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ÁLDOTT
ÜNNEPEKET
KÍVÁNUNK!

Önkormányzatunk kiemelt biztonsági keretek között ismételten megszervezi a 18. életévüket betöltött, partnerkártyával rendelkezõ kerületi lakosok részére a már hagyománnyá vált utalványosztást. A 2×3000 forint értékû elektronikus vagy papíralapú utalványokat a Lehel Csarnok kijelölt kereskedõinél lehet
levásárolni.
E-UTALVÁNY IGÉNYLÉSE
A gyorsabb és kényelmesebb ügyintézés, a sorban állás, a papíralapú utalvány kiállításával járó adminisztráció elkerülése és a szociális távolság megtartása érdekében ismét van lehetõség e-utalványok igénylésére november 15–29. között.
Az e-utalványt igényelni az önkormányzati mobilalkalmazás segítségével lehet, amelyet
Budapest13 Smart City néven talál meg okostelefonjának alkalmazásletöltõ központjában.
Fontos tudni, hogy az alkalmazásban érvényes elektronikus Partnerkártyával kell rendelkeznie az
utalvány igényléséhez. Igényelni elektronikus Partnerkártyát akkor is szükséges, ha már
van korábban igényelt plasztik Partnerkártyája!
A kártyaigényléseket és az utalványigényeket az önkormányzat ellenõrzi és elbírálja.
Fontos, hogy mindkét 3000 Ft értékû elektronikus utalványt igényelni szükséges az alkalmazásban!
Az elektronikus ügyintézés részleteit megtalálják az Önkormányzat honlapján: www.bp13.hu
PAPÍRALAPÚ UTALVÁNYOK IGÉNYLÉSE
Önkormányzatunk gondolt azokra is, akiknek nincs lehetõsége elektronikus regisztrációra. A papíralapú utalvány kiadása a kijelölt helyszíneken történik 2021. november 22–29. között.
Ha a személyes megjelenést választja, akkor be kell mutatni
• partnerkártyájukat, vagy az errõl szóló igazolásukat,
• személyi igazolványukat és
• lakcímkártyájukat.
UTALVÁNYOK LEVÁSÁRLÁSA
Az átvett utalványokat november 22.–december 24. között lehet levásárolni az akcióban részt vevõ kereskedõknél. A két darab, egyenként 3000 Ft-os utalványt le lehet vásárolni
egy kereskedõnél is, de utalványonként eltérõ kereskedõnél is. A 3000 Ft utalvány megbontására
nincs lehetõség.
Az e-utalványok beváltásakor a kereskedõnél a telefonban megjelenõ elektronikus utalvány képét
kell felmutatni. Minden csatlakozó kereskedõ – a megtörtént vásárlást – mobiltelefonján keresztül érvényesíti.
A papíralapú utalványok beváltása a korábbi évekhez hasonlóan történik, az utalványt a kereskedõ
elveszi és érvényesíti a vásárlást követõen.

Földszint: F417–419
DÓCZI ÉS KISS
Baromfi, Hús- és Hentesáru üzlet
Jó portéka jó áron, magyar termelõktõl!
A Dóczi és Kiss hentesáruüzletben
mindennap friss húsáruval várjuk
kedves vásárlóinkat. Kizárólag állandó hazai beszállítókkal dolgozunk. Hatalmas a választék. A sertéstõl a marhán át a szárnyasig
minden kapható. Csíkozzuk, kockázzuk, szeleteljük, ahogy a vásárló kéri, a húsokat sütésre, fõzésre
elõkészítjük. Figyelünk vásárlóinkra, fontos számunkra, hogy a
nálunk megvásárolt húsokból
mindig remek ételek kerüljenek a
családi asztalra.
Készüljünk együtt a karácsonyra!
Az ünnepi fogásokhoz is válassza
ki a friss hús hozzávalókat üzletünkben.
Extra ajánlatunk karácsonyra:
• hízott kacsa konyhakészen (kacsamellfilé, kacsacomb, aprólék),
• hízott kacsamáj,
• hízott liba konyhakészen (libamellfilé, libacomb, libanyak, aprólék),
• hízott libamáj.

