Tisztelt Olvasó!
A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara közel 200 éves múltjával az egyik
legrégebbi gazdasági kamara az országban. Magyarország Budapest-centrikusságából fakadóan, a kötelező kamarai regisztráció alkalmával több,
mint 180 000 regisztrált vállalkozással gazdagodtunk. Kamaránk vezetése
mindig törekedett arra, hogy a kis- és középvállalkozások érdekeit szem
előtt tartva segítse őket céljaik elérésében.
Fontosnak tartjuk az olyan rendezvények támogatását és szervezését,
amelyek lehetőséget biztosítanak a budapesti vállalkozóknak a bemutatkozásra. Célunk, hogy az idén harmadik alkalommal megrendezésre kerülő
Múltidéző Piactér még előkelőbb helyet foglaljon el a fesztiválok palettáján, miközben megtartja
ingyenességét és továbbra is Budapest első öt nagy rendezvénye között foglalja el helyét. Sok
szeretettel várjuk Önöket programjainkra.
Szatmáry Kristóf
elnök, BKIK

Mi is az a Múltidéző Piactér?

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) 2013. szeptember 7-8-án
immár harmadik alkalommal rendezi meg a Múltidéző Piactér elnevezésű
vásári hangulatú rendezvényét a Népliget szívében. A kézművesség, a kereskedelem, a gasztronómia, a kultúra és a vásári komédia világába történő
történelmi kirándulás idén összefonódik a SzeptEmber Feszt programjával.
Az idei rendezvény újdonsága lesz többek között, hogy Budapest kerületei lehetőséget kapnak
arra, hogy külön kiállítói sátrakban a kerületek, valamint emblematikus, több évtizedes múlttal rendelkező cégei bemutatkozzanak. A hagyományőrző eseményen egész nap tartalmas és változatos, vásári forgatagot idéző programok – többek között zászlóforgatás, tűzzsonglőrök, állatsimogató, táncház - várják az érdeklődőket. Lehetőség nyílik a hagyományos kézműves foglalkozások
megismerésére, kipróbálására is. A BKIK színpadon 18.00 óráig változatos előadásokat láthat a
nagyérdemű közönség. Az estéket pedig könnyűzenei koncertekkel zárjuk.
Várjuk Önt is szeptember 7-8-án a Népligetben, a Múltidéző Piactéren! A rendezvény az érdeklődők számára ingyenes. A részletes programról a www.nepliget.eu honlapon tájékozódhat.

BKIK Színpad
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Támogató partnereink:

szeptember 6., péntek
Zolbert
Kormorán Memory Band

Balkán Fanatik

szeptember 7., szombat
Sub Rosa, középkori együttes
Doka Dance, gyermeknéptánc
Szatmáry Kristóf BKIK elnök
megnyitója
Dr. Bagdy Gábor
főpolgármester-helyettes
köszöntője
Mintapinty,népi gyerekzenekar
Remese, gyerek-divatbemutató
Szent István misztérium játék,
Turay Ida Színház
Liliomos herceg,Színtér társulat
Lovagi torna Visegrádról
Pörköltfőző Verseny
eredményhirdetése
Hobby Grillbajnokság
eredményhirdetése
Elisabeth, a Kolimusical
előadása
Szőke Mirjam Miss Hastánc
Hungary királynője és a Midnight Diamonds lányok
Budapest Ragtime Band
Tűzvarázs, tűzzsonglőrök

DJ Dominique és
barátai Retro Disco
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szeptember 8., vasárnap
Néptánc- és népzenei összeállítás
Remese, gyerek-divatbemutató
Mintapinty, népi gyerekzenekar
Zászlóforgatás a színpad előtt
Kávéházi kabaré,
Turay Ida Színház
Doka Dance, gyermeknéptánc
István, a király a Zrínyi Gimnázium
előadásában
Hangulatos egyveleg – kuplék,
Nemes Nagy Ágnes Művészeti
SZKI
Népünk táncai, Gyöngyvirág
Táncház
Pörköltfőző Verseny
eredményhirdetése
Magyar Grillbajnokság
eredményhirdetése
Ludas Matyi – óriás báb
Rolls Frakció
A Köztársaság Bandája
Tűzvarázs, tűzzsonglőrök

Charlie

A programváltozás jogát fenntartjuk!

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara

Mi is az a Múltidéző Piactér?

