


Kedves Látogatók!

Nagyon büszke vagyok arra, hogy a XI. SzeptEmber Feszt a gazdasági válság 
ellenére is ingyenes rendezvény maradt, ahol évről évre számos olyan fellépő 
művészt láthatnak, akiknek a koncertjeire máshol súlyos összegekért juthatnak 
csak be.

Tapasztalataim szerint legalább ekkora vonzerőt jelent az érdeklődőknek főzőversenyeink sora. 
Sokan évek óta visszajárnak csapatukkal, de szerintem nem elsősorban nyerni, hanem jól érezni 
magukat és vendégül látni barátaikat. Azoknak pedig, akik nem főznek, mindig izgalmas megkós-
tolni, hogy ismert személyiségek, zenészek, újságírók bográcsában, grilljében mi készül.
Idén is sokan próbálkoznak különböző rekordok felállításával és megdöntésével. Lehet nekik 
szurkolni, de néhányba idén a közönség is segíthet.
Szeretném megköszönni mindenkinek, aki anyagilag vagy más módon támogatott bennünket az 
elmúlt években, lehetővé téve, hogy ne kelljen belépődíjat szednünk, de nagy nevekkel és nagy-
szerű programokkal várhassuk Önöket.

Jó szórakozást és nemes versengést kívánok!

Gál Gábor
fesztiváligazgató

Kedves Vendég!

Tizenegyedik alkalommal rendezik SzeptEmber Feszt néven a 2000 óta min-
den szeptember első hétvégéjén esedékes gasztrokulturális múúúúlatságot. Az 
egész egy zenével körített pörköltfőző versenynek indult, de fesztiváligazgatónk 
mert nagyot álmodni, így hamar sokműfajú gasztronómiai és kulturális fesztivállá 

nőtte ki magát. Tíz év alatt sok minden történt, rengeteg pörkölt főtt, rengeteg rekord született és 
több száz koncerten rajonghatott a nagyérdemű kedvenceiért. Minden évben több tízezer látoga-
tónk volt, bár csak tavaly költöztünk be a külvárosból a méltatlanul szinte elfeledett Népligetbe, 
ahová életet sikerült varázsolnunk. És ami a legfontosabb: bár a hasonló fesztiválok nagy része 
mára szinte megfi zethetetlenül drága lett, a SzeptEmber Feszt még mindig ingyenes!

Főszakácsaink kedvenc pörköltalapanyaga közeli rokonaim, a magyar szürke marhák húsa, ezért 
lettem én az esemény kabalája, bőröm pedig azért lett rózsaszín, mert sokat dicsértek és elpi-
rultam. No, meg így biztosan nem főznek meg tévedésből. Az idei év különleges számomra, hi-
szen kitalálóim végre úgy gondolták, egy rózsaszín Szürke Marhának is kell név.  „Neves” szürke 
marhaként elkezdtem kutatni a családfámat is, meg összegyűjteni minden idők legfi nomabb és 
legkülönlegesebb pörköltreceptjeit. És persze blogot is írok róluk: bendoeguz.blogspot.com.

A fesztivál aktuális eseményeiről tájékozódhat a facebook-on és a twitter-en is!

Tinó di Bendőgúz, a Szürke Marha
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A 2010-es SzeptEmber Feszt a rekordok fesztiválja: a legtöbbfajta 
pörkölt és rétes árusítása egy helyen három napon át!

A fesztivál közkedvelt központi helyszíne, a tavaly már nagy sikerrel bemutatkozott Pörköltek 
Tere jelentősen bővül a pörköltválaszték tekintetében: nem hivatalos rekordként több mint 30-féle 
pörköltet lehet kóstolni, enni és persze repetázni is. Kicsiny adag, egy kóstolónyi mennyiség már 
akár 350 forintért is kapható, persze az igazi különlegességekért kicsivel többet kell ugyan fi zetni, 
de meggyőződésünk, hogy az élmény az adag mennyiségénél biztosan nagyobb lesz. A kóstolót, 
vagy a legfeljebb 1300 forintba kerülő normál adagot pörköltjegy ellenében lehet kapni, és aki nem 
tudja, vagy nem akarja a ligetben elfogyasztani, az haza is viheti kedvenc ételét.
Bármelyiket is válasszuk, a SzeptEmber Feszt vitathatatlanul a PÖRKÖLT ÜNNEPE és a 
Népliget jelenleg az egyetlen hely a világon, ahol ezeket a különlegességeket egyszerre, 
kényelmesen, kényünk-kedvünk szerint az alábbi MENÜ-ből válogatva élvezhetjük

