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Ön kor mány za tunk ki emelt biz ton sá gi ke re tek kö zött is mé tel -
ten meg szer ve zi a 18. élet évü ket be töl tött, part ner kár tyá val ren -
del ke zõ ke rü le ti la ko sok ré szé re a már ha gyo mán  nyá vált utal -
vány osz tást. A 2×3000 fo rint ér té kû elekt ro ni kus vagy pa pír ala -
pú utal vá nyo kat a Le hel Csar nok ki je lölt ke res ke dõ i nél le het
le vá sá rol ni. 

E-UTAL VÁNY  IGÉNY LÉ SE
A gyor sabb és ké nyel me sebb ügy in té zés, a sor ban ál lás, a pa pír ala pú utal vány ki ál lí tá sá val já ró ad -
mi niszt rá ció el ke rü lé se és a szo ci á lis tá vol ság meg tar tá sa ér de ké ben is mét van le he tõ ség e-utal vá -
nyok igény lé sé re no vem ber 15–29. kö zött.

Az e-utal ványt igé nyel ni az ön kor mány za ti mo bil al kal ma zás se gít sé gé vel le het, ame lyet
Budapest13 Smart City né ven ta lál meg okostelefonjának al kal ma zás le töl tõ köz pont já ban.
Fon tos tud ni, hogy az al kal ma zás ban ér vé nyes elekt ro ni kus Part ner kár tyá val kell ren del kez nie az
utal vány igény lé sé hez. Igé nyel ni elekt ro ni kus Part ner kár tyát ak kor is szük sé ges, ha már
van ko ráb ban igé nyelt plasz tik Part ner kár tyá ja!

A kár tya igény lé se ket és az utal vány igé nye ket az ön kor mány zat el len õr zi és el bí rál ja.
Fon tos, hogy mind két 3000 Ft ér té kû elekt ro ni kus utal ványt igé nyel ni szük sé ges az al kal ma zás ban!

Az elektronikus ügyintézés részleteit megtalálják az Önkormányzat honlapján: www.bp13.hu

PA PÍR ALA PÚ  UTAL VÁ NYOK  IGÉNY LÉ SE
Ön kor mány za tunk gon dolt azok ra is, akik nek nincs le he tõ sé ge elekt ro ni kus re giszt rá ci ó ra. A pa -
pír ala pú utal vány ki adá sa a ki je lölt hely szí ne ken tör té nik 2021. no vem ber 22–29. kö zött.

Ha a sze mé lyes meg je le nést vá laszt ja, ak kor be kell mu tat ni
• part ner kár tyá ju kat, vagy az er rõl szó ló iga zo lá su kat,
• sze mé lyi iga zol vá nyu kat és
• lak cím kár tyá ju kat.

UTAL VÁ NYOK  LE VÁ SÁR LÁ SA
Az át vett utal vá nyo kat no vem ber 22.–december 24. kö zött le het le vá sá rol ni az ak ci ó -
ban részt ve võ ke res ke dõk nél. A két da rab, egyen ként 3000 Ft-os utal ványt le le het vá sá rol ni
egy ke res ke dõ nél is, de utal vá nyon ként el té rõ ke res ke dõ nél is. A 3000 Ft utal vány meg bon tá sá ra
nincs le he tõ ség.
Az e-utal vá nyok be vál tá sa kor a ke res ke dõ nél a te le fon ban meg je le nõ elekt ro ni kus utal vány ké pét
kell fel mu tat ni. Min den csat la ko zó ke res ke dõ – a meg tör tént vá sár lást – mo bil te le fon ján ke resz -
tül ér vé nye sí ti.
A pa pír ala pú utal vá nyok be vál tá sa a ko ráb bi évek hez ha son ló an tör té nik, az utal ványt a ke res ke dõ
el ve szi és ér vé nye sí ti a vá sár lást kö ve tõ en.
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Jó por té ka jó áron, ma gyar ter me -
lõk tõl! 

A Dóczi és Kiss hen tes áru üz let ben
min den nap friss hús áru val vár juk
ked ves vá sár ló in kat. Ki zá ró lag ál -
lan dó ha zai be szál lí tók kal dol go -
zunk. Ha tal mas a vá lasz ték. A ser -
tés tõl a mar hán át a szár nya sig
min den kap ha tó. Csí koz zuk, koc -
káz zuk, sze le tel jük, ahogy a vá sár -
ló ké ri, a hú so kat sü tés re, fõ zés re
elõ ké szít jük. Fi gye lünk vá sár ló -
ink ra, fon tos szá munk ra, hogy a
ná lunk meg vá sá rolt hú sok ból
min dig re mek éte lek ke rül je nek a
csa lá di asz tal ra.

