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Május utolsó hétvégéje volt, de az első, időjárásában is élhető
három nap. A Római SE és a Rómaifürdő SE csapata,
kiegészülve lelkes segítőkkel és támogatókkal, megszervezte a
Római-parti fesztivált, középpontba helyezve a halászléfőző
versenyt, amelynek hagyományt szerettek volna teremteni. A
sokszínű programkínálat a szórakozáson túl lehetőséget kínált
adakozásra, jótékonykodásra, egészségügyi szűrésre és véradásra
is. Több ezer embert csábított a Duna-partra a rendezvény, ahol
többen megerősítették a szervezőket abban, hogy folytatni kell a
munkát, mert a Római-partnak és az itt élőknek is szüksége van az
ilyen, közösségépítő eseményekre, ahol iskolák, civil szervezetek,
baráti csapatok, munkahelyi társaságok szórakoztak együtt.

A Csillaghegyi mentőállomásnak gyűjtöttek

Volt egyszer egy fesztivál 
a Római-parton

A péntek esti – Pünkösdfürdői strandon tartott – támogatói esten a
jelenlévők a belépő és tombola vásárlásával a csillaghegyi
mentőállomásnak gyűjtöttek adományt.

Szombat este
az Ice Cream
Blues Band
adott
koncertet.

A pénteki
támogatói et
adományaiból
befolyt 300.000 Ft
-ot a Csillaghegyi
Mentőalapít -
ványnak adták át
a szervezők:
Fehér Ágnes
Rómaifürdő SE,
Kiscsatári Emese,
Gyepes Lajos és
Gyepes Ádám
Római SE. Az
adományért 
Dr. Mártai István
orvosigazgató és Dr. Szőcs Mónika a Csillaghegyi mentőállomás igazgatónője
mondott köszönetet.

A III. kerületi
Rendőrkapitányság
csapata is
benevezett a
halászlé főzők
versengésébe.

Régi
rendőrautó,
nagyon mai
rendőr -
lánnyal.

A színpad
és a profi
hangosítás
Bús Balázs
polgár -
mester,
fővédnök
adománya
volt.

A Szent
Margit
Rendelő -
intézet Kft.
egészség -
ügyi
szűrésre
invitálta a
látogatókat.

A pompom lányok
elmaradhatatlan
szereplői a
fesztiválnak.

Az esten a vendégeket zenés, táncos műsor szórakoztatta. Hargitai
Géza és barátai vonósnégyes műsorával járultak hozzá a rendezvény
sikeréhez.

Az értékes tombolaajándékok között szerepelt négy helyi festőművész
alkotása is, amit a művészek ajánlottak fel.

KIEMELT TÁMOGATÓK:
Óbuda – Békásmegyer Önkormányzata
Fővárosi Gázművek Zrt.
Holiday Beach Budapest
Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft.
Budapest Gyógyfürdői ZRt.
Friesland Hungária Zrt. – a Túró Rudi
forgalmazója
Mémép Kft.
UniCredit Bank

TOVÁBBI TÁMOGATÓK:
Óbudai Kulturális Központ
Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft
Törley Pezsgőpincészet Kft.
Rab-Kováts Éva festőművész
H. Varga Ágnes festőművész
Tenk László festőművész
Pálföldi Zoltán festőművész
Orbánné Pápai Ági - DekorÁgi
Cziniel cukrászda
Martfű Termál SPA
Heineken Hungária Zrt.
Budapest III. kerületi Rendőrkapitányság

Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet
Budapest III. Kerületi Polgárőr Egyesület
Békásmegyeri Tűzőrség
Ezermester újság
Tata Öregtó Halgazdasági Kft.
POWERTRACK táplálék kiegészítők 
Pilis-Budai Kutyamentők Társasága Egyesület
Peridot-Line Kft.
Pilisi Parkerdő ZRt.

MÉDIA TÁMOGATÓK:
ÚtiSúgó.hu
Óbuda TV

Pilis rádió
Rádió 6
Római Parti Hírek
Szentendrei Kurír
Trevox Marketing Kft.

SZERVEZŐK:
Rómaifürdő Telep Környezetvédő, Szabadidő és
Diák Vízisport Egyesület
Római Sport Egyesület
Trevox Marketing Kft.
MH1 Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Zászlóalj
Budapest Gyógyfürdői ZRt.

AZ MH1 Honvéd
Tűzszerész és
Hadihajós ezred Óbuda
nevét viselő hadihajóját
hozta el a
rendezvényre, míg a
tűzszerészek a parton
mutatkoztak be.

A halászléfőző
versenyen 32
csapat indult,
köztük a kerületi
Civil bizottság
csapata. Csikósné
Mányi Júlia és
Mihalik Zoltán
képviselők
irányították a
csapat munkáját.

Vasárnap a
sporté volt a
főszerep. A
Zöldgömb SE
futóversenyét
még nem
mosta el az
eső.

Ferenci Tibor
Budapest
Gyógyfürdői és
Hévizei Zrt.
vezérigazgatója a
fesztivál másik
fővédnöke nyitotta
meg a rendezvényt.

Szombaton a
színpadon egymást
váltották az iskolai
és más amatőr
csoportok. A
halászléfőző
versenyt Rétfi
Zoltán Baja város
polgármestere
nyitotta meg. Láng
József színművész,
mint házigazda
köszöntötte a
halászlé főváros
vezetőjét.

A Dunán a BKV Előre
SC kajak-kenu versenyt
hirdetett. A
leggyorsabbak érmet
akaszthattak a
nyakukba, míg a
legtöbb versenyzőt
kiállító klub egy
kupával lett gazdagabb.
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