III. Római-parti Halászlé
és Bográcsos Ételek Fesztiválja
Kultúra – Hagyomány – Sport

A Római SE és a Rómaifürdő SE
harmadik alkalommal hívta a
kikapcsolódásra vágyó embereket
a pünkösdfürdői Duna-partra.
Rendezvényükkel az idén is
bekapcsolódtak a május 5-i
Óbuda Napja programfolyamába,
hiszen a Duna és a partja Óbuda
fontos és közkedvelt része.
A fesztivál színes
eseménysorozata már pénteken
este kezdődött a Duna-parti
szabadtéri színpadon, ahol az Ice
Cream Blues Band az Országos
Vízitúra Bajnokságra érkező, az
Ártéren tábort verő vizesek
köszöntésére koncertezett.
Szombat reggelre a vidámpark, a
Lacikonyha és a számtalan árus
készen állt az Óbuda Napját
ünneplők fogadására. A Dunán

elfoglalta helyét a MH. 1. Hadihajós és Tűzszerész
Ezred Óbuda nevét viselő AM hadihajója és a parton a
tűzszerész kiállítás. Egész nap hősiesen állták a
kíváncsiskodók rohamát, végtelen türelemmel mutatták
meg a
hadihajó minden apró
zugát. A hadihajó
legénysége mindezek
mellett fontos szerepet
vállalt a vízen elrajtoló
túraverseny
biztosításában is.
Miközben a Dunát
ellepte a kézi hajtányos
hajók minden féle és
fajta
formája
az indító
jelre
várva,
addig a
színpadon Laukonidesz Lilla
önkormányzati képviselő
hivatalosan is megnyitotta a
fesztivált. A Keve –Kiserdő
táncosai útjára indították
az„Óbuda vízre száll”
sportprogramjait, így a Vízművek
uszodában az úszás, vízilabda és
szinkronúszás bemutató, míg a
Dunán a közel 400 vizes szállt
versenybe.
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A Holiday Beach Hotel udvarán az
asztalitenisz, strandröplabda, a Kiserdei
pályán pedig a kispályás foci szerelmesei
küzdöttek egymással. Ezen közben a Dunaparton az Óbudai Piknik keretében
meghirdetett főzőversenyre nevező csapatok
sürgölődtek a bográcsok körül. 24 csapat –
akadt köztük 40 fős is! – ragadt fakanalat
ezen a napon. A versenyfőzők
megdolgoztatták a zsűri ízlelőbimbóit,
de a szigorú pontrendszer alapján
végül döntés született. Két
kategóriában hirdettek győztest: a
halászlé és az egyéb bográcsos ételek között
keresték meg a legjobbakat. Azok sem
szenvedtek hiányt érdekes látnivalókban, akik
nem sportoltak vagy főztek. A fesztivál folklór
színpadán az aprók táncát követően, amit az
Aquincum Iskola táncos
lábú tanulói mutattak be,
népzenekarok és
néptánc együttesek
váltották egymást. Duna
menti tánccsoportok,
Duna menti táncokból,
folklór kincsekből
hoztak a színpadra egy
csokorra valót. Fellépett
a szigetmonostori
Zöldsziget
táncegyüttes a
Dunazug zenekar kíséretében, Szobról érkeztek a
Danubius együttes táncosai, míg a kerületi sváb
hagyományokat ápoló Braunhaxler csoportot a
taskonyi svábok táncos bemutatkozása követte. A
néptáncosok, hagyományőrzők műsora után Csiki
Gergő hívta táncra a színpad előtt nézelődőket.
Míg lenn közönség a tánclépésekkel ismerkedett,
fenn a színpadon már a Borgia zenekar hangolt,
majd néhány népszerű népdal újszerű feldolgozásával
mutatkozott be. A színpadi eseményeket a Szkítia
zenekar koncertje zárta. Igazi családi ünnepre
sikeredett ez a fesztiváli nap. Kicsik és nagyok
lelhettek szórakoztató programra Pünkösdfürdőn,
legyen az Játszóház vagy dodzsem, természetjárás
vagy bringózás, eszem-iszom vagy csak egy
fagylalt… Szép nap volt!
Köszönet Óbudának, köszönet
mindenkinek, aki közreműködött a
fesztivál tartalommal való
megtöltésében, köszönet az
összefogásért.
És az elmaradhatatlan statisztika: 145
hajó közel 400 fő egyszerre a Dunán,
162 fellépő a színpadon egész nap, 150
főre készített”szervezői-gulyás”,
meghatározhatatlan számú – néhány
ezer – látogató, sokezer mosoly – Ez volt a Rómaiparton a
III. Halászlé és
Bográcsos ételek
Fesztiválja.
Fehér Ágnes –
Rómaifürdő SE

A rendezvény házigazdái:
Római SE, Rómaifürdő SE
Szervezőtársak:
MH 1. Honvéd Tűzszerész és
Hadihajós Ezred
BKV Előre SC
Csillaghegyi Mozgás és Szabadidő
Sportegyesület
OSC Vízilabda Utánpótlás Csapatok

Támogatók:

A rendezvény főtámogatói:
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata
Óbudai Kulturális Központ
Nonprofit Kft
Óbudai Sport és
Szabadidő Nonprofit Kft.

Terra21 Kft
Holiday Beach Budapest Hotel
Óbudai Polgárőrség
OMSZ Csillaghegyi Mentőállomás
Budapest III. Ker. Rendőrkapitányság
Bringó Hintó Kft
Pilisi Parkerdő Zrt.
Törley Pezsgő Pincészet
Budapest Gyógyfürdői Zrt.
Corvin Plaza
RCS Kft
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