Fotó: Pandzarisz Tamás

Minden igényt kielégítõ
választékkal várjuk!
Üzletünkben bankkártyával
is fizethet.
A Dóczi és Kiss
Baromfi, Hús- és Hentesáru üzlet
a csarnok Bulcsú utcai bejáratához
közelebbi részen található!
WWW.LEHELCSARNOK.HU
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LACIKONYHA
Galéria: G301
Frissensültek helyben fogyasztással és
elvitelre is.

Frissen
sütjük!
Hurka, kolbász,
halak és más
finomságok!

A Lacikonyha kínálata
Frissensültek: hurka, kolbász, oldalas,
rántott húsok, fõtt csülök, sült hekk, rántott
ponty és rántott karfiol.
Köretek: sült fûszeres burgonya, hasábburgonya, rántott hagymakarika és tócsni.

Jó étvágyat kívánunk!
Nyitvatartás: mindennap, a csarnok nyitvatartási rendje szerint.

Keresse üzletünket a galérián, a gyógyszertár mellett!
Kínálat: akácméz, virágméz, hársméz, selyemfûméz, gesztenyeméz,
repce krémméz, mézpálcika, lépes méz, mézes dió,
propoliszos méz, trojszika, propoliszos krémek,
virágpor, pempõs méz,
méhpempõ, méhkenyér,
propolisztinktúra, mézes
nyalóka, propoliszos nyalóka, diabetikus édesség
méz helyett, nyers propolisz, méhviasz, méz és pemetefû cukorka, méz
Negro, mézes csokoládé,
mézes sampon és hajbalzsam, mézespuszedli, mézes és diabetikus szörp,
mézbor, Floney mézpasztillák,
mézeskönyvek,
méhviaszgyertyák.
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KOÓS MÉHÉSZET –
MÉHÉSZETITERMÉK-BOLT
Földszint: F809

WWW.LEHELCSARNOK.HU

NAPFÉNY ÍZE –
zöldség- és
gyümölcsüzlet
Földszint: F402–403

Színesek, frissek, vitaminban gazdagok
és fõételnek is megállják a helyüket.
Zöldségalapanyagok, szezonális gyümölcsök, a mediterrán, valamint a trópusi égöv jellegzetes gyümölcsfajtái és
kuriózumként a szárított erdei gombák
pazar kínálata is a polcainkra kerül decemberben.
Reggelire, ebédre, vacsorára, az ünnepi
sütéshez és fõzéshez a friss zöldség-gyümölcs hozzávalókat megtalálja üzletünkben. Fedezze fel gourmet termékeinket is!
Padlizsán, cukkini, paprika, paradicsom,
saláták, édes burgonya, édes kömény,
olyan különlegességek, mint a yamgyökér, a mángold és a fodros kel nálunk
egész évben kapható.

A téli
hónapokban
fókuszba kerülnek az egzotikus gyümölcsök. Narancs- és mandarinhegyek, grapefruit, banán, gránátalma, datolya, füge, kókuszdió, ananász, mangó, pomelo
és avokádó is kerül a kínálópultra.
Extra ajánlatunk decemberre a szárított
erdei gomba! Lesz rókagomba, vargánya
és persze kucsmagomba.
Keresse üzletünkben a biocitromot és az
aszalványokat! Fürjtojás egész évben
kapható!
Az év minden napján, így a karácsonyi
készülõdés idõszakában is friss, minden
igényt kielégítõ választékkal várjuk!
Üzletünket keresse a csarnok központi részén, a mozgólépcsõk mellett!
Nyitva: a csarnok nyitvatartása szerint.
Hétfõn zárva vagyunk!

WWW.LEHELCSARNOK.HU
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KARÁT GALÉRIA
Galériaszint