Ha az édességek, desszertek táján nézünk körül, akkor a rétes készítése legalább annyira hagyo-
mányosan magyar dolog, mint a pörkölt, így mi most a süteményeknél sem adjuk alább.
A fesztivál rendkívüli rétesválasztékát nemcsak a számtalan töltelékfajta, hanem magának a ré-
tesnek a készítési módja is jelenti. A helyszínen ugyanis rögtön kétféle, alapjaiban különböző 
réteshajtogatási és töltési móddal lehet találkozni és ráadásul mindkét témában egy-egy magyar-
országi rekorder csapat jeleskedik.
A SzeptEmber Feszt réteskészítői legalább 35 fajta rétest kínálnak, a választékról alant találhat-
nak leírást. A réteseket a már tavalyról ismert „rétesvonatban” sütjük meg! 

Sertéshúsból:
Malacpörkölt galuskával
Sertéspörkölt oldalasból kolbászos 
tarhonyával, ahogy Dankó Pista szerette
Körömpörkölt főtt burgonyával
Sertésszívpörkölt, nyelvvel, pergelt tarhonyával
Csülökpörkölt öreg kondás módra

Szárnyasból:
Csirkepörkölt galuskával Édesanyám receptjére
Csirkeszívpörkölt zöldséges árpagyönggyel
Libazúzapörkölt, Döbrögi módra
Kakaspörkölt kékfrankosban túrós csuszával
Kakastaréjpörkölt herével, petrezselymes 
galuskával, ahogy Nagymamáink készítették
Pulykarugdosó pörkölt laskatésztával
Kacsanyelvpörkölt galuskával

Marhahúsból:
Marhalábszárpörkölt főtt burgonyával
Pincepörkölt főtt burgonyával
Pacalpörkölt főtt burgonyával
Velős pacalpörkölt főtt burgonyával
Csülkös-velős pacalpörkölt főtt burgonyával, 
ahogy a csürhések szeretik
Borjúpörkölt petrezselymes galuskával

Birkából, kecskéből:
Birkapörkölt főtt burgonyával
Báránypörkölt főtt burgonyával, számadó 
asszonyok kedvence
Kecskepörkölt rozmaringgal, tejfölös puliszkával

Vadakból:
Erdei gombás szarvaspörkölt
Gemenci vaddisznópörkölt vörösborban
Vargányás őzpörkölt erdőkerülő módon
Mufl onpörkölt borókával, Nimród ajándéka
Vadnyúlpörkölt fi nom füvekkel, laskatésztával, 
mezőőr módra

Halakból:
Dorozsmai vörösboros pontypörkölt csuszával
Tiszai harcsapörkölt rizlinggel, tésztával
Balatoni angolnapörkölt vajas-rákos tésztával
Kecsegepörkölt vargányás laskával

Vegetáriánusok örömére:
Gombapörkölt galuskával
Tojáspörkölt lecsósan csillagtökkel
Zöldbabpörkölt jázminrizzsel
Kukoricapörkölt magában

Túrós rétesek:
Túrós rétes (vaníliás cukorral)
Túrós-meggyes rétes
Túrós-barackos rétes
Túrós-szilvás rétes
Túrós-almás rétes
Túrós-málnás rétes
Túrós-szedres rétes
Túrós-epres rétes
Kapros-túrós rétes

Gyümölcsös rétesek:
Meggyes rétes
Almás rétes (fahéjas cukorral)
Szilvás rétes (fahéjas cukorral)
Barackos rétes, sárgabarackdarabokkal
Mákos rétes (vaníliás cukorral)
Diós rétes
Meggyes-mákos rétes
Almás-mákos rétes
Diós-almás rétes
Grízes-meggyes rétes

Sós rétesek:
Tökös-mákos rétes
Káposztás rétes sóval és borssal
Húsos rétes
Sajtos rétes

Különleges édes rétesek:
Tökös rétes fahéjas cukorral
Tejberizses-csokis rétes étcsokoládéval
Csokis-túrós rétes étcsokoládé darabokkal
Csokis-meggyes rétes étcsokoládéval
Vörösboros szilvás rétes
Gesztenyés-meggyes rétes
Tejberizses-gyümölcsös rétes vegyes 
gyümölcsdarabokkal

