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33/599-299, 06-30/4003020

ESZTERGOM_DOROG_NYERGESÚJFALU_TATABÁNYA

www.7percrandi.hu

bútoráruház

http://facebook.com/butorbolt.nika

Dorog, Mária utcán, szemben a postával.
Zöldséges és a lángosos között. 
  Nyitva: H-P: 9-17-ig, Szo.:9-12-ig

 
 Tel.: 33/440-065 

www.nikabutor.hu

Gardrób szekrény 
Több méretben, széles színválasztékkal! 

Opcionálisan 
rendelhető hozzá: 
-Polc; -Fiókkonténer; 
-Alsó fiókos és felső 
 tolóajtós magasító

72 500 Ft-t
ól

72 500 Ft-t
ól  RGB LED világítással. 

3 színben elérhető. 
Opciónálisan rendelhető hozzá 

éjjeliszekrény, ágyneműtartó
160x200cm

118 000 Ft-tól118 000 Ft-tól

Denver 
ágykeret

Apolló ágykeret

3 színben rendelhető 
éjjeliszekrény és 
ágyneműtartó 
kérhető hozzá
180x200cm

125 900 Ft-tól125 900 Ft-tól
Áraink 2022.03.31-ig illetve a készlet erejéig érvényesek.
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Esztergom, Petőfi S. utcában, 
közös udvaros, utcafronti telek 
eladó. Irányár: 6 M Ft. 
Tel.: +36-20/366-5698.

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.

Táton 3 szobás családi ház, 
garázzsal, hosszútávra kiadó. 
Tel.:+36-20/417-2969.

Nagysápon kiadó 2 szobás, 
gázfűtéses családi ház bútorozva, 
vagy anélül. 100 E Ft/hó + rezsi, 
kaució szükséges. 
Tel.: +36-30/5030-179.

KIADÓ SZOBA Esztergomba 1 fő  
FÉRFINAK, 60 E Ft/fő rezsivel 
együtt. 
Érdeklődni: +36-20/9-610-669.

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

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

Esztergomi vállalkozás keres mű-
szaki ügyintézőt. Feladatok: kar-
bantartások műszaki ügyintézése, 
egyeztetése. Elvárások: jó kommu-
nikációs készség, műszaki affinitás, 
saját gépjármű a munkahelyre 
járáshoz. Várjuk önlétrajzodat 
oneletrajz@okotechhome.hu. 
Tel.: +36-20-91-67-494.

24/48-as munkakörbe keresünk va-
gyonőr kollégát  Esztergom terüle-
tén működő telephelyünkre. A for-
maruházatot cégünk biztosítja. Fel-
vétel fontos szempontja a rendezett 
vagyonőri papírok megléte és a 
felelőségteljes munkavégzés. 
Hosszútávú munkalehetőség 250 E 
Ft/hó. Amennyiben jelentkezne a 
munkára kérem hívja a +36-30-
755-7731-es telefonszámot

Vizesvágó gép kezeléséhez kere-
sünk tapasztalattal rendelkező gép-
kezelőt, esztergomi munkahelyre. 
Műszaki rajz ismerete, rajz szoftver 
ismerete szükséges. Várjuk 
önlétrajzodat 
oneletrajz@okotechhome.hu. 
Tel.: +36-20-91-67-494.

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

D kategóriás jogosítvánnyal rendel-
kező gépkocsivezetőt  keresünk 
állandó illetve részmunkaidőre 
munkásjárat szállításához, azonnali 
kezdéssel. Nyugdíjasok előnyben. 
Tel.:+36-30-621-0419.

Kert karbantartásra, épület körüli 
teendőkre megbízható munkatársat 
keresünk részmunkaidőre, 
(nyugdíjast is!) PILISMARÓTRA. 
Telefon: +36-20/324-5569.

Esztergomi építőipari Kft. felvesz 
önállóan dolgozni tudó kőművest. 
Tel.: +36-30/232-2015.

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

Fiat Punto Multi Jet 1.3, 2007 
évjáratú, dízel, lejárt műszakival, 
első tulajdonostól, reális áron 
eladó. Rendszeresen szervizelt. 
Téli-nyári gumikkal. Irányár: 
550.000 Ft. Tel.: !46-70/340-6354.

Átadó a hévízi  Napsugár 
Üdülőszövetkezetben  lévő 
apartman, 2022. március  14. - 20. 
közötti turnusa. Az összkomfortos 
apartman alkalmas 3 felnőtt, vagy 2 
felnőtt és 2 gyermek elhelyezésére. 
Ár: 50.000 Ft. Érdeklődni lehet: 
+36-30/9224-582.

