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Mikli Optika
Lajosmizse, 

Széchenyi utca 4.

0676/455-350

Örkény, Hunyadi utca 2.
0620/984 6610

HIRDETÉSFELADÁSHIRDETÉSFELADÁS

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

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

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

Akció ideje:
2023.01.13-01.28-ig

www.gomep.hu

Lajosmizse
76/457-446

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

A vásárlás nagyságától függően egyedi kedvezmények!

Árajánlat: kereskedelem@gomepito.hu

Betonacél 10mm 
6fm/szál

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

BOMBA ÁR!

(illetve a mindenkori készlet erejéig!)

- 30% 5.495 Ft/db*
*(10mm-es)

475 Ft/db

299 Ft/m

Pe-Po alágyújtós 
fához, szénhez       

Tömlő vezeték 3G, 
1,5 mm2 sodrott réz 

erű PVC szig.

OSB-3 háncslap 
1250x2500 impregnált    

(6-9-10-12-15-18-22mm 
vastagságban) 

1.999 Ft/szál
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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.

LAJOSMIZSÉTŐL 

1 KM-RE 

1,3 HA 

ERDŐ ELADÓ
!!

2,150.000 Ft 2,150.000 Ft •• 06-30/557-8766 06-30/557-8766

VÍZSZERELÉS       D
UGULÁSELHÁRÍT

ÁS

06 70 635 7804

 VÍZSZERELÉS 
 DUGULÁSELHÁRÍTÁS
 KÖZMŰHÁLÓZAT ÉPÍTÉSE
 FŰTÉS 
 RADIÁTOR

+
  CSATORNA  

TELEPÍTÉS  
FÖLDMUNKÁVAL

  BOJLER, MOSDÓ,  
CSAPTELEP  
CSERÉJE  
BESZERELÉSE

  Hűtő–fűtő klímák telepítése és  
karbantartása.

  Rövid határidővel és ingyenes helyszíni 
felméréssel!

Eladó használt számítógép  
tartozékaival együtt! 

Alaplap: MSI h110m pro vh •• CPU: Intel Celeron G3900 
RAM: Kingmax DDR4 4 GB 2133 Mhz •• SSD: Gigabyte 120 GB

Táp: Nbase 400 W
0630/312-3673 
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••    1 műszakos munkarend, szabad hétvége!
••    bejelentett, határozatlan idejű  

munkaviszony, korrekt bérezés
••    alapbér + magas cafeteria! 
••    ingyenes, céges buszjárat minden környező településről! 
••    végzettség nem szükséges!  ••      munkavégzés helye: Lajosmizse
••    várjuk kisgyermekesek jelentkezését is napi 6 

órás munkavégzésre betanított húsipari munkára 
(kismama műszak)

Várjuk jelentkezését a
06-70/479-2118 telefonszámon munkaidőben!

www.olivia.hu

Vágóhídra húsfeldolgozó Vágóhídra húsfeldolgozó 
munkatársakat keresünkmunkatársakat keresünk

Lajosmizse külterületén,  
a kövesúttól 300 méterre, a Lajosmizse 

táblától 2 km-re, 1495 m2 területen  
takaros kis tanya eladó!  

3 szoba, konyha, étkező, pince, garázs!  
Fűtés kandallóval! 

06-30/557-8766

Lajosmizsén eladó 
ingatlanokat, földeket, 

erdőket keresek 
ügyfeleim részére.

06-30/557-8766

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
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B O L D O G  Ú J  É V E T  K Í V Á N 

A  K Ö R Z E T P R E S S  C S A P A T A
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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
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••    Bejelentett, pontos bérezés,  
határozatlan idejű munkaszerződés.

••    Alap + cafeteria + prémium  
+ munkába járási költségtérítés.

••    Nyugodt, kiszámítható, éjszakai munkavégzés, 
állandó 2 napos váltásban.