Ké szül jünk együtt a ka rá csony ra! 
Az ün ne pi fo gá sok hoz is vá las  sza
ki a friss hús hoz zá va ló kat üz le -
tünk ben. 

Ext ra aján la tunk ka rá csony ra:
• hí zott ka csa kony ha kés zen (kacsa-
mellfilé, ka csa comb, ap ró lék),

• hí zott ka csa máj,
• hí zott li ba kony ha kés zen (li ba -
mell fi lé, li ba comb, li ba nyak, ap -
ró lék),

• hí zott li ba máj.

Min den igényt ki elé gí tõ
vá lasz ték kal vár juk!

Üz le tünk ben bank kár tyá val
is fi zet het.

A Dóczi és Kiss
Ba rom fi, Hús- és Hen tes áru  üz let 

a csar nok Bul csú ut cai be já ra tá hoz

kö ze leb bi ré szen ta lál ha tó!

Föld szint: F417–419DÓCZI ÉS KISS
Ba rom fi, Hús- és Hen tes áru  üz let

Fo tó: Pandzarisz Ta másFo tó: Pandzarisz Ta más
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Fris sen sül tek hely ben fo gyasz tás sal és
el vi tel re is.

A La ci kony ha kí ná la ta
Fris sen sül tek: hur ka, kol bász, ol da las,
rán tott hú sok, fõtt csü lök, sült hekk, rán tott
ponty és rán tott kar fi ol.
Kö re tek: sült fû sze res bur go nya, ha sáb -
bur go nya, rán tott hagy ma ka ri ka és tócsni.

Jó ét vá gyat kí vá nunk!
Nyit vatartás:min den nap, a csar nok nyit -
va tar tá si rend je sze rint.

LACIKONYHA
Galéria: G301

KOÓS MÉ HÉ SZET –
MÉHÉSZETITERMÉK-BOLT

Föld szint: F809

Kí ná lat: akác méz, vi rág -
méz, hárs méz, selyem-
fûméz, gesz te nye méz,
rep ce krém méz, méz pál -
ci ka, lé pes méz, mé zes dió,
pro po li szos méz, trojszi-
ka, pro po li szos kré mek,
vi rág por, pem põs méz,
méh pem põ, méh ke nyér,
propolisztinktúra, mézes
nyalóka, pro po li szos nya -
ló ka, di a be ti kus édes ség
méz he lyett, nyers pro po -
lisz, méh vi asz, méz és pe -
me te fû cu kor ka, méz
Negro, mé zes cso ko lá dé,
mé zes sam pon és haj bal -
zsam, mézespuszedli, mé -
zes és di a be ti kus szörp,
méz bor, Floney méz pasz -
til lák, mézeskönyvek,
méh vi asz gyer tyák.

Fris sen
süt jük!

Hur ka, kol bász,
ha lak és más
fi nom sá gok!

Ke res se üz le tün ket a ga lé ri án, a gyógy szer tár mel lett!
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Szí ne sek, fris sek, vi ta min ban gaz da gok
és fõ étel nek is meg áll ják a he lyü ket.
Zöld ség alap anyag ok, sze zo ná lis gyü -
möl csök, a me di ter rán, va la mint a tró -
pu si égöv jel leg ze tes gyü mölcs faj tái és
ku ri ó zum ként a szá rí tott er dei gom bák
pa zar kí ná la ta is a pol ca ink ra ke rül de -
cem ber ben.
Reg ge li re, ebéd re, va cso rá ra, az ün ne pi
sü tés hez és fõ zés hez a friss zöld ség-gyü -
mölcs hoz zá va ló kat meg ta lál ja üz le -
tünk ben. Fe dez ze fel gourmet ter mé ke -
in ket is! 
Pad li zsán, cukkini, pap ri ka, pa ra di csom,
sa lá ták, édes bur go nya, édes kö mény,
olyan kü lön le ges sé gek, mint a yam-
gyökér, a mán gold és a fod ros kel ná lunk
egész év ben kap ha tó.