Padlásról, pincéből előkerült, régi 
feliratos sörösüvegeket, 
szódásüvegeket és egyéb más 
palackot vennék gyűjteményembe. 
Más régiségek is szóba jöhetnek. 
Esztergom +36-30/266-0062.

ÜDÜLÉS

KERESÁLLÁS

ELADÁS

INGATLAN

KÍNÁL

KÍNÁL

ÁLLÁS

ALBÉRLET 

VÉTEL

JÁRMŰ

EGYÉB

Önállóan dolgozni tudó 

kolléganőt keresünk az

 esztergomi Tesconál lévő 

lángosos büfébe, 
he� 2-3 napra.

 Jelentkezni: 06-20-7766-452.

Érdeklődni lehet: Hétfőtől-Péntekig: 8-16 óráig 

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

Esztergomi munkahelyre, azonnali kezdéssel 

TAKARÍTÓKAT 

felveszünk.
Állandó délelőttre és délutánra. 

Gépi forgácsolást 
vállalok

+36 30 389 9276       

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

06-30-2255-319

Piliscsabai székhelyű, étrendkiegészítőket gyártó üzembe keresünk 

munkatársat.takarító 

Jelentkezésedet rövid önéletrajzzal várjuk az alábbi ímél címen: info@esen�co.hu
és elérhetőek vagyunk a következő telefonszámon: 06-20/289 0892.

Napi 8 órás, egy műszakos munkarendben van szükségünk igényes, 
szorgalmasan végze� munkádra.

Ezala� elvégzendő az üzem és a kommunális helyiségek �sztán tartása, eszközök mosogatása,
 irodaépület he� takarítása. Ha sok a feladat a termelésben, be kell segítened a csomagolás 

könnyen betanulható folyamataiba is.
A munkavégzés helye Piliscsaba.

Piliscsabai székhelyű, étrendkiegészítőket gyártó üzembe keresünk 

munkatársat.gépbeállító - karbantartó 

Jelentkezésedet rövid önéletrajzzal várjuk az alábbi ímél címen: info@esen�co.hu
és elérhetőek vagyunk a következő telefonszámon: 06-20/289 0892.

Napi 8 órás, egy műszakos munkarendben van szükségünk, 
alapvetőenmechanikai ismereteket és jó műszaki érzéket igénylő munkádra.

Élelmiszeripari higiéniai körülmények közö� kell gépeket működtetni, �sz�tani, 
beállítani, a kisebb felmerülő problémákat megoldani.

A munkavégzés helye Piliscsaba.

06-20/968-3380
eszter.orban.fejlesztes@gmail.com

Hazai és nemzetközi energe�kai, vegyipari projektek kivitelezését, ipari létesítmények
karbantartását és felújítását végző magyar tulajdonú nagyvállalat

Nyugat-Magyarországi telephelyére

IPARI SZIGETELŐ-BÁDOGOS
pozícióba munkatársakat keres

- csővezetékek, szerelvények, tartályok
   szigetelése, aluburkolása

- Dorog-Richter
  Gyógyszergyár területén

MUNKAVÉGZÉS HELYEFŐBB FELADATOK

allas@bishungary.hu                                     e-mail címre, magyar nyelvű fényképes szakmai önéletrajzzal, 
bérigénnyel. Tárgyba beírva: „FORTUNA-INFORM” 

JELENTKEZÉS:
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Esztergom, Petőfi S. utcában, közös 
udvaros, utcafronti telek eladó. 
Irányár: 6 M Ft. Tel.: +36-20/366-5698.

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.

Táton 3 szobás családi ház, garázzsal, 
hosszútávra kiadó. 
Tel.:+36-20/417-2969.

Nagysápon kiadó 2 szobás, gázfűtéses 
családi ház bútorozva, vagy anélül. 
100 E Ft/hó + rezsi, kaució szükséges. 
Tel.: +36-30/5030-179.

KIADÓ SZOBA Esztergomba 1 fő  
FÉRFINAK, 60 E Ft/fő rezsivel együtt.
Érdeklődni: +36-20/9-610-669.

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

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

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.

D kategóriás jogosítvánnyal rendelkező 
gépkocsivezetőt  keresünk állandó illetve 
részmunkaidőre munkásjárat szállításá-
hoz, azonnali kezdéssel. Nyugdíjasok 
előnyben. Tel.:+36-30-621-0419.

Esztergomi vállalkozás keres műszaki 
ügyintézőt. Feladatok: karbantartások 
műszaki ügyintézése, egyeztetése. 
Elvárások: jó kommunikációs készség, 
műszaki affinitás, saját gépjármű a 
munkahelyre járáshoz. Várjuk 
önlétrajzodat 
oneletrajz@okotechhome.hu. 
Tel.: +36-20-91-67-494.

