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www.jaszlajosmizse.hu
Lajosmizse internetes 

újságja – nem csak 
jászoknak!

Művészi igényességű polgári 
búcsúztatást vállalok, művészoktatói, 

rendezői, népművelői, 
anyakönyvvezetői képesítésekkel,  

50 évnyi szónoki gyakorlattal. 
Országos preferenciával  

az ország egész területén.
Irányár: beszéd 20.000 Ft  

+ kiszállási költség.
Tel.: 0620/662-5651

B o r o n d i b a u . h u
Tel.: +36 30 372-3288

Műanyag nyílászárók
• redőnyök gyártása
• szakszerű cseréje
• árnyékolástechnika
• redőnyök, szúnyoghálók

Generálkivitelezés
• komplett tetőcsere
• kőművesmunkák
• gipszkartonozás
• burkolás
• térkövezés
• külső homlokzat szigetelés

Eladó Lajosmizse belterületén,Eladó Lajosmizse belterületén,
 nyugodt környezetben, központhoz 
kb. 1 km-re lévő, 1387 m2 bekerített 
területen fekvő, 67 m2 családi ház.

Az épület főbb jellemzői: vegyes 
falazat, előtér, 2 szoba, konyha

spejz, fürdőszoba + wc, fedett terasz. 
Fűtés: 3 kémény az épületben (fa 

vagy pl. vegyes tüzelésű kályhákkal)
Az ingatlanhoz tartozik még pince, 

garázs és használható állapotú 
melléképületek. 

Fúrt kút, 380-as ipari áram, a kertben 
termő szőlő és gyümölcsfák.

Érdeklődni a 0670/242-2327 
telefonszámon lehet.

Mikli Optika
Lajosmizse, Széchenyi utca 4.

0676/455-350

Örkény, Hunyadi utca 2.
0620/984 6610

Akció időtartama:
2023. 03. 01.–04. 30.

KERTEK, FÖLDEKKERTEK, FÖLDEK
•• szántása,
•• talajmarózása,
•• tárcsázása. 

Kombinátorozás, Kombinátorozás, 
műtrágyaszórásműtrágyaszórás

Műveletlen területek szárzúzása
Fuvarozást is vállalok

Oláh János
Táborfalva és környéke

0630/253-9325

Akció ideje:
2023.03.11-03.25-ig

www.gomep.hu

Lajosmizse
76/455-472       30/349-4119

       A képek illusztrációk!        A feltüntetett árak bruttó kiskereskedelmi árak és forintban értendők!   

A vásárlás nagyságától függően egyedi kedvezmények!

Árajánlat: kereskedelem@gomepito.hu

Műanyag ablakok 
és bejárati ajtók 

(készleten lévőkre)       

Rigips RB gipszkar-
ton 120*200*1,25cm 

56db/raklap

hétfő-péntek: 7:00-17:00
szombat:          7:00-16:00

Örkény
70/198-6998

hétfő-péntek: 7:00-16:30
szombat:          7:00-12:00

(illetve a mindenkori készlet erejéig!)

Tavalyi áron 87.500 Ft

Akác tűzifa
(hasítva, kalodában)                 

Vízmértékek

BIG kerti 
szerszámok       

2.695 Ft/db

- 15%

- 20%
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Betanított állatgondozót, Betanított állatgondozót, 
állatkerti kisegítőt keres a állatkerti kisegítőt keres a 

felsőlajosi állatkert!felsőlajosi állatkert!

Hosszú távú bejelentett munka. Hosszú távú bejelentett munka. 
Jó fizetés, kellemes környezet.Jó fizetés, kellemes környezet.

Állatenyésztői végzettség, lovas Állatenyésztői végzettség, lovas 
tapasztalat előny, de nem feltételtapasztalat előny, de nem feltétel

AKÁR BENTLAKÁSSAL IS!AKÁR BENTLAKÁSSAL IS!

Jelentkezni lehet a: 06-30/583-0620  
      vagy a 06-30/968-1432-es telefonon, 
vagy e-mailben a maganzoo@vipmail.hu címen.

Az Olivia Kft. Az Olivia Kft. 
Dabas Farmja Dabas Farmja 

karbantartó munkatársat  karbantartó munkatársat  
és NŐI kisállatgondozót keresés NŐI kisállatgondozót keres

Amit kínálunk: 
 Hosszú távú, bejelentett 1 műszakos munkarend.
 Korrekt bérezés, alap- és teljesítmény bér + cafeteria.

Munkába járás költségtérítése, vagy lehetőség van céges busz 
igénybevételére a bejáráshoz Dabas vonzáskörzetében.

