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33/599-299, 06-30/4003020

ESZTERGOM_DOROG_NYERGESÚJFALU_TATABÁNYA

2023-as falinaptárunkra
december 07-ig jelentkezhet!

Megjelenés és irodánkban 
átvehetőek

december 12-től!

06-30/4003020, 33/599-299

bútoráruház

www.nikabutor.huwww.nikabutor.hu
 

  Nyitva:  H-P: 9-17-ig, Szo.:9-12-ig
 

Dorog, Mária utcán, szemben a postával.
Zöldséges és a lángosos között.

 Tel.: 33/440-065 
http://facebook.com/butorbolt.nika

BÉKÉS, MEGHITT KARÁCSONYI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

Nyitás: 2023. január 02. hétfő 09 órától!

December 08-tól 11-ig 
minden termékből

kedvezmény!

10%
Ünnepi nyitvatartás: Decemberben minden vasárnap  8-12-ig nyitva!

December 24-től január 1-ig üzletünk  ZÁRVA TART!
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Cserére kínálok, Esztergom Béke-
téren 2 szoba, erkélyes, klímás, 
felújított 1 emeleti lakást. Csere: 
esztergomi, max II. emeleti, 3 
szobás lakás (Maximum 66 nm). 
Értékegyeztetéssel. Ha tartozik a 
lakáshoz garázs természetesen az 
is megvételre kerülne. 
Tel.: +36-30/5796-387.

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

40-60 év közötti hölgy, vagy férfi 
részére Esztergomban, a 
Bazilikánál lévő erkélyes, 
nagyszoba kiadó. 80 E Ft + 2 havi 
kaució. Tel.: +36-20/628-0116.

Gondozónői munkát keresek, szak-
képesítéssel és + házimunkában is 
segítek. Tel.: +36-20/428-3771.

Esztergomban és Esztergom-
Kertvárosban fa behordási illetve 
házkörüli munkát keresek 
(megbízható fiatalember vagyok). 
Tel.: +36-20/442-1304.

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

Esztergomban / Aranyhegyen-Irinyi 
u. / lévő  68 nm es ingatlanom heti 
1 nap 6-8  órában BEJÁRÓNŐRE 
lenne szükségem. Jelentkezni a 
+36-30/210-44-68 as számon lehet.

Könyvelőt keresek fő, ill. 
mellékfoglalkozásban. Heti 2 nap 
fix, többi home office. Önálló 
munkavégzés RLB-n Jelentkezni 
lehet: icashkft@gmail.com

Cégünk betanított segédmunkást 
keres dorogi hulladékégető 
területére. F+K Bt. 
Jelentkezés: Fleckenstein Roland 
+36-20/490-66-33, 
önéletrajzát e-mailen várjuk 
fkbt@gmail.com

Keresek heti 2 alkalomra, precíz 
munkát végző hölgyet családi ház 
takarítására (40-50 éves korig). 
Tel.: +36-30/070-6449.

Esztergomi Tesconál lévő lángosos 
büfébe, heti 3-4 napa kolléganőt 
keresünk. Tel.: +36-20/7766-452.

Nyugdíjas adminisztrátort 
felveszünk heti 2 napra, 9-15 óráig, 
Esztergom belvárosába. Alapfokú 
számítógépes ismeret szükséges. 
Tel.: +36-70/299-0909.

Eladó Opel Astra Sport, fullos, 1.5, 
turbó, benzines, 200 LE, 2013-as 
évjáratú, 1,5 év műszakival. 
Ár: megegyezés szerint. 
Tel.: +36-20/9113-275.

Gyűjteményembe vásárolnék 
padlásról, pincéből előkerült régi 
üvegeket, szódás-likőrös-sörös-
patikai stb. Tel.: +36-30/266-0062.

Olasz ipari varrógép és 
Berhida 4 szálas interlock eladó. 
Tel.: +36-20/804-3068.

Eladók: 28-as férfi kerékpár, 
2-3 literes, befont demizsonok, 
65 literes boroshordó, 
2-3-5-10-20-50-65 literes műanyag 
edények. Esztergom-Kertváros, 
Kolozsvári u. 4. Érdeklődni 
délutáni, esti órákban. 
Tel.: +36-20/34-30-759.

Eladó Bosch BWD 41720 típusú 
takarítógép (porszívó-vizes 
szőnyegtisztítás) 1700W. 1 éves, 
1x használt! Irányár: 50 E Ft. 
Érd.: +36-70/522-8094.

ELADÁS

INGATLAN

KÍNÁLALBÉRLET

JÁRMŰ

EGYÉB

KERESÁLLÁS

KÍNÁLÁLLÁS

hirdetes@fortunainform.hu
+36-30/400-30-20
+36-30/99-67-453

VÉTEL

- 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

Új kihívást keresel? 

Asztalos vagy és érdeklődsz az egyedi bútorgyártás iránt? 

Ha mo�vált vagy és tudsz önállóan dolgozni, akkor gyere, 

csatlakozz a csapatunkhoz!

ASZTALOS 
pozícióba keresünk munkatársat.

Téged keresünk, ha:
- Mo�vált, pontos, precíz, megbízható vagy
- Szeretnél egy dinamikusan fejlődő, fiatalos, 
  stabil há�erű cégnél dolgozni
- Igényes vagy munkádra és környezetedre

Amit mi kínálunk:
- Hosszú távú, stabil munkalehetőség
- Modern géppark, kihívást jelentő projektek
- Családbarát munkaidő: napi 8 órás munkavégzés, 
  5 napos munkahét – de van lehetőség túlórázni is
- Fiatal és dinamikus csapat
- Versenyképes fizetés
- Szakmai előrelépés lehetősége
- Finom kávé 

Keress minket telefonon: 06 30 348 90 25, vagy
 e-mailben: acroiroda@gmail.com

Munkavégzés helye: Tokod

Regisztráció: www.7percrandi.hu
Kövesd facebook oldalunkat:  7percrandi

Helyszín: 

További információ és jelentkezés:  06-30/4003020

December 14. szerda
 35-55 évesek, 17 órától

7percrandi7percrandi7percrandi

Dorog, Balaya Bamboo Bár, 2510 Dorog, Hantken Miksa u. 8-9.