24/48-as munkakörbe keresünk 
vagyonőr kollégát  Esztergom területén 
működő telephelyünkre. A 
formaruházatot cégünk biztosítja. 
Felvétel fontos szempontja a rendezett 
vagyonőri papírok megléte és a 
felelőségteljes munkavégzés. 
Hosszútávú munkalehetőség 250 E 
Ft/hó. Amennyiben jelentkezne a 
munkára kérem hívja a +36-30-755-
7731-es telefonszámot.

Kert karbantartásra, épület körüli 
teendőkre megbízható munkatársat 
keresünk részmunkaidőre, (nyugdíjast 
is!) PILISMARÓTRA. 
Telefon: +36-20/324-5569.

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

Fiat Punto Multi Jet 1.3, 2007 évjáratú, 
dízel, lejárt műszakival, első tulajdonos-
tól, reális áron eladó. Rendszeresen 
szervizelt. Téli-nyári gumikkal. Irányár: 
550.000 Ft. Tel.: !46-70/340-6354.

Átadó a hévízi  Napsugár 
Üdülőszövetkezetben  lévő apartman, 
2022. március  14. - 20. közötti turnusa. 
Az összkomfortos apartman alkalmas 3 
felnőtt, vagy 2 felnőtt és 2 gyermek 
elhelyezésére. Ár: 50.000 Ft. Érdeklődni 
lehet: +36-30/9224-582.

Padlásról, pincéből előkerült, régi 
feliratos sörösüvegeket, szódásüvegeket 
és egyéb más palackot vennék 
gyűjteményembe. Más régiségek is 
szóba jöhetnek. 
Esztergom +36-30/266-0062.

ÜDÜLÉS

KERESÁLLÁS

ELADÁS

INGATLAN

KÍNÁL

KÍNÁL

ÁLLÁS

ALBÉRLET 

VÉTEL

EGYÉB

Önállóan dolgozni tudó 

kolléganőt keresünk az

 esztergomi Tesconál lévő 

lángosos büfébe, 
he� 2-3 napra.

 Jelentkezni: 06-20-7766-452.

  
 
  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!

Referenciák: www.huszko.hu

Facebook: 

Huszkó József e.v.

06-30/6414-368

Hidegburkolást
vállalok korrekt áron!

JÁRMŰ

Gépi forgácsolást 
vállalok
+36 30 389 9276       

Hazai és nemzetközi energe�kai, vegyipari projektek kivitelezését, ipari létesítmények
karbantartását és felújítását végző magyar tulajdonú nagyvállalat

Nyugat-Magyarországi telephelyére

IPARI SZIGETELŐ-BÁDOGOS
pozícióba munkatársakat keres

- csővezetékek, szerelvények, tartályok
   szigetelése, aluburkolása

- Dorog-Richter
  Gyógyszergyár területén

MUNKAVÉGZÉS HELYEFŐBB FELADATOK

allas@bishungary.hu                                     e-mail címre, magyar nyelvű fényképes szakmai önéletrajzzal, 
bérigénnyel. Tárgyba beírva: „FORTUNA-INFORM” 

JELENTKEZÉS:

mailto:szaplonczai.sziszi06@gmail.com
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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

- HEGESZTŐ
- LÉZERVÁGÓGÉP-kezelő

- GÉPÉSZMÉRNÖK 
  (német nyelv szükséges)

(Feladatai: 
tervezési feladatok, technológiai folyamatok és a szerelési

munkák modellezése, kialakítása)

TARGONCAVEZETŐ
FELADATOK:

· Kamionok ki- és bepakolása

· Beérkező áruk átvétele, betárolása

· Gépi és kézi anyagmozgatás

· Áru kiadás, komissiózás

· Leltárokban való ak�v részvétel

ELVÁRÁSOK:

· Targoncavezető jogosítvány (3324, 3313, 3312),

· Targoncavezetői tapasztalat

· Számítógép felhasználó szintű ismerete

· Többműszakos munkarend vállalása (2-3 műszak, 8 óra)

ELŐNYÖK:

· Emelőgépkezelői jogosítvány

AMIT KÍNÁLUNK:

· Modern, �szta mul�nacionális környezet

· Munkavállaló orientált, nyito� szerveze� kultúra, jó vállala� légkör és 

   remek csapat

· Versenyképes bér, Cafeteria 

· Egyéb ju�atások: Jelenlé� bónusz, teljesítmény bónusz, TRS bónusz, 

   ajánlási bónusz, mentor program, Hónap dolgozója jutalom, iskolakezdési 

   támogatás,  kedvezményes vásárlási lehetőség, ingyenes dolgozói csomagok a 

   termékekből

· Céges buszjárat (Úny, Tinnye, Piliscsév, Kesztölc, Esztergom-Kertváros, 

   Dorog, Tokod, Tokodaltáró, Tát) illetve egyéb munkába járás támogatás

Az alábbi pozícióba keresünk új munkatársakat:

Amennyiben érdekli a fen� álláslehetőség, kérem küldje el szakmai önéletrajzát

a következő e-mail címre: lilla.gutay@lucartgroup.com

Kft.
Az olasz Lucart csoport magyarországi leányvállalata

 Nyergesújfalun zöld mezős beruházás keretében épült,

 12 000 m2-es üzemében  higiénés papírtermékek gyártásával foglalkozik. 

