Tisztelt Látogatóink!
A Magyar Posta tulajdonában lévő
épület 6 évvel ezelőtti újranyitását
követően ez az első nyár, amikor
juniálisra és kézművesvásárra
hívjuk a postai dolgozókat és az
érdeklődő fővárosiakat. A Benczúr
Ház kertjében postás dolgozók
kínálják terményeiket, termékeiket.
Gyöngyékszerek, láncok, karkötők,
fülbevalók, virágképek, gyöngyfűzés és gyöngyhorgolás, lakásdíszek, fatermékek, díszpárnák,
textilfigurák, kézműves ékszerek,
kézimunkák, különleges fajtamézek,
méhviaszgyertyák, kézműves
szappanok közül válogathatunk.
A látogatók szórakoztatásáról
tehetséges postás dolgozók,
a Meseposta és a pécsi
Kölyökszínpad gondoskodik.
PROGRAM:
10.00 Megnyitó
10.15 Komoróczki Steiner Péter
könnyűzenei műsora
11.00 Erdei kalamajka – a Pécsi
Kölyökszínpad gyermekműsora
12.00 Operettslágereket énekel
Alexa Ákos
12.30 Hallomás – vidám jelenet
postásokról – nem csak postásoknak
13.00 Akácvirág dalkör –
jászsági dalcsokor
13.25 Népszerű popslágerek
Zsike előadásában
14.30 Zumbabemutató
14.55 Ismert popdalokat énekel
gitárkísérettel Vass Alexandra
A Meseposta egész nap várja a
gyerekeket játékos foglalkozásán.
Házigazda:
Vincze Lilla és Hevesi Tamás

A KÉZMŰVESVÁSÁR RÉSZTVEVŐI:
BALÁZSNÉ HAJDU ANITA

10 éve foglalkozik gyöngyfűzéssel.
Többségében minőségi cseh kása,
japán és Swarovski gyöngyöket
használva próbál egyedi ékszereket
készíteni – láncokat, karkötőket,
gyűrűket, kulcstartókat, táskadíszeket,
brossokat, kontyfogót.
BEKE KATALIN
– ÉletHang Alapítvány

Az ÉleTHang Természetvédő és
Állatmentő Alapítvány 2012-ben
alakult azzal a céllal, hogy a gyepmesteri telepekre befogott, utcára
kitett, elhagyott, sérült állatoknak
szervezett formában, hatékonyan
tudjon segíteni. A gondozásukba
került állatok megfelelő elhelyezése,
élelmezése, rehabilitálása, orvosi
ellátása és gazdihoz juttatása teszi ki
munkájuk jelentős részét. Tagjaik
munka mellett, szabadidejükben,
külön díjazás, ellenszolgáltatás nélkül
végzik munkájukat. Az alapítvány
sátránál adományért cserébe
Élethangos logós termékeket kínálnak.
BÜRGÉS KATALIN
Szalaghímzés, szalaggal készült
virágképek, valamint gyöngyfűzéssel
és gyöngyhorgolással készült
gyöngyékszerek.

DULAFINKA GÁBORNÉ
„Bihar kincse” gyógytea, kenőcs,
szappanok, parajdi só stb. termékek
árusítása.

MÁTYUS SÁNDORNÉ
Dekopázstechnikával készült termékek, használati és ajándéktárgyak.

GAÁL ALEXANDRA
Különböző eszközökkel történő festés
és rajzolás, az ezzel készült
termékeket kínál.

OLÁHNÉ KOLOZSI MÓNIKA

KAVALECZ ANDRÁS
Fajtamézek, ízesített krémmézek,
aszaltgyümölcsös és magvas mézek,
propolisztinktúra, méhviaszgyertyák,
kézművesszappanok árusítása.
KÖRMENDI ETELKA
A kínálatban „Bugaci Betyár”
adalékanyag-mentes termékek:
hidegen sajtolt olajok, paprikaszósz,
zakuszka, chili paprika, mézes
lekvárok, szárítmányok szerepelnek.

MAJLÁTH ANTALNÉ

Különböző technikával készült levendulás illatszívek, textilfigurák, textil borítók keményfedeles füzethez,
ajándéktáskák.
REITERNÉ IZSÁK MÁRIA

Kézműves ékszerek (gyöngy, fém,
nemez), textil ajándéktárgyak,
dekopázstechnikával készített és
horgolt termékek.
„…leginkább ezek az apró kis
üvegdarabok összerendezése adja
számomra a tevékenységem legmeghatározóbb részét. Sokszor úgy érzem,
a gyöngyök vezetik a kezem, szinte
megmondják, mivé szeretnének válni.”
TÓTH ADRIENN

Horgolt bébicipők, karkötők,
fülbevalók, szívecskék, asztaldísznek
virágok és poháralátétek.
Más technikával készült karkötők és
fülbevalók .
SZABÓ ORSOLYA
Különböző technikával készült miniatűr
festmények.
„… ezek nem profi munkák... ez csak
én vagyok és a színes világom.”

Kunhímzéssel készült terítők, párnák,
ajándéktárgyak. A kisújszállási Morgó
Hímzőkör tagjaként örökíti tovább a
Nagykunságra jellemző díszítőművészetet. Munkái egyaránt szerepelnek
belföldi és külföldi kiállításokon.

ZSARGÓ JÓZSEFNÉ

MONOSTORI JÓZSEFNÉ
Hímzett kézimunkáit mutatja be.

LÁZÁR EMŐKE MÓNIKA
Gyöngyfűzéssel, díszítőfestéssel
készült kézművestermékek.
MAG ERIK
Bandázs- és szalvétatechnikával
készült vázák és gyertyatartók, textilvirágok, ásványékszerek.

SZARVAS JÓZSEFNÉ

Szárazvirág, termések és természetes
alapanyagok felhasználásával készült
lakásdíszek, pirográftechnikával
készített fatermékek.
Egyedi igényeket és irányzatokat
bemutató dekorációk.

VÁMOS REGINA
Saját készítésű viaszképek, textilszobrok, ásványékszerek árusítása.
VARGÁNÉ NÉMETH KRISZTINA
Saját festményeit, dekopázstechnikával készített tárgyai, felújított
petróleumlámpáit árusítja.

Bogyókák – kézzel és szívvel
készített textiljátékok és lakásdíszek
bemutatása.
A VÁSÁRRAL EGY IDŐBEN
KIÁLLÍTÁS TEKINTHETŐ MEG AZ
I. EMELETI BENCZÚR GALÉRIÁBAN
POSTÁS DOLGOZÓK
ALKOTÁSAIBÓL.
KIÁLLÍTÓK:
BALLA MELINDA
textilképek
MOJZES ANITA
fotók
BOLDIZSÁR IRÉN
festmények
DULINAFKA GÁBOR
festmények
GAÁL ALEXANDRA
rajzok, festmények
HORVÁTHNÉ PAP FRANCISKA
rajzok, festmények
VÁMOS REGINA
viaszképek
VARGÁNÉ NÉMETH KRISZTINA
reprodukciók
A kiállítás július 10-ig látogatható
meg hétköznapokon, 10.00-18.00
között. A kiállítás megtekintése
érdekében időpont-egyeztetés
javasolt: 36-1-322-4240.