A több, mint 160 éves múltra visszatekintő Budapesti Kereskedelmi
és Iparkamara (BKIK), az ország legnagyobb, mintegy 4000 tagot és
178000 regisztrált vállalkozást számláló gazdasági kamarája, Budapest gazdasági és társadalmi közéletének meghatározó tényezője.

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) 2013. szeptember
6-8-án immár harmadik alkalommal rendezi meg a Múltidéző Piactér
elnevezésű vásári hangulatú rendezvényét a Népliget szívében.

A kamara tagvállalatai tevékenységük szerint tagozódnak a Kereskedelmi-, Ipari-, Kézműipari-, és a Gazdasági Szolgáltatások Tagozatba,
valamint érvényesül a kamara szervezetében a területi elv is azáltal,
hogy a főváros kerületei szerint tagcsoportok jöttek létre, melyek az
adott kerületben tevékenykedő vállalkozások munkáját segítik.
A kamarai munka egy része a tagozatok vagy tagcsoportok által szervezett szakma-, ill. területspecifikus témákra meghirdetett konferenciákon, vállalkozói fórumokon, és egyéb olyan nagysikerű eseményekben válik láthatóvá, mint pl., az Idegenvezetői Világnap, amelyet idén
12. alkalommal rendezett meg a BKIK Kereskedelmi Tagozata, és
amely az évek során a főváros turisztikai életének kiemelkedő eseményévé nőtte ki magát.
A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarának, mint köztestületi formában működő gazdasági önkormányzatnak, elsődleges feladata a gazdaságfejlesztés és az általános gazdasági érdekképviselet. A kamara
szükségesnek tartja, hogy minél szélesebb körű véleménynyilvánítási
lehetőséget kapjon a gazdasági jogalkotásban, ezáltal együttműködhessen a helyi gazdaság fejlődésének erősítésében, valamint a főváros és a kerületek ipar- és kereskedelempolitikájának kialakításában.
Érdekérvényesítő tevékenysége kétirányú: a tagok érdekei szerint jár
el a közigazgatással való együttműködés során, továbbá saját tagjai
között is végez érdekegyeztetést. A hangsúly a kölcsönös párbeszédre helyeződik.
Az általános vállalkozói érdekérvényesítésen túl, kamaránk egyik legjelentősebb célkitűzése, hogy a budapesti kis- és középvállalkozások
számára olyan gazdasági környezetet alakítson ki, mely piaci működésüket és versenyképességüket egyaránt segíti.
A BKIK fontos szerepet játszik a központi gazdasági régióhoz tartozó
vállalkozások piacra jutásának segítésében, a vállalkozói környezet
feltételeinek magasabb szintre emelésében. Kamaránk tisztségviselői
és ügyintéző szervezete arra törekszik, hogy a piaci versenyben a
vállalkozói környezet javításával, gazdasági elemzésekkel, előrejelzésekkel, a szakképzés feladatainak koordinálásával, javaslatokkal,
megbízható üzleti kapcsolatok kiépítésével, jogi, adó- és egyéb üzletviteli tanácsadással hatékonyan segítse tagjainkat és a gazdasági
élet szereplőit.

A kézművesség, a kereskedelem, a gasztronómia, a kultúra és a vásári komédia világába történő történelmi kirándulás idén összefonódik
a SzeptEmber Feszt programjával.
Az idei rendezvény újdonsága az is, hogy Budapest kerületei lehetőséget kapnak arra, hogy külön kiállítói sátrakban a kerületek, valamint
emblematikus, több évtizedes múlttal rendelkező cégei bemutatkozzanak.
A sátrakban korabeli dekorációval és portékákkal elevenítjük fel a letűnt korokat. A korabeli relikviákat, fotókat, kellékeket, plakátokat és
öltözékeket segítségül hívva a látogatók megismerhetik, hogyan festettek fővárosunk utcái, üzletei, közlekedési eszközei több évtizeddel
ezelőtt.
A Múltidéző Piactéren szeretnénk a résztvevőket a régi idők világába
kalauzolni, megidézve annak hangulatát, kereskedelmét, kézművességét, iparát.
A hagyományőrző eseményen egész nap tartalmas és színes, vásári
forgatagot idéző programok – többek között zászlóforgatás, tűzzsonglőrök, - állatsimogató, táncház - várják az érdeklődőket. Lehetőség
nyílik a hagyományos kézműves foglalkozások megismerésére, kipróbálására, de a vállalkozó szelleműek elsajátíthatják az agyagozás
fafaragás vagy akár a pénzverés fortélyait is.
Vásár és érdekes népi játékok (pl., hordó gurítás, petrencerúdtartás)
várják a játékos kedvű gyerekeket és felnőtteket.
A színpadon 18.00 óráig változatos előadásokat, 18.00 óra után a
BKIK színpadán is könnyűzenei koncerteket láthat a nagyérdemű közönség.
Pénteken a Balkán Fanatik, szombaton DJ Dominique és barátai retro
diszkója, ill. vasárnap Charlie zárja a napot.