Érdeklődni lehet 06:00–14:00 óra között, 
Terenyi Zoltán  

06-20-951-79-31 telefonszámon.
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ÁLLÁSLEHETŐSÉG!
A PAULIG Hungarpet 

örkényi telephelyére 
kapacitásbővítés miatt 
szőnyegszövő 

munkakörbe női, továbbá 
raktáros és csomagoló 

munkakörbe  
férfi munkaerőt keres.

Amennyiben a lehetőség felkeltette 
érdeklődését, kérem az alábbi 

elérhetőségeinken érdeklődjön:

allas@hungarpet.hu 
0629/510 400

2377 Örkény, Nefelejcs u. 18.

Mizse PecsenyeMizse Pecsenye
N Á L U N K  A  K E R Í T É S  I S  K O L B Á S Z B Ó L  V A N !N Á L U N K  A  K E R Í T É S  I S  K O L B Á S Z B Ó L  V A N !

Lajosmizse, Bene Tanya 159. (Berénybenei út)
Házias ízekkel telített napi menü

Hurka • kolbász • császár • oldalas • fasírt • rántott csirkemell

Bővebb információ: Facebook Mizse Pecsenye
Menüre 11 óráig előrendelést felveszünk

Sültes tálak rendelését is vállaljuk!
0630/884-2795

NEM KELL
drága innivalóra költenie pénzét

MI SEGÍTÜNK
ivóvizét egészségesebbé tenni
reverse.ozmozis.21@gmail.com

06-20-333-5516

Vállalja személy- és kisteherautók gyors és szakszerű 
szervizelését, kipufogórendszerek javítását

MEGFIZETHETŐ ÁRON.
Valamint vállaljuk építőipari munkagépek javítását

Király Autószerviz

Király József
Lajosmizse

0630/373 8713

Klíma, hűtő, légtechnika
Klíma telepítés • karbantartás • javítás
Lakossági  villanyszerelés 

• hőszivattyú • VRF • VRV

06-70/549-0130

Tűzifa vásár • Erdőgazdálkodótól
Akác kuglizott
Tölgy és bükk
Hasítás – 200/q 

Házhoz szállítás
Számlával garantált mennyiség 

0670/635-7804 • 0629/343-6890670/635-7804 • 0629/343-689

VÍZSZERELÉS       D
UGULÁSELHÁRÍT

ÁS

06 70 635 7804

 VÍZSZERELÉS 
 DUGULÁSELHÁRÍTÁS
 KÖZMŰHÁLÓZAT ÉPÍTÉSE
 FŰTÉS 
 RADIÁTOR

+
  CSATORNA  

TELEPÍTÉS  
FÖLDMUNKÁVAL

  BOJLER, MOSDÓ,  
CSAPTELEP  
CSERÉJE  
BESZERELÉSE

Nagy Ter-Ker Kft.Nagy Ter-Ker Kft.

 •• Méretre gyártás, beépítés
 •• Szúnyogháló, redőny készítése

 •• Konyhabútorok
Tel/Fax: 0676/455-870 

 Tel.: 0630/321-9877
e-mail: iroda@nagyterker.hu
http://www.nagyterker.hu/

Műanyag, fa nyílászárók. Raktárról azonnal elvihetők!Műanyag, fa nyílászárók. Raktárról azonnal elvihetők!

Fogászati magánrendelés

Bejelentkezés:
06 30/978 1666
Felsőlajos, Iskola u. 12.

EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI ELFOGADÓHELY!

Dr. Sipos Judit
fogszakorvos

Pályakezdők jelentkezését is várjuk!
További információ kérhető a 06-70/479-2118 telefonszámon munkaidőben.

www.olivia.hu

Villanyszerelő Villanyszerelő munkatársat keresünkmunkatársat keresünk

Elvárások: ••   erősáramú villanyszerelő végzettség
••   Önálló munkavégzés, precizitás  ••   Jó problémamegoldó készség

 Előnyt jelent: •• Élelmiszeripari, húsipari tapasztalat  •• PLC –s és vezérléstechnikai 
ismeretek, tapasztalat  •• kisfeszültségű rendszerek ismerete  
••   hűtéstechnikai, hidraulikai, pneumatikai rendszerek ismerete

Amit kínálunk: •• hosszú távú munkalehetőség  •• 1 műszakos munkarend, 
szabad hétvége  •• szállítási lehetőség  •• versenyképes fizetés

Feladatok: húsipari üzemben, (nyúl vágóhídon) működő gépek, 
berendezések, rendszerek működőképességének biztosítása. 
••   A gépek, berendezések szabályos működésének felügyelete, érintés-

védelmi előírások betartása, gyártó által kiadott leírások ismerete és 
maradéktalan betartása.