Az igazi különlegességek:
Puliszkás-gyümölcsös rétes szegfűszeggel és 
fahéjas cukorral
Mangalicatepertős túrós rétes 
szarvasgombával
Káposztás rétes szarvasgombával és pirított 
tökmaggal
Csirkepaprikásos rétes tejfölös nokedlivel
Csibemájas rizottós rétes rozmaringgal

a SzeptEmber Feszt rétese: 
Jókai anno 1869 
mandulás, mazsolaszőlős, tejfeles rétes
(lásd: 12. oldal)



szeptember 4., szombat 
10.30 Fűnyíró-Traktor vezető verseny
11.00 FISKARS Rönkhasító verseny
12.45 Isaszegi Asszonykórus
13.00 Told az asszonyt! Talicskatoló verseny
13.30 Casablanca
15.00 Pörköltfőző verseny eredményhirdetése
16.30 Wadonna
18.00 Laár András és a Fantom

19.30
Bon-Bon Születésnapi koncert, 
vendégek: Zséda, Irigy Hónalj Mirigy, 
Ganxsta Zolee, Auth Csilla

szeptember 5., vasárnap 
10.30 Média Grillbajnokság megnyitóünnepsége
11.00 FISKARS Rönkhasító verseny
12.45 Amerikai autók bevonulása
13.00 Told az asszonyt! Talicskatoló verseny
13.30 Sensdance
14.15 Kreadance
14.45 ABBA-, Neoton-slágerek – Kiss Company
15.30 Pörköltfőző verseny eredményhirdetése

16.00 Ifjúsági pörköltfőző csapatok versenyének 
eredményhirdetése

16.30 Magyar Grillbajnokság eredményhirdetése
17.00 Média Grillbajnokság eredményhirdetése
17.30 Ferenczi György és a Rackajam
19.00 Kiss Barna és a VILLON TRIÓ

20.00 Republic

 A BORS Gasztroszínpad programja

szeptember 3., péntek
17.00 Géniusz
18.30 Rammstein Tribute Band
20.00 Deák Bill Blues Band

 

Rönkhasító verseny – ki az Úr/Hölgy a hasításban!

Helyszín: a BORS Gasztroszínpad előtti szabad területen
Időpont:  2010. szeptember 4. és 5. 11.00-től – 13.00-óráig
Feladat:  1 perc alatt minél több rönk 4 hasábra történő felhasítása.
Jelentkezés: 
E-mailben: a fi skars@fi skars.hu e-mail címen 2010. szeptember 3-a 
délután 13.00 óráig a jelentkező nevének megadásával. A tárgy mezőben 
kérjük beírni: „SzeptEmber Feszt 2010 szombat” vagy „SzeptEmber Feszt 
2010 vasárnap”. 
Helyszínen: szept. 4-én és 5-én 8.30–10.30 óra között a Fiskars sátránál.
Feltételek: – betöltött 18. életév
 – alkoholos befolyásoltság KIZÁRÓ ok
Nyeremények: az első három helyezettet díjjazzuk mindkét napon.
Nyeremények összértéke 100 000 Ft.
A verseny résztvevőit a jelentkezők közül sorsoljuk ki a helyszínen 11.00-kor.
A versenyszabályok részletes ismertetése a helyszínen történik.
A JELENTKEZŐK között a versenyben használt fejszék is kisorsolásra kerülnek!

Vágj bele!

Told az asszonyt! – Asszony- és talicskatoló verseny

A leggyorsabb talicskázó 50 000,- Ft értékű BAUHAUS vásárlási utalványt 
kap mindkét napon.
Verseny helyszíne: BORS Gasztroszínpad előtti út
Verseny időpontja: 2010. szeptember 4–5. 13.00 órakor
Eredményhirdetés és díjátadás: 2010. szept. 4-én és 5-én 15.00 órakor

Feladat: talicskában a lehető legkevesebb idő alatt elszállítani a feleséget a rajttól a célig.
Jelentkezés:  E-mail: info@bauhaus.hu és a levél „tárgy” rovatába kérjük beírni: 