••    C+E jogosítvány előny 
••    Munkavégzés helye: Lajosmizse

Várjuk jelentkezését, érdeklődni munkaidőben a 
20/942-99-82 telefonszámon lehet.www.olivia.hu

Éjjeliőr munkatársat  Éjjeliőr munkatársat  
keresünk!keresünk!

Nyugdíjasokat is vagy nyugdíjközeli életkorúakat is szívesen látunk

A menüink megtalálhatók  
a Facebook oldalunkon!

Eladó 
családi 

házakat 
keresek 

Lajosmizsén!
06-30/557-8766

Juttatások: Juttatások: 

Munkalehetőség Munkalehetőség 
állattartó telepen

Újlengyel mellett 
épült nyúltelepen  
keresünk 
munkatársakat. 

Munkarend: 
hétfőtől péntekig, 600–1430-ig
Hétvégi ügyelet előre megbeszélt 
időpontokban 600–930-ig. 
(Ezek a napok hivatalos hétvégi túlóraként vannak elszámolva.)

A saját autóval történő munkába 
járást 15 Ft/km-rel támogatjuk.

Érdeklődni lehet a
+36 20/370 6061-es telefonszámon vagy a gabor.puskas@olivia.hu email-címen

Különösebb végzettség 
nem szükséges, mindent 

megtanítunk, amit tudni kell  
az elvégzendő feladatokról. 

Bruttó 206 000206 000 Ft
+ 60 150+ 60 150 Ft utalvány
++  teljesítmény alapú 

premizálás

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

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. 

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.

ÁLLÁSLEHETŐSÉG!
Dinamikusan fejlődő 

szervizünkbe  
GUMISZERELŐ KOLLÉGÁT 

keresünk azonnali 
kezdéssel! 

Versenyképes fizetés, 
béren kívüli juttatás, 
fejlődési lehetőség, 

fiatalos csapat. 
06-30/700-2373
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Táborfalván lakások kiadók • Egyszobás, kétszobás, háromszobás • 0630/198 6898 
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Ha érdekli egészsége 
megőrzése,  

keressen bizalommal

A legtöbb panaszra 
tudunk megoldást!

06-30/605-423106-30/605-4231

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. 

Lajosmizse Alsólajoson a betonút mel-
lett 2 ha 24 Ak föld! 
Érd: 06-20/253-2971 
Betanított állatgondozót, állatkerti ki-
segítőt keres a felsőlajosi állatkert!
Akár bentlakással is! 
Bővebb inormáció a második 
oldalon. 
50 cm3 Jamaha Eos segédmotor kitű-
nő állapotban eladó. 
Tel.: 0620/3774527
Lajosmizsére takarítónőt keresek!
Tel.: 0620/3678030

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!

Lajosmizsén, 
 a Kodály Zoltán 
utcában 40 m2 

ház kiadó!  
Kis rezsi! 

100.000 Ft 
+2 hó kaució!

0630/557-8766

Dabason
teljesen új,

200 m2 
ipari csarnok

kiadó!
06-30/557-8766

Eladó ingatlanokat, Eladó ingatlanokat, 
földterületeket  földterületeket  

keresek Lajosmizsénkeresek Lajosmizsén

0630/557-8766



+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 január 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

Minden Minden 
terméktermék

akárakár
féláronféláron

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

KópéKópé
FruitFruit
Önökkel Önökért Önökkel Önökért 

megtalál itt minden vitamint
Lajosmizse, Dózsa György út 56.

(A Korona étterem mellett)
Nyitva tartás:

hétköznap 7–18
szombat 7–13
vasárnap 7–11

KörzetPress 
korzetpressz@gmail.com

Következő lapzárta:
2023. január 13.

Megjelenés: 
január 23. 

0630/55 787 66
korzetpress
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KÖRZET     PRESS
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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

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

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.

Értesítjük kedves ügyfeleinket,  
hogy a Groupama biztosító iroda 

új helyre költözött. 
 Lajosmizse, Városház tér 7.

0630/557-8766