Főbb terméke a hajtogato� és tekercselt kéztörlők, 

kis -és nagytekercses toale�papírok.

mailto:alexandra.lepsenyi@kellyservices.hu,
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GÉPKEZELŐ
Az alábbi pozícióba keresünk új munkatársakat:

Amennyiben érdekli a fen� álláslehetőség, kérem küldje el szakmai önéletrajzát

a következő e-mail címre: lilla.gutay@lucartgroup.com

FELADATOK:

· Papíripari gépek, berendezések beállítása

· Berendezések működésének biztosítása (tekercs felrakása, korrekciók elvégzése, 
   anyagok biztosítása és egyéb szükséges beavatkozások)

· A technológiai előírások és a kezelési utasítás betartása

· Az előírt nyomtatványok vezetése

· Részvétel a rábízo� gépek tervszerű megelőző karbantartásában 
  (folyamatos, időszakos)

· A gyártás során felmerülő egyszerűbb hibák elhárítása

· Többműszakos munkarend vállalása (2 vagy 3 műszak, 8 óra)
ELVÁRÁSOK:

· Középfokú végze�ség

· Műszaki beállíto�ság

· Kiemelkedő problémamegoldó képesség

· Jó kommunikáció, terhelhetőség, önálló és csapatmunka, rugalmasság
ELŐNYÖK:

· Hasonló munkakörben szerze� tapasztalat

· Darukezelő végze�ség előny
AMIT KÍNÁLUNK:

· Modern, �szta mul�nacionális környezet

· Munkavállaló orientált, nyito� szerveze� kultúra, jó vállala� légkör és remek csapat

· Versenyképes bér, Cafeteria 

· Egyéb ju�atások: Jelenlé� bónusz, teljesítmény bónusz, TRS bónusz, ajánlási bónusz, 
   mentor program, 
Hónap dolgozója jutalom, iskolakezdési támogatás,  kedvezményes vásárlási lehetőség, 
ingyenes dolgozói csomagok a termékekből

· Céges buszjárat (Úny, Tinnye, Piliscsév, Kesztölc, Esztergom-Kertváros, Dorog, Tokod, 
Tokodaltáró, Tát) illetve egyéb munkába járás támogatás

Kft.
Az olasz Lucart csoport magyarországi leányvállalata

 Nyergesújfalun zöld mezős beruházás keretében épült,

 12 000 m2-es üzemében  higiénés papírtermékek gyártásával foglalkozik. 

Főbb terméke a hajtogato� és tekercselt kéztörlők, 

kis -és nagytekercses toale�papírok.

A német tulajdonú Aerzen Hungária Kft.  esztergomi 
telephelyére keres egyedi gépek gyártásához,   

lakatos / csőszerelő  /  összeszerelő 
munkatársat, Esztergom környéki lakóhellyel.  

Elvárások:  
-min. műszaki szakmunkás  végzettség (szerkezeti-, 
 karosszéria,  géplakatos, csőszerelő, autószerelő stb.)  
-műszaki beállítottság  
-önálló és csapatmunka  
Előnyök:  
-targonca, darukezelői végzettség előny  
-CO hegesztésben jártasság előny  
Amit kínálunk:  
-13 havi bér

 
(eredménytől függően 14. havi prémium)

 
-hosszútávú munkalehetőség

 
-egy műszakos munkarend

 
-Cafeteria, munkába járás támogatás

 
Jelentkezni: önéletrajz és bérigény megjelölésével:

 
Cím: 2500 Esztergom, Dobogókői út 80.

 E-mail: viktor.vidra@aerzen.com
 

Tel.: +36-33/500-030
 

mailto:alexandra.lepsenyi@kellyservices.hu,


5                                                              FORTUNA - INFORM  XXXIl. évf.  10.  szám    2022.  március  11 .                                                         06-33/599-299



4                                                         FORTUNA - INFORM  XXXII. évf.  10. szám  2022. március 11.                                                       33/599-299             

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!

ASZTALOS ÉS 
MELEGBURKOLÁST vállalok!

Ikea-Jysk-es bútorok
összeszerelése, rövid határidővel.

Tel.: 06-30/822-7039.

