PIKNIK PÜNKÖSDFÜRDŐN
IV. Római-parti Halászlé Fesztivál Óbuda Napján
Óbuda vízre száll a 165 éves magyar hadihajózás tiszteletére
Budapest – Pünkösdfürdő – 2013. május 04.
2013. május 4-én a pünkösdfürdői Duna-parton negyedik alkalommal gyűlnek össze a legnépszerűbb halétel készítőinek amatőr mesterei, hogy összevessék
főzőtudományukat. Baráti, családi és munkahelyi csapatok költöznek ki ezen a napon a Duna-partra, hogy ott, bekapcsolódva a kulturális és sport programokba,
egy kellemes napot töltsenek el. Már hagyomány, hogy a fesztivál vendégeként kiköt és megnyitja fedélzetét az MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred
„Óbuda” nevű monitor hajója. A magyar hadihajózás az idén ünnepli 165. éves évfordulóját, és ebből az alkalomból a Hadihajós ezred még több hajóval vonul
ki a Dunán, ahol a kézihajtású vízisport barátok felvonulással tisztelegnek a jeles alkalomból. A parton tűzszerész bemutató és hajómodell kiállítás várja az
érdeklődőket. A nagyréten felállított színpadon kulturális és sportbemutatók váltják egymást, amit egy hangulatos Duna-parti rockandroll parti zár le. A nap
folyamán a rendezvényre látogatók bekapcsolódhatnak a középkori lovagok játékaiba, ahogy ízelítőt kapnak a Cirkusziskola munkájából is.
Az egész napos rendezvény elmaradhatatlan tartozéka a Laci konyha étel-ital kínálata és a Vidámpark sergő-forgó játékai.

10,00 Óbuda vízre száll! - II. Kézihajtásúak
napja indítása a Dunán www.kezihajtasuak.hu

Erős emberek vetélkedése – Fekvenyomó
verseny a Duna-parton- Rómaifürdő SE-RSE
Fitness

15,00 Halászlé Főzőverseny
eredményhirdetése
Braunhaxler egyesület kórusa

11,00
A sárkányhajó emlékfutam rajtja a Dunán
IV. Római-parti Halászlé Fesztivál főzőverseny
kezdete

Vásári forgatag: középkori mutatványosok,
táncosok, gólyalábasok, Óbudai Cirkusziskola
13,00 Küzdősport bemutatók: kempo, judo,
karate, Ju Jitsu

15,30 Sportversenyek eredményhirdetése
Zumba-párbaj: Zsanett és Viktor

11,00 – 14,00-ig
Sport-sor:
Kerékpáros ügyességi próbák – Békásmegyeri
Vándor Kerékpáros Klub
Parti ping-pong parti – helyszíne a Dunapart. Kispályás labdarúgás – Kiserdei pálya
Csillaghegyi Mozgás és Szabadidő Sportegyesület

14,00 Sárkányhajó futam ünnepélyes
eredményhirdetése - megemlékezés a 165 éves
magyar hadihajózásról
Közreműködik a Magyar Honvédség Központi
Zenekara és a Csillaghegyi Általános Iskola
mazsorett csoportja és az MH 1. Honvéd
Tűzszerész és Hadihajós Ezred.

Program

Támogatók:
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata
Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft.

Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft.
MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred

16,00 Duna-parti rockandroll parti a
Holiday Star együttessel
A Duna-parton
Hajómodell kiállítás, hadihajó és tűzszerész
bemutató, katonai toborzó
Halétel bemutató és borkóstoló, kirakodó
vásár, mini vidámpark, lacikonyha.
Mindenkit szeretettel hív és vár:
A Római SE és a Rómaifürdő SE

Terra21 Kft
Pisztráng Trade Kft
Kismegyer-Tápió Kft

Öreglaki Halász Kft
Cápa-ker Kft