A té li
hó na pok ban
fó kusz ba ke rül nek az eg zo ti kus gyü möl -
csök. Na rancs- és man da rin he gyek, gra -
pef ru it, ba nán, grá nát al ma, da to lya, fü -
ge, kó kusz dió, ana nász, man gó, pomelo
és avokádó is ke rül a kínálópultra. 
Ext ra aján la tunk de cem ber re a szá rí tott
er dei gom ba! Lesz ró ka gom ba, var gá nya
és per sze kucs ma gom ba. 
Ke res se üz le tünk ben a biocitromot és az
aszal vá nyo kat! Fürj to jás egész év ben
kap ha tó!
Az év min den nap ján, így a ka rá cso nyi
ké szü lõ dés idõ sza ká ban is friss, min den
igényt ki elé gí tõ vá lasz ték kal vár juk!

Üz le tün ket ke res se a csar nok köz pon -
ti ré szén, a moz gó lép csõk mel lett!
Nyit va: a csar nok nyitvatartása sze rint.

Hét fõn zár va va gyunk!

NAPFÉNY ÍZE –
zöldség- és
gyümölcs üz let
Föld szint: F402–403
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A ga lé ri án – a Pos ta mel let ti hí don – egy üde
oá zis hoz, a Ka rát Ga lé ri á hoz ér ke zünk, ahol
kor társ ma gyar fes tõk al ko tá sa i val – táj ké pek -
kel, csend éle tek kel, port rék kal – ta lál koz ha -
tunk. Meg pi he nünk, és a té má kat lát va ki csit
el gon dol ko zunk.  
A fest mé nyek más és más han gu la tot tár nak
elénk: vi dé ki idill, a vá ro si fé nyek, a dí va, a
gyer me két rin ga tó anyu ka, a ter mé szet, az al -
ko tó em ber. Ta lá lunk a nap pa li ba, a dol go zó -
szo bá ba, a lép csõ fel já ró hoz és a tá gas fo lyo só -
ra is oda il lõ al ko tá so kat. A fest mé nyek több sé -
ge ke re tes, de van nak ke ret nél kü li ké pek is. 
Mo dern té mák, ma ra dan dó ér ték!
Ké szü lünk a ka rá csony ra! Na pon ta fris sü lõ kí -
ná lat tal vár juk.

Ka rát Ga lé ria a Le hel Csar nok ban!
Ke res sen min ket a ga lé ri án, a Pos ta mel let ti
köz le ke dõ hí don.
Tel.: +36 (30) 600-2386.

KARÁT GALÉRIA
Galériaszint
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A Ka rát Ga lé ri á ba
n a fest mé nyek

ka mat men tes rés
z let re is meg vá sá

 rol ha tók! 

A le he tõ ség rõl ér d
ek lõd jön a hely sz

í nen!
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Boró Art Ékszerek
a Lehel Csarnok Kézmûves Piacán

Üzletünkben a glutén-, laktóz-, cukor- és ada-
lékmentes termékek széles választékát kínáljuk!

• gluténmentes lisztek, tészták, sütemények,
kekszek, pékáruk.

• laktózmentes édességek, csokoládék, jég-
krémek, kókusztermékek (tej, olaj), magte-
jek, joghurtok.

• cukormentes lekvárok, sütemények, kek-
szek, cso ko  ládék, szaloncukrok, fagylaltok,
eritrit, xilit, stevia, kókuszvirág cukor

• aszalványok: magok, olajok, étrend-
kiegészítõk!

A PALEOLIT TÁPLÁLKOZÁS ÉS MINDEN, AMI AZ EGÉSZSÉGES ÉTRENDHEZ SZÜKSÉGES LEHET!
Nyit va: H–P.: 08.00–17.00, Szo.: 08.00–14.00. Üz le tünk ben bank kár tyá val is le het fi zet ni!

PALEO-MAKRO
Élelmiszerek Boltja
Galéria: G419

De cem ber 1–20-ig a ga lé riaszint en, a moz gó lép csõk nél
Egye di és kis szé ri ás, ezüst és ás vány ék sze rek kel vá rok min den ked ves ér dek lõ dõt.
To váb bi in for má ci ó k a mellékelt linken: https://www.facebook.com/gyogyitoekszerek.hu
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A ka rá cso nyi ün ne pek re idén is gaz dag kí ná lat tal ké szü lünk. Üz le tünk ben a fel vá got tak és a füs -
tölt ter mé kek szé les vá lasz té kát kí nál juk. Olyan kü lön le ges sé gek, mint a sa ját re cept alap ján ké -
szí tett hús ké szít mé nye ink és a pá colt hú sok egész év ben kap ha tók.