Told az asszonyt! SzeptEmber Feszt, Helyszínen: a BAUHAUS pavilonnál.
Jelentkezési határidő:  e-mailen: 2010. szeptember 3., 12.00 óráig,
 helyszínen: szeptember 4-én és 5-én 8.00-12.00 óra között
Részvételi feltétel: – betöltött 18. életév,
 – alkoholos befolyásoltság KIZÁRÓ ok
NYEREMÉNY:  I. helyezett: 50 000 Ft értékű BAUHAUS vásárlási utalvány
A verseny résztvevőit a jelentkezők közül sorsoljuk ki a helyszínen 13.00-kor.
A versenyszabályok részletes ismertetése a helyszínen történik.
A JELENTKEZŐK között a versenyben használt talicskák kisorsolásra kerülnek!

TUDTA-E, 
hogy a X. kerületnek a címerében is látható lát-
ványossága a Csősztorony, mely a szőlőműveléssel 
kapcsolatos emléke Kőbányának?



Megközelítés az autósok számára:

A belvárosból és a körútról érkezők számára az Üllői 
út–Ecseri út csomópontja előtt történő visszafordulást 
javasoljuk, majd – a külső kerületek felől érkezőkhöz 
hasonlóan – az Üllői útról a vasúti híd alatt áthaladva 
jobbra lehet behajtani a Népliget belső körútjára a 
parkolókhoz. Az Elnök utca felől nem lehet behajtani!



Egészség egy életen át szűrőprogram

A program fókuszában a helytelen életmód okozta népbetegségek állnak.
Mérések: vérnyomás, vércukorszint, koleszterinszint, húgysav, haskörfogat
Vizsgálatok: véroxigén, vázizomtömeg, testtömegindex-számítás, testzsírana-
lízis, súly és „célsúly” megállapítása, BMI-index

Díszvendég a Népligetben

Ebben az évben a hagyományokat folytatva ismét díszvendéget köszöntünk 
a fesztiválon. A Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai Egyesület számtalan 
érdekességgel lepi meg a látogatókat. Hihetetlen, hogy Budapesttől pár percnyire 
milyen elképesztő látványosságokkal, nagyszerű programokkal találkozhatunk! 
Ezekből kapunk ízelítőt és kedvet a következő hétvégék eltöltéséhez. Fogadjuk 
el a kedves invitálást, látogassuk meg az attrakciókat, megéri!

Rekordok reggeltől estig:

A Magyarországi Rekordok Két Napján, egyre több, egyáltalán nem hétköznapinak mondható 
ember teszi majd tiszteletét a színpadon. A rekordok sorát Czanik Balázs kezdi, majd vasárnap 
a kézzel írt könnyűzene-történeti adatkatalógus készítője, a remixelt Toldi-költemény elkövetője, 
a világ legidősebb, még ma is dolgozó gépjárművezetés-oktatója nem kevés megszállottságról 
tesz tanúbizonyságot. Már csak az elképedés céljából is érdemes a rekordok eseményeire 
pörköltfogyasztás előtt, közben és után egy pillantást vetni. Ezek a találkozások szinte meg-
ismételhetetlenek lesznek, ezt garantáljuk!

Fotópályázat

A SzeptEmber Feszt fotópályázatot hirdet!
A pályázatra a 2010. szeptember 3–5. között a Népligetben megrendezett SzeptEmber Feszten 
készült fotókkal lehet pályázni az alábbi témakörökben: koncert, gasztronómia és életképek.
A beadás határideje: 2010. szeptember 15. A pályamunkákat a témakör megjelölésével az 
info@szeptemberfeszt.hu címre e-mailben kérjük elküldeni. Részletek a szeptemberfeszt.hu 
oldalon.

 A Vízvonal színpad programja

szeptember 3., péntek
16.00 Diorit Tini Band
17.15 Gesarol
18.30 Ganxsta Zolee
20.00 Ocho Macho

 
szeptember 4., szombat

12.00 Gyermek fi tnessverseny
12.30 Delhusa Gjon

13.00 Zenés bemelegítés, előkészület Czanik 
Balázs fi ttnessrekordjához

13.30 Rekordkísérlet
14.00 Capoeira és táncshow
14.30 L. C. N. Hip-Hop, Rap
15.00 Isolated (Szakcsi, Sziámi)
16.30 Indian Joe Band
17.30 Kafkaz
19.00 Rückwärts
20.30 Kormorán Memory Band

 
szeptember 5., vasárnap

10.00 Magyarországi Rekordok Napja. 
Rekordbemutatók

12.20 Csicsörke Néptánccsoport
12.40 Tiszta forrás népdalkör
13.00 Isaszegi Csata Táncegyüttes
13.20 Tabáni István
14.10 Cavinton és a Vadrózsák Táncegyüttes
15.00 Rácz Kati és a Flush
16.30 Lucky Bulls Linedance Club
17.30 Komáromi Pisti Live Band
19.00 Intim Torna Illegál
20.30 Unisex