Építőipari gyorsszolgálat 0-24 óráig!
Éjjel-Nappal!

Omlik a vakolat? Beázik a tető?
Elromlo� a kémény?
Hívjon bizalommal!

06-33/454-048, 06-20/912-4912.

Építőipari generálkivitelező vállal:

tetőszigetelést bádogozással!

Palafedést, cserépfedést, zsindelyfedést.

Teljeskörű építőipari munkák. 

06-33/454-048, 06-20/912-4912.

SZOLGÁLTATÁS
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.

Vegyes tűzifa 18.000 Ft/m3
 Száraz szárított tűzifa 19.000 Ft/m3 

Erdei vegyes 33.000 Ft/m3 1,7 m

Száraz tölgy, bükk 34.000 Ft/m3 1,7 m
Gyújtós 10.000 Ft/m3

TŰZIFA AKCIÓ! 

Kis Róbert 06-70/364-3705

5
9
9
8
4
2
7

A
A

Hasíto� tűzifa tölgy, cser, bükk
1mx1mx1m dobo� m3 18.000 Ft/m3

1m tűzifa erdei m3 29.000 Ft/m3.
Ingyenes házhoz szállítással.

06-20/9286-392, 06-30/938-5541

TŰZIFA AKCIÓ!
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Szolfézs és zongora 
oktatást vállalok! 

(Dorogon)

06-20/238-5112
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Villanybojler
súg, csöpög, vízköves is?
Ezért sokat fogyaszt, vagy 

kilyukadt a tartály!
Hívjon, jövök! 06-30-324-3786.

Családi házak és lakások kivitelezése.
Nick László Egyéni vállalkozó

+36313236002
laszlo.nick.ev@gmail.com

Víz-,Gáz-, Fűtésszerelés

Telephelyek - Kertek
 karbantartása

Favágás - Fűnyírás - Fűkaszálás

Tisztelt Álláskereső!

TEREMŐR
munkakörbe

Az esztergomi Bazilika 
felvételt hirdet

Elvárások:
- Önálló, precíz munkavégzés
- Pontos, igényes megjelenés
- Megbízhatóság
- Állóképesség (lépcsőzés szükséges)
Előny:
- Szakmai tapasztalat
Amit kínálunk:
- Azonnali kezdés
- Bérezés megegyezés alapján
- Egyéb juttatások

PÉNZTÁROS
munkakörbe

Elvárások:
- Angol nyelvismeret
- Önálló, precíz munkavégzés
- Pontos, igényes megjelenés
- Megbízhatóság
Előny:
- Szakmai tapasztalat
Amit kínálunk:
- Azonnali kezdés
- Bérezés megegyezés alapján
- Egyéb juttatások

Amennyiben felkeltette az érdeklődését, jelentkezni fényképes önéletrajzzal a

hrbazilika@gmail.come-mail címen, illetve a 06-20-379-16-79-es telefonszámon lehet.

l

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 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!



     3                                                             FORTUNA - INFORM  XXXIl. évf.  10.  szám    2022.  március  11 .                                                            06-33/599-299                                                            

ÉRVÉNYES:

2022.03.01-től!

Pizzáinkat 20cm-es méretben is kérheti, áruk a 32cm-es 70%-a!
60cm-es pizzáink egyforma alappal maximum 4 ízre bonthatók!

Hagyományos pizzák mellett kérhet vékony tésztást 
vagy teljes kiőrlésűt és gluténmentest (27cm)  is - felár nélkül!

 Egyszer használatos evőeszközök (kés, villa, kanál, szalvéta): 80Ft
Az ételek ára a köretet nem tartalmazza, az ÁFÁ-t viszont igen.
A féladagról kérdezze kollegáinkat, ára: a teljes adag 70%-a!
Rendelési minimumok:    Esztergom, Kertváros, Dorog: 2300Ft

Tokodaltáró, Kesztölc, Tokod+Üveggyár: 5000 Ft
Tát, Csolnok, Szamárhegy, Leányvár: 6000 Ft

Esztergom-Búbánat, Piliscsév, XII. akna: 8000 Ft
Otthonában bankkártyával és SZÉP-Kártyával is fizethet!

A változtatás jogát fenntartjuk!
Az esetleges nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk!

Allergén információk: palapizza.hu/allergen

Nyitva:
hétköznap 12-24 óráig

hétvégén 11-24 óráig
Kiszállítás:

minden nap 10-24 óráig

Rendelésfelvétel: 23:30-ig

A nyitvatartás a törvényi előírásoknak megfelelően változhat!