••   Előforduló hibák esetén a hibák szakszerű, gyors elhárítása.
••   A szakterülethez kapcsolódó biztonságtechnikai és balesetvédelmi 

előírások, eljárások betartása.
••   A vezető által meghatározott villanyszerelési, karbantartási és javítási 

feladatok elvégzése.
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Műanyag és fa nyílászárók Műanyag és fa nyílászárók 
DT Komplex Kft.DT Komplex Kft.

Műanyag nyílászárók  
redőnyök, szúnyoghálók 

KEDVEZMÉNYES ÁRON

Józsa Zsolt • Józsa Zsolt • 06 70/431 388906 70/431 3889

E-mail: zs.jozsa70@gmail.com

Redőnyök és szúnyoghálók 
forgalmazása és beépítése

 Redőny javítása
 Ablak, ajtó finomállítása
 Zárcsere
 Bútor összeszerelése

Betanulási lehetőséget kínál a  

Klíma-Max Kft. 
Megbízható 

munkatársakat keresünk 
klíma/légtechnikai 

szerelőnek. 
Szaktudás nem feltétel. 

Önéletrajzokat e-mail-ben  
az office@klimamax.hu 

címre várjuk. 

Érdeklődni hétfőtől 
péntekig 8–17 óra között 

a 30/625-5941-es 
telefonon lehet. 

Betanított állatgondozót, állatkerti ki-
segítőt keres a felsőlajosi állatkert!

Akár bentlakással is! 

Bővebb inormáció a második 
oldalon. 

Nagy tételben fenyőforgács eladó.

Érdeklődni az alábbi telefonszámon 
lehet: 

+36 30 314 7016

HÉVIZEN, A KALMA VILLÁBAN, 22. 
HETI, 12 ÉVES, 2 FŐS ÜDÜLÉSI JOG 
ELADÓ.

Tel.: 30-967-90-96

Takarítónőt keresek!

Tel.: +3620/367-8030

Táborfalván lakások kiadók • Egyszobás, kétszobás, háromszobás • 0630/198 6898 

Legyél büszke magadra!

MUNKALEHETŐSÉG

Csatlakozz a Bio termékeket forgalmazók csapatához! 

Jó kereseti lehetőség!
Ha van benned lendület és szeretnél 

hozzájárulni az emberek  
egészségének megőrzéséhez,  

az immunrendszerük erősítéséhez,  
ne habozz, hívj bátran az alábbi 

számon:

0630/6054231

MÁRCIUSBAN EXTRA ALKALMASÍTÓ 
AKCIÓ A PLAZMA CENTERNÉL!

MI SZÁMÍTUNK RÁD, 
TE IS SZÁMÍTHATSZ RÁNK!

Gyere el alkalmassági vizsgálatra,  
majd teljesítsd első plazmaadásod  

2023.03.31-ig!

Hozd magaddal 
TAJ kártyádat, személyi 

igazolványodat, 
lakcímkártyádat 
és igyál sok vizet!Először alkalmassági vizsgálat  

történik, mely orvosi felmérésből  
és vérvételből áll, egy héttel 

ezután jöhetsz is plazmát adni! 

Első plazmaadásod MOST 
25.000 Ft-ot ér!

Jelentkezz!
www.plazmacenter.hu

+36 76/ 545-235
6001 Kecskemét, 
Kálvin tér 10-12.

Az akció visszavonásig vagy a megjelölt 
határidőig érvényes! Az itt feltüntetett 

akciók nem minősülnek ajánlattételnek! 
Részletek a centrumban.

Dabason
teljesen új,

200 m2 
ipari csarnok

kiadó!
06-30/557-8766

Nincs még lakásbiztosítása?
Nehogy késő legyen,  
kösse meg még ma!

A kemény tél, fagy komoly károkat okozhat. 
A napelemek törékenyek és költségesek,  
de nem kell aggódnia, ha van biztosítása. 

A tájékoztatás ingyen van,  
ne vonakodjon hívni a következő számot:

06-30/557-8766
Szalontai Kata

Eladó 
családi 

házakat 
keresek 

Lajosmizsén!
06-30/557-8766

Tel./Fax: 76/455-706
Mobil: 06-30/945-9706
Keseru.jozsef@vipmail.hu

KESERŰ JÓZSEF
 �  Emelőgépek, rakodógépek javítása,  

szervizelése a helyszínen
 � Alkatrészek forgalmazása
 � Hidraulika-tömlő készítése
 �  Gépi földmunka,  

árokásás,  
gödörfúrás, 
 tereprendezés,  
műveletlen  
területek  
szárzúzása.