A galérián – a Posta melletti hídon – egy üde
oázishoz, a Karát Galériához érkezünk, ahol
kortárs magyar festõk alkotásaival – tájképekkel, csendéletekkel, portrékkal – találkozhatunk. Megpihenünk, és a témákat látva kicsit
elgondolkozunk.
A festmények más és más hangulatot tárnak
elénk: vidéki idill, a városi fények, a díva, a
gyermekét ringató anyuka, a természet, az alkotó ember. Találunk a nappaliba, a dolgozószobába, a lépcsõfeljáróhoz és a tágas folyosóra is odaillõ alkotásokat. A festmények többsége keretes, de vannak keret nélküli képek is.
Modern témák, maradandó érték!
Készülünk a karácsonyra! Naponta frissülõ kínálattal várjuk.
Karát Galéria a Lehel Csarnokban!
Keressen minket a galérián, a Posta melletti
közlekedõ hídon.
Tel.: +36 (30) 600-2386.
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Boró Art Ékszerek
a Lehel Csarnok Kézmûves Piacán
December 1–20-ig a galériaszinten, a mozgólépcsõknél
Egyedi és kis szériás, ezüst és ásvány ékszerekkel várok minden kedves érdeklõdõt.
További információk a mellékelt linken: https://www.facebook.com/gyogyitoekszerek.hu

PALEO-MAKRO
Élelmiszerek Boltja
Galéria: G419

• laktózmentes édességek, csokoládék, jégkrémek, kókusztermékek (tej, olaj), magtejek, joghurtok.
Üzletünkben a glutén-, laktóz-, cukor- és ada- • cukormentes lekvárok, sütemények, kekszek, csokoládék, szaloncukrok, fagylaltok,
lékmentes termékek széles választékát kínáljuk!
eritrit, xilit, stevia, kókuszvirágcukor
• gluténmentes lisztek, tészták, sütemények, • aszalványok: magok, olajok, étrendkiegészítõk!
kekszek, pékáruk.
A PALEOLIT TÁPLÁLKOZÁS ÉS MINDEN, AMI AZ EGÉSZSÉGES ÉTRENDHEZ SZÜKSÉGES LEHET!
Nyitva: H–P.: 08.00–17.00, Szo.: 08.00–14.00. Üzletünkben bankkártyával is lehet fizetni!
WWW.LEHELCSARNOK.HU
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LECHTER A MÉSZÁROS
Földszint: F425–426

A karácsonyi ünnepekre idén is gazdag kínálattal készülünk. Üzletünkben a felvágottak és a füstölt termékek széles választékát kínáljuk. Olyan különlegességek, mint a saját recept alapján készített húskészítményeink és a pácolt húsok egész évben kaphatók.
Saját készítésû húskészítmények:
– bekevert tatár bifsztek,
– hamburgerpogácsa,
– sütni való kolbász és a hurka,
– grillkolbász (magyaros, bajor, hagymás és sajtos).

Pácolt húsok:
– sertéstarja chilis pácban,
– csirkemell magyaros pácban,
– marharostélyos négyborsos pácban.

Készüljön velünk a szilveszterre: malachús- és virslivásár december 27-tõl!
Szeretettel várjuk üzletünkben! Békés, boldog ünnepeket kívánunk!
A Lechter a Mészáros hús- és hentesáruüzlet a földszinten, a mozgólépcsõk mellett található!

Az aktuális akciókról érdeklõdjön a helyszínen!
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HÚSEVÕK BOLTJA
Földszint: F423–424

Friss húsáru állandó beszállítóktól!
Hazai sertés-, marha-, borjú- és baromfihúsáru széles választékával várjuk kedves vásárlóinkat.
Térjen be hozzánk, nézze meg kínálatunkat! Henteseink segítenek a legmegfelelõbb húsok kiválasztásában. Szeletelve, kockázva, filézve kéri? Konyhakészre vágjuk önnek!
Decemberi extra ajánlatunk:
– pecsenyekacsa és hízott kacsa,
– kocsonyához való sertésfül, -farok, -láb.

Legyen egy hentese!
Számíthat ránk egész évben!

Békés, boldog ünnepeket kívánunk!
A HÚSEVÕK BOLTJA hús- és hentesáruüzlet a földszinten, a mozgólépcsõk mellett található!

WWW.LEHELCSARNOK.HU
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ETYEKTEJ MINTABOLT
Földszint: F508
Termelõi tej, kézmûvessajtok (Etyekhegyi,
Trappista, Gomolya), vaj, túró, túródesszert,
tejföl, joghurtkülönlegességek!
Túró-Gyuri étcsokoládéból és Túró-Juci tejcsokoládéból! A túródesszertek citrom és narancs felhasználásával készülnek.
Az Etyektej termékei GMO-mentesek, aroma-, ízfokozó- és édesítõszer-mentesek, teljes
tejbõl, kíméletes hõkezeléssel és gondos odafigyeléssel készülnek.
Vissza a gyökerekhez!
Etyektej – a Bicskei Mezõgazdasági Zrt. Élelmiszertermelõ Manufaktúra mintaboltja a Lehel Csarnokban a földszinten, a mozgólépcsõknél.