Dorogi	randinap!
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Konyhai kisegítő feladatai (2 műszakos munkarend):

- Alapanyagok előkészítése

- Konyha �sztántartása

- Mosogatás-

- Egyéb konyhai feladatok elvégzése a séf felügyeletével

Szállodai szobaasszony feladatai (napi 4-6-8 órás egyszerűsíte� 

alkalmi foglalkoztatással):

- Közösségi terek �sztántartása, 

- Szállodai szobák takarítása

Részmunkaidős wellness munkatárs feladatai 

(2 műszakos munkarend):

- Wellnessben fogyasztó vendégek kiszolgálása

- Medencetér, mosdó és öltöző �sztántartása

- Masszázs időpontok egyeztetése

- Napi zárás

Amit kínálunk:

- 8 órás munka esetében napi 1x, 12 órás munka esetén 

  napi 2x ingyenes étkezés,  

- Ú�költség térítés

Hotel Bellevue****
Esztergom-Búbánatvölgy

Az alábbi nyito� pozíciókra várjuk a jelentkezéseket:

Hotel Bellevue****
Esztergom-Búbánatvölgy

Jelentkezni a 06-70/324-9615-ös telefonszámon, vagy a 
penzugy@bellevuehotel.hu e-mail címen lehet.

- Konyhai kisegítő, 
- Szállodai szobaasszony,

- Részmunkaidős wellness munkatárs
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7percrandi

AKKOR EZ NEKED SZÓL!

SZINGLI VAGY?
AKKOR EZ NEKED SZÓL!

SZINGLI VAGY?

Weboldalunk:
 
Info: 06-30/4003020
Kövesd facebook odalunkat: 7percrandi.hu

Weboldalunk:
 
Info: 06-30/4003020
Kövesd facebook odalunkat: 7percrandi.hu

www.7percrandi.huwww.7percrandi.hu

MÁR	PILISVÖRÖSVÁRON	IS!MÁR	PILISVÖRÖSVÁRON	IS!

Sokat csalódtál már az internetes társkeresésben? 
Csapatunk ezért hozta létre a 7percrandit, hogy 

minél több embernek segíthessünk rátalálni a szerelemre. 
Válogass a különböző helyszínek és időpontok közül!

  
 
  

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 
azonnali kezdéssel munkatársakat keres az alábbi munkakörökbe: 

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ HAGYOMÁNYOS GÉPEKRE

CNC GÉPKEZELŐ

MŰSZAKI VEZETŐ
Előnyök:

-1-2 év eltöltö� gyakorlat, 

 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

Jelentkezni lehet az uzem@spiralter.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.

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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A Weldmont K�. esztergomi telephelyére 
felvételt hirdet az alábbi munkakörökre: 

Jelentkezés módja: küldje el fényképes önéletrajzát a 
toborzas@weldmont.hu e-mail címre!

 

Külföldi jelöltek esetében akár vállalkozási szerződéssel.

2
CO HEGESZTŐ, 

CNC MARÓS,

FÉMIPARI SEGÉD

    

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

TRUMPF LÉZER 

  ÉLHAJLÍTÓ KEZELŐ

    Egyműszakos munkarend 

Ágdarálás
Ágaprítás
Bozótírtás

06-30/863 63 47Telephelyek - Kertek
 karbantartása

Favágás - Fűnyírás - Fűkaszálás

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

Festő munkát és 
lakatos munkát vállalunk!

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

Gépi forgácsolást vállalok      
+36 70 502 7987

A
A

 5
8
3
9
5
9
9

TŰZIFA
Tölgy hasítva 

 (ömlesztve)27.500 Ft/m3
A mennyiség a kocsi platóján lemérhető és

 ellenőrizhető!
1 m3=1 m x 1 m x 1 m

.SZABÓ ZOLTÁN FORESTER KFT.

Tel.: 06-20/9331-945 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

Facebook: 
Huszkó József e.v.
06-30/6414-368

Hidegburkolást  vállalok 
korrekt áron!

Referenciák: www.huszko.hu

TŰZIFA  AKCIÓ!
mxmxm3 25.000 Ft/m3

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

A
A

5
8
5
2
4

4
8

Szolfézs és zongora 
oktatást vállalok! 

(Dorogon)

06-20/238-5112

Villanybojler, víz és

 villanyszerelő + házi mindenes!

Angol + Spanyol nyelv oktató.

Tel.: 06-30/324-3786

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

mailto:plastimat.hr@grupoantolin.com


6                                                              FORTUNA - INFORM  XXXIl. évf.  48.  szám    2022.  december 02.                                                      06-33/599-299

Dorog, Bécsi út 63.

December 04-én 9.30-12 óráig
üzletünkben újra itt lesz a

TÉLAPÓ!
Nagyon várja a kicsiket és nagyokat!

Csomagok összeállíthatóak az üzletben, illetve a
hozott csomagokat is névreszólóan átadja!

LEPJÜK MEG GYERMEKEINKET EGY IGAZI
 MESEVILÁGGAL!

Énekléssel, versmondással ünnepeljünk! 

Nyitvatartás: 
H-P.: 8-17, Szo.: 8-12

Decemberben 
vasárnap is 8-12-ig!
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