Fotópályázat!

Földlakók! A Hahó Együttessel

A SzeptEmber Feszt ismét fotópályázatot hirdet!
A pályázatra a 2013. szeptember 6-8. között a Népligetben megrendezett SzeptEmber Feszt-en készült fotókkal lehet pályázni az alábbi témakörökben:
- koncert
- gasztronómia
- életképek

A Hahó Együttest 2010-ben azzal a gondolattal hozta létre Kardos-Horváth Janó vezetésével három zenészként dolgozó fiatal gyakorló apuka,
hogy a gyerekekkel együtt tudjanak örülni a közös muzsikálásnak.

A beadás határideje: 2013. szeptember 22. A pályamunkákat a témakör megjelölésével az info@
szeptemberfeszt.hu címre emailben kérjük elküldeni. (A Tárgy mezőbe kérjük beírni hogy: fotópályázat - témakör, a fájl neve tartalmazza a beküldő nevét!) A kép paraméterei: rgb, jpg, a hosszabbik
oldal 800 px. Egy témakörben több kép is beküldhető. Témakörönként egy nyertest hirdetünk.
A pályázatra beadott fotók szerzői és tulajdonjoga az alkotóknál marad, azzal azok rendelkeznek, de a beküldött képeket Hotelinfo Kft. a SzeptEmber Feszt promóciójához (és kizárólag
csak ahhoz) korlátlanul felhasználhatja.
TIPP

Ehhez aztán olyan saját dalokat írtak, melyekben megtalálhatók a jelenkor kihívásai: a környezetvédelem és tágabban értelmezett ökológiai
és zöld gondolkodás. A dalok szórakoztatva segítik megérteni a legkisebbek számára is a fenntartható fejlődést, a környezettudatosságot és
egymás elfogadásának fontosságát. A zenéken és játékos gyakorlatokon keresztül a gyerekek hallhatnak egyebek közt a globális felmelegedésről, az egészséges táplálkozásról, a tudatos vásárlásról, a testi és
lelki egészségről és a gyermeki énről, de énekelnek nekik a Borsófőzelékről és a Biliről is.
TIPP
Középkori jelmezes fotózás a dél-dunántúli várak sátránál.

„Te rajzolsz, én varrok!” Alkotócsoport

Mobilról is könnyedén elér minket!

Pörköltet főzne? Grillezne? Nincs akadály!
Ha úgy gondolja, hogy Ön készíti a legjobb pörköltet, akkor nincs más
dolga, mint szervezni egy csapatot és jelentkezni a Pörköltfőző Versenyre. Szombaton vagy vasárnap, de akár mindkét napra is benevezhet a
versenybe.
Idei újdonságunk, hogy szeptember 7-én, szombaton a Magyar Grillszövetséggel közösen meghirdetjük a Hobby Grillbajnokságot is. A versenyre bárki nevezhet, aki úgy gondolja, hogy megmutatja grillezési tudományát a mesterszakácsokból álló zsűrinek.
Részletes tájékoztató és jelentkezési lap a www.szeptemberfeszt.hu
weboldalon a Jelentkezés menüpontban található.

A „Te rajzolsz, én varrok!” Alkotócsoport több, mint egy éve örvendezteti
meg gyermekek százait azzal, hogy életre kelti megálmodott és lerajzolt
figuráikat. A rajzlapról megelevenedett lények és életrekeltőik, most a
SzeptEmber Feszten is részt vesznek. Mindenki megtekintheti kis kiállításukat, találkozhat az alkotókkal, vásárolhat portékáikból és részt vehet a TRÉV csoport kreatív kézműves foglalkozásain, ahol készül majd
pólóékszer, filckarkötő, papírtányér állatkák, lehet szalvétázni, festeni és
rajzolni is... Érdemes lesz, hátha életre kel valamelyik! :)))
TIPP
Vendégünk lesznek az ózdi állatvédők, akik örökbe fogadható kutyákat is hoznak magukkal.