Nyitva:
K–P.: 07.00–17.00, szo.: 07.00–14.00
Tel.: +36 (70) 577-4176
www.etyektej.hu

ÉVA – VECSÉSI SAVANYÚSÁG
Földszint: F201
Egyedi ízvilág, hatalmas választék!
Savanyúság sültekhez, pörköltekhez,
szendvicsekhez!

Csalamádéval töltött paprika, savanyított zöldparadicsom, cékla, karfiol, vegyes vágott, csemegeuborka, édes és csípõs savanyúságok. Közel 40-féle savanyúságot kínálunk. Vásárlóink
nagy kedvence, a frissen vágott vitaminsaláta
egész évben kapható!
Készülünk a karácsonyra: savanyított káposzta
lesz bõségesen.
Keresse üzletünkben a kalocsai fûszerpaprikát
és a házi száraztésztákat.
Nyitva: a csarnok nyitvatartási rendje szerint.
Az ÉVA – Vecsési savanyúság a földszinten,
a Váci úti fõbejáratnál, a mozgólépcsõknél található!
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KEDVENCEK BOLTJA
Galéria: G620
A Kedvenceink Boltja egy 20 éve mûködõ
családi vállalkozás. ÁLLATELEDEL és
FELSZERELÉS üzletünkben széles termékválasztékkal és kedvezõ árakkal várjuk kedves vásárlóinkat. Kínálatunk változatos, kialakításánál vásárlóink egyedi
igényeit is figyelembe vesszük.
Állateledelt és felszerelést árulunk kutyák, cicák, madarak, halak, teknõsök és rágcsálók részére. A száraztápokat kimérten is
áruljuk, akár 10 dkg-ot is kérhet.
Ami a kisállattartáshoz szükséges és ami a
kiskedvencek kényelmét szolgálja, az nálunk
mind megtalálható: üzletünkben vannak almok, pórázok, hámok, nyakörvek, fekhelyek,
szállítóbokszok, nasik, etetõ- és itatótálak.

Elérhetõségeink:
http://www.kedvenceinkboltja.hu
https://www.facebook.com/search/top?q=ked
venceink%20boltja
Nyitva: H.: 07.00–17.00; K–P.: 07.00–18.00;
Szo.: 07.00–14.00; V.: 07.00–13.00
Szeretettel és hozzáértéssel várjuk
kedves vásárlóinkat és az érdeklõdõket!

KONYHAKÉSZ TEXTIL
a Lehel Csarnok Kézmûves Piacán decemberben is!
Praktikus és esztétikus konyhai textíliák
a készítõtõl!
Minden, ami textil,
amire a konyhában szükség lehet.
Asztalterítõk, hõálló edényfogók, konyharuhák, kötények, kenyereszsákok PULanyaggal bélelve, bevásárlószatyrok többféle
méretben és kosárbélések.
Karácsonyi szettek kaphatók!
Újdonság: textiljátékok pamutanyagból!
Konyhakész textil a Lehel Csarnokban
december 1–23-ig. Keresse standomat a
Galériaszinten, a mozgólépcsõknél!
Látogasson el Facebook-oldalamra is:
https://www.facebook.com/konyhakesz
12
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Földszint: F421
Hazai baromfi
a Máder&Cseri család boltjából
Családi baromfiüzletünk a Lehelen idén huszadik éve készül fel a karácsonyi ünnepekre. A
tõlünk megszokott minõséget egész évben, így
az ünnepekre is garantáljuk kedves vásárlóinknak.
Egész csirke, bontott
csirke,
belsõségek,
konyhakész csirke,
ahogy a vásárló kéri.
Libamáj egész évben
kapható!
A hagyományos karácsonyi ételekhez bõséges választékot biztosítunk. Mindegy, hogy töltött libacomb, mézes
kacsamell, gesztenyével töltött csirkemell vagy
töltött káposzta kerül az ünnepi asztalra, a hozzávaló friss baromfihús nálunk megvásárolható.
Extra ajánlatunk karácsonyra:
• bébipulyka,
• egész kacsa,
• egész liba,
• pecsenyekacsa.

