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Hirdetési áraink

Megjelenik 
6500 példányban 

Monor város 
összes címhelyén 
a Magyar Posta 
terjesztésében.

Hirdetési áraink

Hirdetésfelvétel:
Szekerka János
06-70/607-4444

1/1 oldal . . . . . .52 000 Ft
1/2 oldal . . . . . .29 000 Ft
1/4 oldal . . . . . .18 600 Ft

1/8 oldal . . . . . .11 000 Ft
1/16 oldal . . . . . . 6 600 Ft
1/32 oldal . . . . . . 3 900 Ft

Az árak áfa nélkül értendők.

étterem és panzió
Nicolette 2200 Monor  

Ady Endre út 38. 
Telefon: 06-29/414-524

Nyitva tartás:
H–Cs, V: 7–22, P, Szo: 7–23

Hétfő: Magyaros burgonyaleves Zöldborsófőzelék fasírttal
Kedd: Francia hagymaleves Szezámmagos sertésborda kukoricás rizzsel
Szerda: Csontleves Bakonyi gombás tokány galuskával
Csütörtök: Kertészleves Vasi szelet tört burgonyával  + savanyúság
Péntek: Palóc leves Diós metélt
Szombat: Húsleves Lecsós szelet tarhonyával
Vasárnap: Gyümölcsleves Cordon bleu hasábburgonyával

Napi menü: 700 Ft     +100 Ft  a kiszállítás

9. heti menü 
2014. 02. 24. – 03. 02. • szabályozza a magas vérnyomást és a vércukorszintet

•  méregtelenítő hatású, támogatja a szabadgyökök 

elleni küzdelmet

• koleszterinszint csökkentő (a ganodermasav-származékok 

miatt)
• támogatja az immunrendszert (immunmodulán

s)

• segít a túlzott stressz okozta hatások csökkentésében

• javítja az állóképességet, fokozza a szervezet öngyó-

gyító képességét, segít az egészség megőrzésében és 

abban, hogy hosszú életet élhessünk.

Rendszeres fogyasztás 

esetén:

ÚJDONSÁG! 

EGÉSZSÉGES KÁVÉ  

a Nicolette-ben

Próbálja ki éttermünkben a PeCSétViaSz 

GOmba (Ganoderma) gyógyító és egész-

ségmegőrző hatását, melyet kávékülön-

legességek, forró csokoládé és 

gyógyteák formájában kínálunk 

vendégeink részére. 

 többé nem akadály  

a magas vérnyomás!

 ÉTEL HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS A HÉT MINDEN NAPJÁN!

Pizzák 
széles 

választékban

Kísérje 
figyelemmel 
étlapunkat 
a facebook 

oldalunkon.

vállalja
konyhabútorok, 

szekrények, 
kisbútorok, 

irodabútorok, 
korlátok stb. 
készítését. 
Nyílászárók  

gyártását, építését, 
szauna építést  
lambériázást.

Polónyi Ferenc: 06-30/397-2144
Monor, Szélmalom u. 42/A

Asztalos 

Tel.: 06-20/343-1067

Tűzifa eladó!
Akác guriga ............2700 Ft/q

Tölgy, bükk ........... 2400 Ft/q

1 méteres rönk ...... 2300 Ft/q

Hasítás .................... 200 Ft/q
20 mázsától a kiszállítás díjtalan.

Zsákos szén .1850   Ft/zsák (25 kg)

Hasított tölgy, bükk, akác tűzifa
ömlesztett köbméterben  
(kiszállítva), 1x1x1 m = 1 m3

                  14  500 Ft/m3 
Minimum rendelés 2 m3  

Hajhosszabbítás, 
-varrás, hőillesztés európai 
és orosz hajakkal, hajgraffiti, 
afrofonás, OMBRE festés. 
Polónyi Erika
06-30/250-70-20
Monor, 
Szélmalom u. 42/A

A tűzifa erdei köbméterre (1mx1mx1,70m)  
is megrendelhető. Garantált mennyiség!

Tel.: 06-70/605-4678

akác tűzifa 2300 Ft/q
vegyes kemény 2100 Ft/q

vegyes puha 1700 Ft/q
hasított + 200 Ft/q

Tűzifa 
akció! S O F T W O O D  K f t . 

www.softwood.hu   +36-30/-9000-525

Minőségi fa nyílászárók közvetlen a gyártótól

ingyenes helyszíni felmérés

ablakok igény 
szerint 3 rétegű 

üvegezéssel! felületkezelés igény szerint.
régi tokba építés bontás nélkül!

Bontás, beépítés

gyártás 
egyedi 

méretben is!

Zuglóban az Erzsébet királyné 
útján a Nagy Lajos király útjától 
egy sarokra 32 m2-es, újonnan 
épült udvari félszuterén lakás 

minimális rezsivel, saját 
mérőórákkal kiadó a tulajdonostól 
55 ezer Ft + rezsiért folyamatosan, 

hosszú távra. 06-30/467-7216

Szőlő újratelepítési jog  
kvóta az egész országban érvé-

nyes 6000 m2 (kb. egy kataszteri hold) 
területre 2015. december 31-ig 

érvényesen 180  000 Ft-ért eladó
Tel.: 06-30/467-7216



MONORI HIRDETŐ  2014/2.

Önkiszolgáló étterem

Csülök & Csülök
Monor, Ceglédi út 66.

(A 4-es főút 37. kilométerénél)

Nyitva tartás: 
H–Szo: 11–22, V: 11–19

Telefon:
06-29-413-602, 
06-20-3738-997

Korlátlan 
ételfogyasztás  
minden nap!

990
forintért

Gyerekeknek  
3 éves korig ingyenes,  
3–5 éves korig 500 Ft