Életfa Program
Mindannyian érezzük, hogy a ma embere mennyire kiszolgáltatott a rohamosan terjedő betegségeknek és mennyire bizonytalan a rázúduló
információs özönben. Pedig az egészségünk a legnagyobb kincsünk. Mi
ismerjük a megoldást; a legmagasabb minőségű szakmai alapokra építve éljük és tanítjuk az újévezred országos egészségmegőrző programjában, az Életfa Programban. A természet kimeríthetetlen gazdagságát
és erejét használjuk fel a helyes táplálkozás, ez egészséges testápolás
és a minőségi életkörülmények területén. Várjuk Önt is szeretettel!

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!

Benzinszag-kedvelők figyelem!

Mit együnk a fesztiválon?

Barátaink évről-évre egyre több csodajárgányt csábítanak ki a
SzeptEmber Feszt részeként megrendezett III. Népligeti Autó-Motor
Fesztivál aszfaltjára. Idén nem kevesebb, mint kerek 1000 (egyezer!)
valamivel meghajtott valami (mondjuk azt, hogy jármű…) a cél!

A SzeptEmber Feszt már a kezdetektől a pörköltfőző versenyéről vált
híressé. Az ide látogató vendégek a Pörköltek Terén csillapíthatják
éhségüket, itt ismert vendéglátóhelyek szakácsai várják a nagyérdeműt, több, mint 30 féle pörkölttel. Miért is ragaszkodunk a pörkölthöz?

Itt aztán minden játszik: motortuning, optikai tuning, beltér átépítés,
hangrendszer átalakítása, ennek örömére pedig számtalan attrakció és
vetélkedő részese is lehet az, aki bele szeretne szagolni a technikai
csodák illatába.
És itt kérem, most nem kell dönteni, hogy a pörköltek illata, vagy a benzingőz a vonzóbb, hiszen mindegyikben lehet részünk! Annál is inkább,
mert a lelkes autóépítők pörköltfőzési tudományukat is fitogtatni fogják, mégpedig az autójuk szerves részét képező, kihajtható bográcsállvány bográcsában rotyogtatják majd a pörköltjüket, és zsebelik be a
nagytudású séfekből álló zsűri és a tisztelt vendégsereg elismerő pillantásait.
A programokból pedig nem csak az ínyencek válogathatnak, mert lesz itt
gumihajítás, felni kitartó verseny, kipufogó dallamverseny, hangnyomás
mérés, autó limbó, live airbrush, szépségverseny és még számtalan vetélkedő, melyre a helyszínen is be lehet majd nevezni.
Lesz itt minden, ami jeep, veterán, motor, quad, tuning, verseny vagy
bármi más. Mindenki megtalálja majd a szívéhez közelálló járgányt!

A verdás őrültek támogatóit (köszönet Nekik, leborulás előttük) az alábbi lapokon találjuk:
rteam.hu, luxuslimuzin.hu, srteam.eu, partybus.co.hu, veteran.hu, oldtime&youngtimer.hu,
szeptemberfeszt.hu, llumar.hu, kicker.hu, y2000.hu
TIPP
A Pörköltek Tere idei kínálata folyamatosan bővül, melyet keressen a www.szeptemberfeszt.hu
honlapon.

(útmutató visszatérő és új vendégeinknek)

„A paprikás ételt javasolják a gyenge gyomrúaknak; a megrekedt náthában és fúladozásban lévőknek. Némely helyeken a paprika teáját
házi orvosságnak tartják, minden rázó hideglelések ellen.”
Diószegi Sámuel: Orvosi füvészkönyv (1813)

„Egy halasi birkásnénak, aki levest soha se, sőt csak leveses ételt is
hébe-korba, egy hóldnapba egyszer-kéttszer eszik, terhes korába is
szintúgy meg lehet módjával engedni, hogy szalonnát, kenyeret, paprikás pörkölt húst vagy tarhonya kását egyen, és rá pályinkát vagy bort
igyon, mellyhez hozzá szokott…”
Zsoldos János: Asszony orvos (1802)

„A magyar ember mindenből rántott húst készít… Amiből ez nem sikerül, abból lészen a pörkölt és ha még ez sem sikerül, na abból készül
a pálinka!
Alpári György: telefonbeszélgetés a fesztivál igazgatójával (2013)