HIRDETÉSFELADÁSHIRDETÉSFELADÁS

A hirdetéseket online is megtekintheti
a www.jaszlajosmizse.hu oldalon

06-30/312-3673 • 06-30/567-5997
korzetpressz@gmail.comkorzetpressz@gmail.com



+36 20 977-20-15
+36 20 561-61-82

Z S - O P T I K A

6050 Lajosmizse, 
Dózsa György út 62.

TELEFONSZÁM:

Nálunk egész 
évben  

minden nap  
a látásról szól

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ AKCIÓ!MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ AKCIÓ!

30-50%-os

– Műanyag nyílászárók
– Redőnyök
– Szúnyoghálók

engedménnyel!

Ha március végéig rendeli meg, 
tavalyi áron építjük be! 

Tel.: 20/500-8185

email: nyilaszaro07@gmail.com

0
0
0
0
0
0

www.honeyfashion.hu

Kis- és nagykereskedelem

Nyitva tartás
kedd: 9.00–18.00

péntek: 9.00–18.00
szombat: 9.00–13.00

Üzletünkben elsősorban egyedi  Üzletünkben elsősorban egyedi  
Plus Size ruhák, táskák,  Plus Size ruhák, táskák,  

kiegészítők vásárolhatók!kiegészítők vásárolhatók!

0620/945 9669

A tavaszi A tavaszi 
kollekció kollekció 
már M-es már M-es 
mérettől mérettől 
kaphatókapható

Lajosmizse, Ybl Miklós u. 1.Lajosmizse, Ybl Miklós u. 1.

Lajosmizse • Felsőlajos • Táborfalva • Ladánybene • Örkény • Hernád • Kakucs • Inárcs • Méntelek • Dabas  
• Dabas-Gyón • Dabas-Sári • Dabas-Szőlő • Dabas-Besnyő • Újlengyel   • Újhartyán • Pusztavacs
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Molnár FerencMolnár Ferenc
Redőny, reluxa, szalagfüggöny, Redőny, reluxa, szalagfüggöny, 

szúnyogháló készítése,  szúnyogháló készítése,  
műanyag ablak beépítése.műanyag ablak beépítése.

www.molnarredony.huwww.molnarredony.hu
0670 382 3548,  0670 382 3548,  

0629 367 8380629 367 838

Gáz Víz Fűtés
Tervezéssel, kivitelezéssel, 
műszaki átadással, szereléssel

Gáz műszaki–biztonsági felülvizsgálat

Tel.: 30/903-8286

Könyvelj a Sebők Audit Kft-nél!

Lajosmizsei könyvelőirodánkba 
sürgősen keresünk 1 fő gyakorlott 
mérlegképes könyvelőt. Lehetőség 

szerint adótanácsadói végzettséggel, 
és bérszámfejtési ismeretekkel is 
rendelkező munkatársat várunk. 

Legalább 5 éves szakmai gyakorlat szükséges.
Szakmai önéletrajzot bérigény megjelölésével

a sebokaudit@sebokaudit.hu e-mail címre  
kérünk küldeni.

Továbbá keresünk 1 fő, frissen nyugdíjba 
vonult mérlegképes könyvelőt is, 

részmunkaidős beosztásban.

Sebők Márta ügyvezető

Király József 
Mindennemű gépi földmunka

Tel: 0630/373 87 13
A hét minden napján!

Lajosmizse, Eötvös Lóránd 58.

 T ereprendezés, föld-,  
kavicsszállítás

  Konténer szállítás, 
-bérlés

  Épületbontás, 
betonvésés

 Sittszállítás, rakodással
 Alapozás, pinceásás
 Gréderes útjavítás
 Hengerlés, tömörítés
 Tükörkészítés
 Tuskószedés
  Erdő alá mélyszántás  

dózerrel
 Tuskószedés

HELYSZÍNI 
BETONDARÁLÁS 300 m3 FELETT

Aszfaltos és mart aszfaltos  
utak építése finisherrel  
történő lehúzással. 

KörzetPress 
korzetpressz@gmail.com

Következő lapzárta:
2023. március 10.

Megjelenés: 
március 20. 

0630/55 787 66
korzetpress

Eladó 
ingatlanokat 

keresek 
Lajosmizsén!
06305578766