06(33)435-704
06(30)46-47-850

www.palapizza.hu
PIZZÁK 32cm/60cm

cheddár sajtos pikáns alap, pulled porkSOPRANOS 
csemege uborka, füstölt sajt, pirított hagyma

2750/9100

ÚJÚJ GYALOGKAKUKK mézes-mustáros alap, csir-
kemell, lilahagyma, kukorica, sajt

2550/8400

FAVORIT pizzaszósz, csirkemell, sajt, lilahagyma, 
koktéltélpari, rukkola, parmezán forgács

2650/8700

LADYS sajtkrémes alap, csirkemell, kukorica, 
brokkoli, mascarpone, sajt

2550/8400

ERDÉSZ tejszínes alap, erdeigomba, csiperke gom-
ba, szarvasgombaolaj, sajt, rukkola

2550/8400

ÚJÚJ PROMETHEUS  csípős chilis alap, darálthús, főtt 
füstölt tarja,

 

2 tükörtojás, sajt

2250/7400

ÚJÚJ FITNESS tejszínes alap, csirkemell, feta, spenót, 
cukkini, brokkoli, sajt

2750/9100

BIG JOE bbq alap, pulled pork(tépett tarja), kalifor -
niai paprika, aszalt paradicsom, lilahagyma, sajt

2900/9500

BBQ bbq alap, csirkehús, hagyma, pritamin 
paprika, sajt

2350/7800

6 DOLLÁROS pizzaszósz, sonka, gomba, kukorica, 
sajt

2350/7800

CSIRKÉS pizzaszósz, csirkehús, ananász, kukorica, 
sajt

2550/8400

MACHO pizzaszósz, bacon, hagyma, jalapeno, 
kolbász, chiliszósz, sajt

2650/8700

VEGETÁRIÁNUS pizzaszósz, brokkoli, gomba, kuko-
rica, pritamin paprika, aszalt paradicsom, sajt

2550/8400

HAWAII pizzaszósz, sonka, ananász, sajt 2350/7800

NÉGY ÉVSZAK pizzaszósz, sonka, gomba, kukorica, 
szalámi, sajt

2350/7800

6 SAJTOS (SAJTIMÁDÓ) pizzaszósz, füstölt sajt, 
mozzarella, márványsajt, camembert, parmezán, 
trappista

2750/9100

NÉGY SAJTOS pizzaszósz, füstölt sajt, mozzarella, 
márványsajt, trappista

2550/8400

INFERNO A POKOL TÜZE  pizzaszósz, szalámi, -
gomba, jalapeno, chiliszósz, carolina paprika, sajt

2350/7800

VETERÁN pizzaszósz, sonka, bacon, gomba, kukori-
ca, hagyma, főtt tojás, jalapeno, sajt

2750/9100

PIEDONE pizzaszósz, vörösbab, főtt tojás, csülök, 
kolbász, bacon, lilahagyma, sajt

2900/9500

TENGERÉSZ pizzaszósz, tenger gyümölcsei, olajbo-
gyó, citromkarika, sajt

2700/9000

KANNIBÁL (MAGYAROS) pizzaszósz, szalámi, kol-
bász, bacon, csirkehús, hagyma, zölderős, sajt

2900/9500

PIZZA PALA pizzaszósz, sonka, bacon, szalámi, 
kolbász, gomba, kukorica, olajbogyó, sajt

2750/9100

BOLOGNAI bolognai húsos ragu, sajt 2550/8400

MEXIKÓI bolognai húsos ragu, bab, kukorica, zöld-
erős paprika, sajt

2750/9100

SAJTMÁGIA sajtkrémes alap, főtt füstölt tarja, 
kolbász, bacon, csemege ubi, sajt

2750/9100

CSÍZ sajtkrémes alap, sonka, téliszalámi, füstölt 
sajt, brokkoli, sajt

2750/9100

JERRY ÁLMA sajtkrémes alap, főtt füstölt tarja, 
főtt tojás, gomba, bacon, sajt

2750/9100

PUNKTUM tejfölös alap, sonka, kukorica, bacon, 
hagyma, sajt

2550/8400

SZERDA tejfölös alap, gomba, kukorica, bacon, főtt 
tojás, fokhagyma, sajt

2350/7800

FANTOM fokhagymás tejfölös alap, kolbász, füstölt 
sajt, főtt tojás, márványsajt, lilahagyma, mozzarella

2750/9100

ÚJÚJ ARNOLD fokhagymás tejfölös alap, sonka, 
brokkoli, mozzarella

2350/7800

FÜSTI tejszínes alap, főtt füstölt tarja, főtt tojás, 
lilahagyma, füstölt sajt, mozzarella

2650/8700

GÖRÖG tzaziki alap, gyros hús, paradicsom, 
lilahagyma, sajt

2750/9100

BETYÁROS mustáros alap, csülök,fokhagyma, főtt 
füstölttarja, kolbász, zölderős, sajt

