elsősorban férfi munkatársakat keres az alábbi munkakörbe

Feladatok:

- Vasbeton szerelési, vázkötési munka

 Elvárások:

- 8 általános iskolai végzettség

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.

VASVÁZKÖTŐ
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Biztonsági, Vagyonvédelmi és Szolgáltató cég, érvényes vagyonőri igazolvánnyal és tanúsítvánnyal rendelkező 

Amit kínálunk:
· stabil, hosszú távú, bejelentett munkahely
· versenyképes bérezés
· modern üzemi környezet
· jó munkakörülmények
· ingyenes munkaruha biztosítása ( gyakorló öltözet)
· folyamatos szakmai továbbképzések
· Almásfüzitőt 50 km-es körzetébe saját gépjárművel, tömegközlekedéssel
  utazási hozzájárulást biztosítunk, Navos norma szerint
· fizetett szabadság, fizetett ünnep
Állás, munka területe(i):
· Szakmunka
· Vagyonőr
Szükséges tapasztalat:
· Nem igényel tapasztalatot
Szükséges végzettség:
· Általános iskola
Szükséges nyelvtudás:
· Nem igényel nyelvtudást
Foglalkoztatás jellege:
· Teljes munkaidő
· Részmunkaidő

Bérezés: ·s zakmásíto� garantált bérminimum

További kérdéseivel kapcsolatban kérem érdeklődjön a
06-70/340-5646-os telefonszámon Varga Károly úrnál.

amahansec@gmail.com e-mail címen.

Főbb feladatok, munkák:
· telephely őrzése
· áru- és anyagforgalom ellenőrzése
· személy és gépjármű ki-beléptetés, megfelelő helyre történő irányítása 
· járőrözés
· vagyonőri szolgálatellátás
Az álláshoz tartozó elvárások:
· minimum 8. általános iskolai végzettség
· érvényes személy- és vagyonőri igazolvány és tanúsítvány
· erkölcsi feddhetetlenség
· jó kommunikációs képesség
· határozottság, megbízhatóság, megfontoltság, rugalmasság
· magabiztos fellépés, szabályok betartása
· számítógép alap szintű ismerete
Az állás betöltéséhez előnyt jelent:
· telephely őrzésében szerzett tapasztalat
· hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
· számítógép magas szintű ismerete
· nyelvtudás (orosz,ukrán,román,lengyel,szerb)

Jelentkezés módja: ·F ényképes önéletrajzzal 

Almásfüzitő telephelyére azonnali kezdéssel napi 12 órás munkarendben.

SZEMÉLY -és VAGYONŐR
 munkatársat és munkatársnőket keres 

SZEMÉLY -és VAGYONŐR
 munkatársat és munkatársnőket keres 
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