LECHTER A MÉSZÁROS
Föld szint: F425–426

Ké szül jön ve lünk a szil vesz ter re: ma lac hús- és virslivásár de cem ber 27-tõl!
Sze re tet tel vár juk üz le tünk ben! Bé kés, bol dog ün ne pe ket kí vá nunk!

A Lechter a Mé szá ros hús- és hen tes áruüz let a föld szin ten, a moz gó lép csõk mel lett ta lál ha tó!

Az ak tu á lis ak ci ók ról ér dek lõd jön a hely szí nen!

Sa ját ké szí té sû hús ké szít mé nyek:
– be ke vert ta tár bifsz tek,
– ham bur ger po gá csa,
– süt ni va ló kol bász és a hur ka,
– grill kol bász (ma gya ros, ba jor, hagy más és saj tos).

Pá colt hú sok:
– ser téstar ja chi lis pác ban,
– csir ke mell ma gya ros pác ban,
– mar ha ros té lyos négy bor sos pác ban.
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Bé kés, bol dog ün ne pe ket kí vá nunk!
A HÚSEVÕK BOLTJA hús- és hen tes áruüz let a föld szin ten, a moz gó lép csõk mel lett ta lál ha tó!

HÚSEVÕK BOLTJA
Föld szint: F423–424

Friss hús áru ál lan dó be szál lí tók tól!
Ha zai ser tés-, mar ha-, bor jú- és ba rom fi hús áru szé les vá lasz té ká val vár juk ked ves vá sár ló in kat.
Tér jen be hoz zánk, néz ze meg kí ná la tun kat! Hen te se ink se gí te nek a leg meg fe le lõbb hú sok ki -
vá lasz tá sá ban. Sze le tel ve, koc káz va, fi léz ve ké ri? Kony ha kész re vág juk ön nek!

De cem be ri ext ra aján la tunk: 
– pe cse nye ka csa és hí zott ka csa,
– ko cso nyá hoz va ló ser tés fül, -farok, -láb.

Le gyen egy hen te se!

Szá mít hat ránk egész év ben!
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Ter me lõi tej, kézmûvessajtok (Etyekhegyi,
Trap pis ta, Go mo lya), vaj, tú ró, tú ró des  szert,
tej föl, jog hurt kü lön le ges sé gek!

Tú ró-Gyu ri ét cso ko lá dé ból és Tú ró-Ju ci tej -
cso ko lá dé ból! A tú ró des  szer tek cit rom és na -
rancs fel hasz ná lá sá val ké szül nek.

Az Etyektej ter mé keiGMO-mentesek, aro -
ma-, ízfokozó- és éde sí tõ szer-men te sek, tel jes
tej bõl, kí mé le tes hõ ke ze lés sel és gon dos oda fi -
gye lés sel ké szül nek. 

Vis  sza a gyö ke rek hez!

Etyektej – a Bics kei Me zõ gaz da sá gi Zrt. Élel -
mi szer ter me lõ Ma nu fak tú ra min ta bolt ja a Le -
hel Csar nok ban a föld szin ten, a moz gó lép -
csõk nél.

Nyit va:
K–P.: 07.00–17.00, szo.: 07.00–14.00

Tel.: +36 (70) 577-4176
www.etyektej.hu

Egye di ízvilág, ha tal mas vá lasz ték!
Sa va nyú ság sül tek hez, pör köl tek hez, 

szend vi csek hez! 

Csa la má dé val töl tött pap ri ka, sa va nyí tott zöld -
pa ra di csom, cék la, kar fi ol, ve gyes vá gott, cse -
me ge ubor ka, édes és csí põs sa va nyú sá gok. Kö -
zel 40-fé le sa va nyú sá got kí ná lunk. Vá sár ló ink
nagy ked ven ce, a fris sen vá gott vi ta min sa lá ta
egész év ben kap ha tó!