2750/9100

TON TOM pizzaszósz, tonhal, vörösbab, kukorica, 
lilahagyma, sajt

2350/7800

MARGARITA pizzaszósz, sajt 2150/7100

SONKÁS pizzaszósz, sonka, sajt 2250/7400

SK pizzaszósz, sonka, kukorica, sajt 2350/7800

SZALÁMIS pizzaszósz, szalámi, sajt 2350/7800

CRISS CROSS cheddar sajtos pikáns alap, darált 
hús, jalapeno paprika, lilahagyma, tortilla chips

2650/8700

MINDEN MENTES 27cm-es gluténmentes pizza, 
pizzaszósz, csirkemell, grillzöldség, laktózmentes 
sajttal

3400

PRIVÁT választható alappal és 4 feltéttel +sajt 
(kivéve:laktózmentes sajt)

2900/9500

LEVESEK
ÚJÚJ BAKONYI BETYÁRLEVES sertéscombból, erdei 
gombával, tejfölös habarással

1290

ÚJÚJ EPER KRÉMLEVES mini túrógombóccal 1190

ÚJHÁZI TYÚKHÚSLEVES GAZDAGON 1290

ÚJÚJ OLASZ PARADICSOMLEVES fűszeres palacsintame-
télttel

900

SALÁTÁK
CÉZÁR SALÁTA ROPOGÓS  SAJTKOSÁRBAN jégsaláta, 
paradicsom, lilahagyma, csirkemell, zsemlekocka, trappista 
sajt

2200

ÚJÚJ JOKER vegyes zöldsaláta, grillezett csirkemell csíkok, 
avokádó, főtt tojás, paradicsomsalsa

2500

HAWAII CSIRKESALÁTA ananászos kevert saláta csir-
kemellel, tartár mártással és pitával

2200

GÖRÖG TZAZIKI 15dkg 850

GÖRÖG SALÁTA kígyóuborka, paradicsom, lilahagyma, 
olajbogyó, feta sajt, citromlé, bazsalikom, olivaolaj

2200

KÉSZÉTELEK
PAPRIKÁSCSIRKE  combfiléből, galuskával 2350

PUMUKLI 20cm-es sajtos pita, pulled pork (tépett sertés -
hús) csemege uborka és házi BBQ mártás

2550

ÚJÚJ ERDÉLYI SERTÉSTOKÁNY paradicsomos-szalonnás, 
rizzsel

2350

ÚJÚJ SERTÉS VADAS burgonya nudlival 2750

TÉSZTÁK
MILÁNÓI SPAGETTI 2350

MILÁNÓI SERTÉSBORDA 3250

BACONOS KUKORICÁS PENNE TEJSZÍNES CSIRKEMEL-
LEL, Sajt

2900

ÚJÚJ GOMBA MÁNIA erdeigombás tagliatelle, spenóttal, 
tejszínesen

2600

BOLOGNAI SPAGETTI 2600

TOJÁSOS NOKEDLI 990

ÚJÚJ GRATISSIMA SPAGETTI tejszínes csirkés spagetti avo-
kádóval, sült rukkolával, parmezánnal

3100

HÚSMENTES ÉTELEINK
RÁNTOTT GOMBA 1690

RÁNTOTT SAJT Választható: trappista , chili cheddar, 
camembert, habanero nuggets + ajándék mártás

1800

GRILLSAJT camembert vagy halloumi mártással 1690

SAJTTÁL vegyes ízelítő sajtválasztékunkból rántva és 
grillezve áfonyával, tartárral és választható körettel 

3990

BROKKOLIRÓZSA RÁNTVA remoulade mártással 1790

SAVANYÚSÁGOK
Csemege Uborka, Uborka Saláta, Tejfölös Uborka Saláta, 
Káposzta Saláta, Házi Coleslaw Saláta

650

KÉTSZEMÉLYES TÁLAK
PALA TÁL Cordon Bleu, Kijevi csirkemell, rántott sajt, rán-
tott gomba,  Bécsi szelet, rizs, steak burgonya

9000

HERCEGNŐ TÁL Kijevi csirkemell, grill camembert, grill-
karaj , mézes-chilis csirkemell, sokmagvas csirkemell, rizs, 
steak burgonya

9000

LAKOMA TÁL csirkemell meggysörtésztában, rántott 
gomba,  Óvári sertésborda, chili cheddar, Vitéz borda, 
hasábburgonya és rizs

9500

VEGA TÁL rántott sajtok, rántott gomba, grillsajt, rizi bizi, 
grill zöldségek, steak burgonya, tartár mártás

8500

GRILL TÁL formázott csülök, vasalt csirkecomb filé, óvári, 
grill camembert, grillkaraj, rizs, burgonyapüré