A PÖRKÖLT:
A magyar konyha három jellegzetes alapanyagból - a jó minőségű
sertészsírból, az ízben, zamatban és illóolajban gazdag vöröshagymából, valamint a pirospaprika-őrleményből - olyan ízkompozíciót
alkotott, amely a pörkölt jellegű ételeinket semmivel sem összeegyeztethetővé, magas élvezeti értékűvé tette.
A pörkölt neve a régies pergelt szóból ered, ami annyit tesz: „pirított”.
Habár pörköltnek nevezzük ezt az általában húsból készült ételféleséget, nem szabad, hogy akár egyetlen darab húsnak akárcsak a széle
is odaégjen. A pörkölt attól pörk-ölt, hogy megpirítjuk, a húst valamilyen edényben. (Legjobbak erre a mázatlan fémedények, bográcsok.)
A hús felületén pirosas réteg- az úgynevezett pörk réteg keletkezik a
folyamat során. Ez a pirosas pörk réteg részben odasül az edényre,
részben a hús felületén marad. Ha gondosan forgatjuk-kavargatjuk
nem ég le sehol. Amikor kialakult a kellő pörkanyag akkor öntünk rá
egy kis vizet. Épp csak annyit hogy leoldjuk az edényről az odasültodaragadt pörkanyagokat, és belefőzzük a készülő ételbe. A víz hamar elpárolog, és újra kezdődik a pirítás-pörkölés. Ezt a folyamatot
többször megismételve, egy olyan semmi más módon elő nem állítható ízvilág alakul ki, ami jellemzi a pörköltet.
(Wikipedia)

Frédy Show Muzsika TV Színpad

Hungary Card (Magyar Turizmus Kártya) Színpad

(Élő televíziós felvétel)
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Vörös István (Prognózis)
szeptember 7., szombat
Földlakók! A Hahó Együttessel
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Bohém NagyZsoló
Koko Boy
Record Ze Tor
Alby
Szabrina
Daavid
Zámbó Árpy
Kokas
Stefánó
Tuningautók versenyeinek
eredményhirdetése
Frédy
Győzike

17.10
17.50
19.10
21.00

10.30
13.00
13.30
13.50
14.00
14.40
14.50
15.00
15.15
15.30
15.45
15.55
16.15
16.30
16.40

szeptember 7., szombat
Komáromi Pisti
Kugli Együttes, Élő koncert

Komáromi Pisti & Live
Band, Élő koncert

Mulatós Meglepetés

szeptember 8., vasárnap
Földlakók! A Hahó Együttessel
Mercy Együttes
Didi L'amour Együttes
Roulette
Tihanyi Tóth Csaba és Bognár
Rita (operett és magyar nóta)
Endrődi Éva
V-Zoy
Kaly
Cairo
Bódy Attila
Szatmári Dáridó Zenekar
Tuningautók versenyeinek
eredményhirdetése
Sihell Ferry
Henna
Hollósy Band

16.55

Csocsesz

17.15

A'la Carte Showband

17.35

Pikk Dáma Partyzenekar

17.55

Matyó tánczenekar

18.15

Kaczor Feri

18.45

Calypso Plus Band

19.00

Pannon Eagles együttes

19.20

Fekete Pákó

19.35

Mulatós Meglepetés

20.20

Ős P-Box, Élő koncert

17.00
18.30
20.00

10.30
10.40
14.00
14.30
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00

szeptember 6., péntek
TV Manci
Ezüst Patak

Nemcsak Berry

szeptember 7., szombat
A PRODRUM dobiskola bemutatása
Az iskola növendékeinek
műsora. Ismert külföldi zenekarok számainak dob-karaoke
ledobolása.
Szentmártoni Zsolt dob-parádéja
Korompay Zsolt dob-bemutatója
A dob szerepe a zenében.
Meghívott vendég:
Juhász Márton jazzdobos
Steel Orange
Fit Fat
x
x

Üllői Úti Fuck

25 éves születésnapi party

10.30
10.40
14.00
14.30
15.00
16.00
17.00
18.00
19.15
20.30

szeptember 8., vasárnap
A PRODRUM dobiskola
bemutatója
Az iskola növendékeinek műsora.
Ismert külföldi zenekarok számainak dob-karaoke ledobolása.
Szentmártoni Zsolt dob-parádéja
Korompay Zsolt dob-bemutatója
Red Light Slipper
Dreamless
Parola
Surf Truckerz
Zefír