 

hogy a Mutatványos téren működő előadóművészek 1910-től 1950-ig szórakoztatták a közönséget, 
ekkor elrendelték lebontását, amitől csak Kemény Henrik bábszínháza menekült meg, ennek épü-
letét l986-ban újjáépítették és kultúrtörténeti emlékké nyilvánították?

TUDTA-E, 

TUDTA-E, 
hogy a kőbányai pincerendszer mintegy 32 km hosszú, melyet a bányászat hagyott maga után?

TUDTA-E, 
hogy Kőbánya területén bányászott kövekből készült többek között a Lánchíd négy oroszlánja, az 
Alagút homlokzata is?

hogy a Népliget legöregebb 
fáját 1855-ben ültették?

TUDTA-E, 

hogy egy tervezett strandfür-
dőhöz vizet keresve készítették 
Budapest legmélyebb fúrását 
1888 méterre?

TUDTA-E, 

TUDTA-E, 
hogy a kutatások szerint a híres Rákos mezei 
országgyűlések helyszíne a mai Kőbánya terü-
letével, illetve annak egy részével esett egybe?



szeptember 4., szombat
10.00 Gágogó Zenekar koncertje és táncháza
12.00 Pom-Pom együttes

13.00 CirkuszFeszt a Bimbala Cirkusszal, 
házigazda: Tomi bohóc

14.00 Tutta Forza
15.30 Cornelio Tutu

17.00 Kőbányai Zenei Stúdió Póka Egon 
vezetésével

18.30 David Kollar Project
20.00 Pink Floyd Hungarian Show

szeptember 5., vasárnap
10.00 Lakner Bácsi Gyermekszínháza
11.00 Levente Péter és Gryllus Vilmos

13.00 Világszám! – Kamilla-Karamella és 
Fogas bohóc műsora

15.00 Madár Veronika
16.00 Jazzmoments Éliás jr.
17.00 Csemer Boglárka Quartet
18.30 Kék Nyúl
20.00 Frank Zappa Emlékzenekar

 A NEO FM színpad programja

szeptember 3., péntek
16.45 Twister
18.00 Virgo
19.15 Apollo
20.30 Compact Disco

szeptember 4., szombat
11.30 Creatures
12.45 FLúG
14.15 Gravefruit Sound
15.30 Killer Suprise
16.45 Hangerilla
18.00 Have-rock
19.15 Tűzmadár
20.30 Crossholder

szeptember 5., vasárnap
11.30 Ellenpont
13.00 Continoom
14.15 Nilakantha
15.30 Spacetaxi
16.45 bugZ
18.00 Időgép
19.15 Tirpunk
20.30 Yellow Spots

szeptember 5., vasárnap
14.00 Tuningautó Szépségverseny díjátadás
14.30 Vodku
16.00 Kopasz Kutya Bt.
17.30 Fall Attack
18.30 Major zenekar
20.00 Fabula Rasa

szeptember 4., szombat
13.00 Dzsinn
14.30 Viszlát holnap
16.00 Steamy
17.30 Noémi Virág
18.00 FLM – Hoffer Dani
19.00 Király Viktor
20.00 Chameleon Big Band

Kőbánya jazzszínpad programja

Rádió 6 színpad programja

hogy 1990-ben Krikovszky Péter és munkatársai tervet készítettek a Népliget felújítására, ebben 
szerepelt két tó létesítése és a Nagyvendéglő üzembe helyezése?