9500

XXL GYROSTÁL óriás gyros zöldségekkel, görög tzazikivel, 
feta és halloumi sajttal, pitával és hasábburgonyával

8500

SZÁRNYASOK
HORTOBÁGYI HÚSOS PALACSINTA 2db 1890

GYROS TÁL

   

3200

MEGGYSÖRTÉSZTÁBAN SÜLT CSIRKEMELL 2500

ÚJÚJ SOKMAGVAS CSIRKEMELL tök, szezám és napraforgó-
magos bundában

2500

MÉZES-CHILIS CSIRKEMELL SZELET 2500

RÁNTOTT CSIRKECOMBFILÉ  2300

KIJEVI CSIRKEMELL 2500

ÚJÚJ PALA CHICKEN NUGGETS csirkemellből, fokhagymás 
majonézzel és édes-savanyú mártással

2300

KACSAMELL STEAK szarvasgomba mártással, vajas-pet -
rezselymes nudlival

3300

ÚJÚJ KACSAMELL RIZOTTÓ narancsos, kakukkfüves 2900

ÚJÚJ RÁNTOTT CSIRKEMELLFILÉ 2300

ÚJÚJ ROSTON CSIRKEMELLFILÉ 2200

SERTÉSHÚSOK
SZAFTOS SZŰZÉRMÉK ROPOGÓS BUNDÁBAN 
snidlinges burgonyasalátával

3300

ÚJÚJ PÁCOLT GRILLKARAJ karamellizált vörös és 
lilahagymával

2300

SZŰZ MEDALION cheddar sajtmártással, bacon chips-szel 2850

BRASSÓI APRÓPECSENYE szűzpecsenyéből 3300

ÚJÚJ FORMÁZOTT CSÜLÖKFILÉ GRILLEZVE lyoni 
hagymával, torma mártással

3300

VITÉZ BORDA főtt füstölt tarjával, camemberttel és 
jalapeno paprikával töltött rántott borda

2790

CORDON BLEU sajttal, sonkával töltött karaj rántva 2590

ÓVÁRI SERTÉSBORDA AZ ERDŐ ZAMATÁVAL sertéskaraj 
sonkával pirított erdeigombával és sajttal csőben sütve

2790

RÁNTOTT SERTÉSBORDA 2300

KÖRETEK
Snidlinges Burgonyasaláta 850

Rizs 500

Kukoricás rizs, Rizi-bizi 600

Chips burgonya, Steak Burgonya, Sült Burgonya, Vajas 
Petrezselymes Burgonya, Krokett, Burgonyapüré

750

Grill Zöldség, Kevert Saláta 850

Édesburgonyahasáb (Batáta) 1200

ÚJÚJ ARANCINI gluténmentes sajtos rizsgolyó (márciusban 

bevezető áron 750ft)

850

MÁRTÁSOK-ÖNTETEK
Heinz Ketchup vagy Majonéz 400ml 900

Heinz Ketchup, Mustár, Majonéz, Tartár, BBQ, Fokhagymás 
majonéz, Édes-savanyú mártás 80ml

300

Tejföl, Chili 80ml 300

Vanília, Áfonya, Csoki Öntet 80ml 400

Pizzaszósz 125ml 350

REMOULADE MÁRTÁS majonéz, lilahagyma és csemege-
uborka kockák, citromlé, tárkony

450

DESSZERTEK
HÁZI ARANYGALUSKA 1250

PALACSINTA 3db, kakaós, diós, mákos, baracklekváros, 
nutellás, vagy vegyes

900

TÚRÓS PALACSINTA 3db 1250

TÚRÓS BARACKOS PALACSINTA vanília öntettel 2db 1250

PALA CRISPY ROLLS CSOKOLÁDÉ VAGY CITROM 
2db mennyei palacsinta ropogós ostyával kevert tejcsokis 
vagy citromos krémmel - VIGYÁZAT függőséget okozhat!

1250

BANÁNNAL ÉS NUTELLÁVAL TÖLTÖTT Palacsinta 2db 1250

GESZTENYE PÜRÉ 1250

GYÜMÖLCS RIZS erdei gyümölcsökkel tejszínhabbal 1250

HÁZI SOMLÓI GALUSKA mazsolával vagy mazsola nélkül 1250

TIRAMISU 1250

ITALOK
LITERES SZÉNSAVAS ÜDÍTŐK 550

1,5L ÁSVÁNYVÍZ  szénsavas vagy mentes 330

TOMA GYÜMÖLCSLÉ 1L 650

SOPRONI 0,5L / GÖSSER 0% CITROM  dobozos sör 490

HEINEKEN 0,5L  dobozos sör 590

SOPRONI MEGGY ALE 490

Érvényes: 2022. március 1-től!
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