Szkítia

PRODRUM Dobiskola

ha egyszer a dobok mögé szeretnél ülni…
Mit érez egy dobos a kis székecskéjén ülve dobverővel a kezében?
Megtudhatod, ha Te is a dobok mögé ülsz, mert a SzeptEmber Feszten
ezt is lehet! Sőt, olyat is hallhatsz, amit mások eddig fesztiválon sosem.
Dob-karaoke a nagyok zenéjére. METALLICA, LENNY KRAVITZ,
QUEEN, GENESIS, LED ZEPPELIN, THE POLICE, LINKIN PARK,
AEROSMITH, THE BEATLES és mások zenéje szól a dobsáv nélkül
amire az ifjú tehetségek élőben dobolnak alá (vagy rá, vagy inkább fölé?) Előadást is hallunk
a dob és a zene viszonyáról azonnali hangaláfestéssel, vagy rácsodálkozhatunk, hogyan is
szól értő kezekben egyszerre két vagy akár három dobszerkó! El ne mozdulj szombaton és
vasárnap a dobok és a Hungary Card (Magyar Turizmus Kártya) színpad mellől!

MetalWar Színpad

BORS Színpad

16.00
17.15
18.30
12.40
13.20
14.00
14.40
15.30
16.20
17.10
18.00
18.50
19.40
20.50

10.00
10.40
11.20
12.00
12.40
13.20
14.00
14.40
15.30
16.20
17.10
18.00
19.10
20.00

szeptember 6., péntek
Words Of Blood
Effrontery
Twister
Diktátor
Battalion (CH)
Agregator
Run For Power
Partyzan
Thunderbolt (NOR)
Wisdom

Civil War (SWE)

szeptember 7., szombat
Mother Funkers
Mozso
Bermuda Rockband
Symphonium
Christian Epidemic
Asphalt Horsemen
The Bite (SRB)
HEX (NOR)
ZBB
Bejelit (ITA)
Demonlord
Lechery (SWE)
Crossholder

Mobilmánia

5. születésnapi bulija

20.00

10.00
10.40
11.20
12.00
12.40
13.20
14.00
14.40
15.30
16.20
17.10
18.00
18.50

szeptember 8., vasárnap
Stratégia
GMT
Velvet Seal
Long Road
Vasmacska
Krízis
Foci Bajnokság (Fradi)
6Test
Noa Rock
Ozirisz
Tűzmadár
Action
Cool Head Klán, Molicsrock

19.40

Alcohol + Rock Himnusz

20.50

Pokolgép

Meglepetés vendégekkel

11.00
12.00
13.00
14.00
15.30
17.00
18.30

szeptember 6., péntek
Heep Freedom - Uriah Heep Cover Band
Jimi Hendrix Reload
Lead Zeppelin

Magyar Atom

szeptember 7., szombat
Perfect Symetry
Mirodam
Country Road
Mondschein Kapelle
Rácz Kati és a Flush
Jump Rock Band
Ed Philips and the Memphis Patrol
Elvis Live

20.00

Pink Floyd Hungarian Show

11.30
13.30
15.30
16.00
17.30
19.00

szeptember 8., vasárnap
FISKARS Rönkhasító verseny
Pedrofon
Lucky Bulls Linedance Club
Yellow Spots
Puhító feat. Varga Livius (Quimby)
Juhász Márton Euro-African Playground

20.30

A Kutya Vacsorája

TIPP
Szamártól a kecskéig, birkától a kiskacsáig számtalan állatfajta megtalálható az állatsimogatóban.

Támogató partnereink:

Médiatámogató partnereink:

TIPP
Szőnyegszövés és tűzzománc készítés is várja a kicsiket és nagyokat a gyerekbirodalom területén.

Az
L-Térő
Alapítvány
(www.eltero.
hu) Egészségszigetén az egészséges
életmóddal kapcsolatos szolgáltatásokkal
és termékekkel találkozhat. Biorezonanciás
állapotfelmérést,
energetizálást,
magnetoterápiás eszközöket próbálhat ki.
Megismerheti a csontkovács munkáját,
testét
különböző
masszázsfajtákkal
(pl. shiatsu, korokan stb.) frissítheti
fel. Bepillanthat a mandalakészítés, a
jóslás és a horoszkópok rejtelmeibe.
Gyógykozmetikumok,
gyógykivonatok,
biotermékek
közötti
válogatásában
dietetikusok segítik. Növények, ásványok, selyemfestők, parajdi só és sok különlegesség
mellet civil szervezetek munkatársai is várják, hogy segítsenek egészsége megőrzésében.