TUDTA-E, 

JÓKAI MÓR: MINDENVÁRÓ ÁDÁM, avagy néhány szó a rétesről

„A lángtól félrevonva egy háromszög vaslábakon, azon egy lapos cserépedény, az betakarva 
pléhfedővel; a háromszög alja s a pléhfedő teteje megrakva parázzsal, abban a cserépedényben 
bizonyosan a társa sül annak a rétesnek, amit ott a nagy, kihúzott asztalon most nyújtanak 
vékonyra; két leány kétfelül egy ökölnyi tésztát olyan szélesre elnyújtva, mint maga az abrosz, 
hogy azt egy római Messalina, mint tunica vitreát, lepelnek fölvehetné; Lapponiában pedig 
ablakokat csinálhatnának belőle. Azt pedig Magyarországon meghintik tejfellel, mandulával, 
mazsolaszőlővel, aztán összecsavargatják, spanyol inkvizítori rafi nériával lassú tűzön megpirítják, 
s szánakoznak a barbár népeken, akik ezt nem ismerik.” (A kőszívű ember fi ai, részlet)



„Kukucs Klub” játszóház a gyerekeknek

Idei vendégünk a Csoda-Bogár Ház Integrált Játszó- és Szolgáltatóház, amely sok meglepetést 
tartogat számotokra!
Gyerekek részére:
 kézműves-foglalkozások, bábkészítés
  fejtörő feladványok, szabadtéri játékok, 
ügyességi versenyek
 „Rajzos Dalolás” előadás
  „Gerinctelenül” beszélgetés és fotókiállítás az 
állatvilág e különös lényeiről
 ökoprogramok kicsiknek
 „Légy kreatív!” böngészés könyveink között

Felnőttek részére:
 masszázs, magneterkezelés
  tanácsadás a Két Kéz Segítő Alapítvány 
közreműködésével (www.ketkez.hu)

Legyél királylány, vagy király a 
Gödöllői Királyi Kastély standjánál!
Készítsd el a saját koronádat! 
Fényképezkedj Mária Teréziával és Grassalkovich Antallal! 
Vagy jelentkezz be különleges múzeumi túráinkra! 
Ismerd meg velünk a Gödöllői Királyi Kastélyt!

Gazdikereső kutyusok Ózdról

A fesztiválon állatvédő vendégünk lesz az ózdi gyepmesteri te-
lepre bekerülő kutyák mentésével foglalkozó néhány lelkes ma-
gánember, akik 2009- január óta több mint 260 altatásra váró 
kutya megmentését valósították meg. Többségük azóta gaz-
dához jutott. Munkájukat menhelyek, alapítványok, fajtamentő 
szervezetek és magánemberek segítették. A fesztivál két napján 
találkozhatnak velük, megismerhetik munkájukat, lesznek velük 
örökbe fogadható kutyusok.

Idén az Ózdi mentés, a Lelenc Kutyamentő Egyesület és a Retriever Rescue közösen vesz-
nek részt a SzeptEmber Feszten.

TUDTA-E, 
hogy Kőbányán találhatjuk Budapest mértani középpontját?

TUDTA-E, 
hogy a Népliget Kőbányához tartozik?



TOURINFORM-irodák – Budapest

Sütő utca  1052 Budapest, Sütő u. 2. (Deák tér mellett)  Nyitva: 8–20h
Liszt Ferenc tér  1061 Budapest, Andrássy út 47. Tel.: 1/322-4098, 
fax: 1/342-9390, liszt@budapestinfo.hu  Nyitva: 12–20h
Ferihegy1  Ferihegyi Repülőtér 1 terminál,  Nyitva: 9–22h
Ferihegy2A  Ferihegyi Repülőtér 2/A terminál,  érkezési oldal.  Nyitva: 8–23h
Ferihegy2B  Ferihegyi Repülőtér 2/B terminál,  érkezési oldal.  Nyitva: 10–20h

Tourinform offi ces – Budapest

Sütő Str.  1052 Budapest, Sütő u. 2. (near to Deák square),  Open: 8-20h
Liszt Ferenc tér  1061 Budapest, Andrássy út 47. Tel: 00-36-1/322-4098  
Fax: 0036-1/342-9390  liszt@budapestinfo.hu,  Open: 12-20 h
Ferihegy1  Ferihegy Airport – terminal 1,  Open: 9-22h
Ferihegy2A  Ferihegy Airport – terminal 2/A,  Arrival Hall,  Open: 8-23h
Ferihegy2B  Ferihegy Airport – terminal 2/B,  Arrival Hall,  Open : 10-20h

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!