WWW.LEHELCSARNOK.HU

A boltunkban kapható brojlercsirkék antibiotikum- és hozamfokozó-mentes takarmányon
nevelkedtek. A nyitás óta ugyanattól a hazai tenyésztõtõl vásárolunk!
Felvágott szaküzletünket a baromfibolt
mellett nyitottuk meg!
Felvágottak, hagyományos füstölésû termékek széles választékát kínáljuk. Keresse
üzletünkben a hazai
kistermelõi húskészítményeket,
például
sütni való kolbászt,
hurkát és a csécsi szalonnát.
Mindig friss hazaival várjuk!
Boldog karácsonyi ünnepeket kívánunk!
A Máder & Cseri család boltjait keresse a földszinten, a
mozgólépcsõk mellett.
Üzletünkben bankkártyával is fizethet!
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KÁNAÁN – zöldség-gyümölcs üzlet
Földszint: F216–217
Mindig friss kínálat, hatalmas választék!
A Kánaánban minden zöldségalapanyagot beszerezhet. Gyümölcsök mesés választékával
várjuk. Tágas, jól áttekinthetõ vásárlótérben
biztosítjuk a kényelmes vásárlás lehetõségét.
A karácsonyi ünnepek ízletes szimbólumai,
mint például a dió, a mák és az alma a Kánaánban mind beszerezhetõ.
Megérkezett a narancs és a mandarin. A banán,
a grapefruit, a különbözõ citrusfélék egész évben elérhetõek. Az egzotikus gyümölcsök elképesztõ választéka is a polcokra került. A mangó, az ananász, a datolyaszilva, a maracuja, a
Gold kivi és a csillaggyümölcs vitamindús, önmagában fogyasztva is rendkívül
ízletes csemegék, de ételek remek kiegészítõ is lehetnek.
Frutta Max gyümölcsszörpök már cukormentes változatban is elérhetõk.
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Készíthetünk a szörpökbõl koktélokat, turmixokat, de önmagában is fogyaszthatjuk.
Saláták, étkezési csírák egész évben kaphatók.
Mindig friss kínálattal és hatalmas választékkal
várjuk!
Nyitva: a csarnok nyitvatartási rendje szerint.
Bankkártyával is lehet fizetni.
Üzletünk a Lehel Csarnok Bulcsú utcai bejáratához közeli részen található!
Kiszállítást vállalunk! Érdeklõdjön a helyszínen
vagy e-mailben: vitaminszallitas@gmail.com.

KÉZMÛVES TERMELÕI
ÉS KÉSZÍTÕI PIAC
A LEHEL CSARNOKBAN

12. 1–12. 23-IG, A GALÉRIASZINTEN

Fotó: Pandzarisz Tamás

Termelõi mézek, mézes sütemények, hidegen sajtolt olajok,
maglisztek, natúr kozmetikumok, levendulatermékek,
lekvárok, chiliszószok és chilikrémek, szappanok,
konyhai textíliák, ásvány és ezüst ékszerek, faragott gyertyák,
lakásdekorációk, ajándéktárgyak.
Fenséges ízekkel, mesés kézmûvesmunkákkal és ajándékötletekkel várjuk!
A változtatás jogát fenntartjuk!

KIADÓ: XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. – kozszolgaltato@kozszolgaltato.bp13.hu
FELELÕS SZERKESZTÕ: Petrikó Gábor
FOTÓ: Lehel Csarnok archív, Szabó Zsuzsanna
HIRDETÉSSZERVEZÕ: Szabó Zsuzsanna – Hirdetésfelvétel: szabozs.hirpiac@gmail.com
GRAFIKA, TÖRDELÉS, NYOMDAI ELÕKÉSZÍTÉS: Sprint Kft.
NYOMDA: Palatia Nyomda és Kiadó Kft. FELELÕS VEZETÕ: Radek József
Megjelenik 2000 példányban * Figyelem: a feltüntetett árak csak tájékoztató jellegûek!