Ké szü lünk a ka rá csony ra: sa va nyí tott ká posz ta
lesz bõ sé ge sen.
Ke res se üz le tünk ben a ka lo csai fû szer pap ri kát
és a há zi szá raz tész tá kat.

Nyit va: a csar nok nyit va tar tá si rend je sze rint.

Az ÉVA – Vecsési sa va nyú ság a föld szin ten, 
a Vá ci úti fõ be já rat nál, a moz gó lép csõk nél ta lál ha tó!

ETYEKTEJ MINTABOLT
Föld szint: F508

ÉVA – VECSÉSI SAVANYÚSÁG
Föld szint: F201
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A Ked ven ce ink Bolt ja egy 20 éve mû kö dõ
csa lá di vál lal ko zás. ÁL LAT ELE DEL és
FEL SZE RE LÉS üz le tünk ben szé les ter -
mék vá lasz ték kal és ked ve zõ árak kal vár -
juk ked ves vá sár ló in kat. Kí ná la tunk vál -
to za tos, ki ala kí tá sá nál vá sár ló ink egye di
igé nye it is fi gye lem be ves  szük.

Ál lat ele delt és fel sze re lést áru -
lunk ku tyák, ci cák, ma da rak, ha -
lak, tek nõ sök és rág csá lók ré szé -
re. A szá raz tá po kat ki mér ten is
árul juk, akár 10 dkg-ot is kér het.

Ami a kis ál lat tar tás hoz szük sé ges és ami a
kiskedvencek ké nyel mét szol gál ja, az ná lunk
mind meg ta lál ha tó: üz le tünk ben van nak al -
mok, pó rá zok, há mok, nyak ör vek, fek he lyek,
szál lí tó bok szok, nasik, ete tõ- és ita tó tá lak.

KEDVENCEK BOLTJA
Galéria: G620

KONYHAKÉSZ TEXTIL
a Lehel Csarnok Kézmûves Piacán decemberben is!

El ér he tõ sé ge ink:
http://www.kedvenceinkboltja.hu
https://www.facebook.com/search/top?q=ked
venceink%20boltja

Nyit va: H.: 07.00–17.00; K–P.: 07.00–18.00;
Szo.: 07.00–14.00; V.: 07.00–13.00

Sze re tet tel és hoz zá ér tés sel vár juk
ked ves vá sár ló in kat és az ér dek lõ dõ ket!

Praktikus és esztétikus konyhai textíliák
a készítõtõl!

Minden, ami textil, 
amire a konyhában szükség lehet.

Asztalterítõk, hõálló edényfogók, kony-
haruhák, kötények, kenyereszsákok PUL-
anyaggal 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



Csa lá di ba rom fi üz le tünk a Le he len idén hu -
sza dik éve ké szül fel a ka rá cso nyi ün ne pek re. A
tõ lünk meg szo kott mi nõ sé get egész év ben, így
az ün ne pek re is ga ran tál juk ked ves vá sár ló ink -
nak.

Egész csir ke, bon tott
csir ke, bel sõ sé gek,
kony ha kész csir ke,
ahogy a vá sár ló ké ri.
Li ba máj egész év ben
kap ha tó!

A ha gyo má nyos ka rá -
cso nyi éte lek hez bõ sé -
ges vá lasz té kot biz to sí -
tunk. Mind egy, hogy töl tött li ba comb, mé zes
ka csa mell, gesz te nyé vel töl tött csir ke mell vagy
töl tött ká posz ta ke rül az ün ne pi asz tal ra, a hoz -
zá va ló friss ba rom fi hús ná lunk meg vá sá rol -
ható. 

Ext ra aján la tunk ka rá csony ra:
• bébipulyka,
• egész ka csa,
• egész li ba,
• pe cse nye ka csa.

A bol tunk ban kap ha tó broj ler csir kék an ti bio ti -
kum- és ho zam fo ko zó-men tes ta kar má nyon
ne vel ked tek. A nyi tás óta ugyan at tól a ha zai te -
nyész tõ tõl vá sá ro lunk!

Felvágott szaküzle-
tünket a ba rom fi bolt
mel lett nyi tot tuk meg!
Fel vá got tak, ha gyo -
má nyos füs tö lé sû ter -
mé kek szé les vá lasz té -
kát kí nál juk. Ke res se
üz le tünk ben a ha zai
kis ter me lõi hús ké szít -
mé nye ket, pél dá ul
süt ni va ló kol bászt,

hur kát és a csé csi sza lon nát.

Min dig friss ha za i val vár juk!

Bol dog ka rá cso nyi ün ne pe ket kí vá nunk!

A Máder & Cse ri csa lád bolt -
ja it ke resse a föld szin ten, a
moz gó lép csõk mel lett.

Üz le tünk ben bank kár tyá val is fi -
zet het!

Hazai baromfi 
a Máder&Cseri család boltjából

Föld szint: F421
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Min dig friss kí ná lat, ha tal mas vá lasz ték! 

A Ká na án ban min den zöld ség alap anya got be -
sze rez het. Gyü möl csök me sés vá lasz té ká val
vár juk. Tá gas, jól át te kint he tõ vá sár ló tér ben
biz to sít juk a ké nyel me s vá sár lás le he tõ sé gét.
A ka rá cso nyi ün ne pek íz le tes szim bó lu mai,
mint pél dá ul a dió, a mák és az al ma a Ká na án -
ban mind be sze rez he tõ.

Meg ér ke zett a na rancs és a man da rin. A ba nán,
a gra pef ru it, a kü lön bö zõ cit rus fé lék egész év -
ben el ér he tõ ek. Az eg zo ti kus gyü möl csök el -
ké pesz tõ vá lasz té ka is a pol cok ra ke rült. A man -
gó, az ana nász, a da to lya szil va, a maracuja, a
Gold ki vi és a csil lag gyü mölcs vi ta min -
dús, ön ma gá ban fo gyaszt va is rend kí vül
íz le tes cse me gék, de éte lek re mek ki egé -
szí tõ is le het nek.

Frutta Max gyü mölcs ször pök már cu kor -
men tes vál to zat ban is el ér he tõk.

Ké szít he tünk a ször pök bõl kok té lo kat, tur mi -
xo kat, de ön ma gá ban is fo gyaszt hat juk.
Sa lá ták, ét ke zé si csí rák egész év ben kap ha tók.
Min dig friss kí ná lat tal és ha tal mas vá lasz ték kal
vár juk!

Nyit va: a csar nok nyit va tar tá si rend je sze rint.
Bank kár tyá val is le het fi zet ni.

Üz le tünk a Le hel Csar nok Bul csú ut cai be já ra -
tá hoz kö ze li ré szen ta lál ha tó!

Ki szál lí tást vál la lunk! Ér dek lõd jön a hely szí nen
vagy e-mailben: vitaminszallitas@gmail.com.

KÁ NA ÁN – zöld ség-gyü mölcs üz let 
Föld szint: F216–217

14



KI ADÓ: XIII. Ke rü le ti Köz szol gál ta tó Zrt. – kozszolgaltato@kozszolgaltato.bp13.hu
FE LE LÕS SZER KESZ TÕ: Petrikó Gá bor 

FOTÓ: Lehel Csarnok archív, Szabó Zsuzsanna
HIR DE TÉS SZER VE ZÕ: Sza bó Zsu zsanna – Hir de tés fel vé tel: szabozs.hirpiac@gmail.com

GRA FI KA, TÖR DE LÉS, NYOM DAI ELÕ KÉ SZÍ TÉS: Sprint Kft.
NYOM DA: Palatia Nyomda és Kiadó Kft. FE LE LÕS VE ZE TÕ: Radek József

Meg je le nik 2000 pél dány ban * Figyelem: a feltüntetett árak csak tájékoztató jellegû ek!

Ter me lõi mé zek, mé zes sü te mé nyek, hi de gen saj tolt ola jok,
mag lisz tek, na túr koz me ti ku mok, le ven du la ter mé kek,

lek vá rok, chiliszószok és chilikrémek, szap pa nok,
kony hai tex tí li ák, ás vány és ezüst ék sze rek, fa ra gott gyer tyák,

la kás de ko rá ci ók, aján dék tár gyak.

Fen sé ges ízek kel, me sés kézmûvesmunkákkal és aján dék öt le tek kel vár juk!

A vál toz ta tás jo gát fenn tart juk!

Fo tó: Pandzarisz Ta más

KÉZMÛVES TERMELÕI

ÉS KÉSZÍTÕI PIAC
A LEHEL CSARNOKBAN

12. 1–12. 23-IG, A GALÉRIASZINTEN




