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Fotó: Kovács Tamás MTI

Iii. Hidak és Hídépítők Napja
Három évvel ezelőtt amikor megszerveztük az I. Hidak és Hídépítők Napját,
magunk sem gondoltuk, hogy ilyen rövid idő alatt ekkora népszerűségnek
örvend rendezvényünket.

Úgy érezzük, jó úton járunk, amikor az egyesületünk
hitvallásában megfogalmazott célt követjük,
miszerint partokat kívánunk összekötni
úgy a munka világában,
mint a civil életben egyaránt.
Az idei rendezvényünk három helyszínen zajlott.
Az Óbudai Szent Péter és Pál Főplébániai téren, a Dunán, és a BME előtti
rakparton.
De vegyük sorba az eseményeket!
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Nepomuki Szent János szobor átadása
Sal László

Eljött a nap hogy újra megújulva vehetem át Budapest nevében

A-Híd Zrt. vezérigazgató beszédéből részlet:

a barokk szobrot.”

„2014 évben a Hídépítők Napján tettem azt a felajánlást, hogy
ezen túl minden évben az ország területén felújítunk egy Nepomuki Szent János szobrot, melyet a hídépítők védőszentjének is

Bús Balázs

tekintünk. Azért vagyunk most itt, hogy ezt a szobrot felújítva át-

a III. kerület polgármestere köszöntötte a jelenlévő vendége-

adhassuk.

ket, és a Dunán felvonuló hajósokat. Köszöntő szavai után, még

Cégünk mottója: A jövőt építjük. Ennek azonban nem mond ellent,

az alábbiakat mondta:

hogy aki múltját nem tiszteli, hagyományait nem ápolja, jövőjét éli

„A kajakosok, sárkányhajósok és a többi evezős eddig is hozzá

fel, és eljöhet egy olyan idő, amikor már nem lesz miért dolgoznia.”

tartozott az óbudai partszakasz képéhez. Az előttünk álló években belátható közelségbe kerülhet a Duna bekapcsolása Buda-

Dr. Farbaky Péter

pest közlekedési vérkeringésébe. Birtokba kell tehát venni Európa

a Budapesti Történeti Múzeum főigazgatója

második legnagyobb folyamát, kihasználni a benne levő turisztikai

a főváros képviseletében:

és kulturális lehetőségeket egyszersmind új közösségi színteret

„Tarlós István főpolgármester úr kért meg arra, hogy a fővá-

kell létrehozni. Kívánom, hogy a jövőben a Duna is hozza közelebb

ros nevében vegyem át a szobrot. Köszönjük az A-HÍD Zrt.-nek

a jobb és a ball parton lakókat, az Észak és Dél Budán élő embere-

a Nepomuki Szent János szobor a restaurálását, valamint a Szent

ket egymáshoz. Remélem a mostani hagyományt teremtő vízi fel-

Flórián szobor tisztításának finanszírozását is. A két restaurátor

vonulás is ráirányítja a figyelmet ennek szükségességére.”

Szűcs László és Papp János voltak, az Ő munkájukat is köszönjük. ... A szobrok az 1770-es években készültek a művészük, Bebó
Károly volt az Zichyeknek az udvarmestere, a szobor talapzatát

Tercsi Zoltán plébános az üdvözlő beszédek után megáldotta

a Zichy és Berényi címer díszíti.

a szobrot, és a vízi útra indulókat.

Vízi felvonulás a Dunán
A dunai felvonulás jó hangulatban zajlott.
A menetet evezősök vezették, majd a Római parton
népszerű gálya vitte a Nepomuki Szent János képét
ábrázoló zászlót. Ezután következtek
a sárkányhajósok, majd a kajak-kenus gyerekek.
A menetet a honvédség hadihajója zárta.
A hajósok a Lágymányosi öbölig eveztek, ahol
a sárkányhajósokat még egy külön verseny is várta.

A vízi felvonulás
nyertesei

Dombóvári Éva a Hídépítők Egyesületének főtitkára
a vízi felvonuláson résztvevő kajak-kenu egyesületek
között kisorsolt egy mini kajakot.
Nyertes az Újpesti Kajak Kenu Klub.

20 fős sárkányhajó verseny győztese

a

Győri

Széchenyi

István

10 fős sárkányhajó verseny győz-

Egyetem, és Győr Hild József Szak-

tese a Közgép csapata.

középiskola közös csapata lett.
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Hídépítők szakmai versenye a BME-nél
A délután Dr. Péceli Gábornak a BME rek-

Hídépítők napján. Nepomuki Szent János

rövid hogy szeressenek. Én egyetlen egy

torának köszöntőjével kezdődött:

napján arról elmélkedni, hogy mit jelente-

dolgot szeretnék mondani, nagyon jó idő-

„Kedves

vendége-

nek nekünk a hidak

töltést kívánok a hídépítők napján. Építsék

ink, kedves mind-

és a hídépítés, ön-

ma építsék a hétköznapokban is szor-

nyájan.

magában egy fan-

galmasan hídjainkat Magyarországon és

nagy tisztelettel és

tasztikus dolog.

Budapesten. Mi – azt gondolom hogy –

szeretettel köszön-

Azt gondolom, hogy

a fővárossal, főpolgármesterrel úrral, fő-

töm Önöket ezen a

mindannyiunkban

polgármester-helyettes

napfényes

napon.

ott van az a kész-

talán nem építjük lassan a várost. Pesten

Szemlátomást, Ne-

tetés, hogy próbál-

egy év alatt építettük fel a FRADI stadi-

pomuki Szent János közben járt az "idő-

juk a közöttünk lévő távolságot bármilyen

ont, tegnap leraktuk a Dagály Úszó Aréna

járás csinálónál", és meghálálta azt, hogy

úton módon eltűntetni. A késztetés a híd-

alapkövét. ... Azt azért végképp nem gon-

egy nagyon szép felújított szoborral em-

építésre valahol mélyen mindannyiunkban

doltam volna hogy ezen a hétvégén egy-

lékeztünk meg róla a délelőtt folyamán,

bennünk van.

szerre hat híd is felépül Budapesten, ezzel

és megfelelő körülmények teremtődtek

... Főpolgármester úr is 2010-ben töb-

mi nem tudunk versenyezni, úgy hogy

a délutáni hídépítők versenyére. Én na-

bek között azzal kezdte munkáját, hogy

versenyezzenek inkább egymással a csa-

gyon-nagyon köszönöm, az egyesületnek,

meg kellet mentenie a Margit szigeti fel-

patok.”

hogy évről-évre ilyen széles spektrumú

újítási munkálatokat. Most azon az úton

programmal és izgalmas újdonságokkal

vagyunk, hogy minél hamarabb, akár

dr. Horváth Béla az FKF vezérigazgatója

hozakodik elő és tudjuk ünnepelni a hida-

az olimpia révén is, a közeljövőben új köz-

a sárkányhajók versenyének eredmény-

kat és a hídépítőket. Kívánok ez alkalom-

úti hidakat építünk Budapesten. Legyen

hirdetése előtt az alábbiakat mondta:

mal is nagyon sikeres versengést és itt

ez akár a Galgáni, akár az Albertfalvai,

„ ... a mai Nepo-

a műegyetem főépületének a lépcsőjéről

Aquincumi de elsősorban a Margitsziget

muki Szent János

buzdítom a BME csapatát.”

és a Dráva utca tengelyében megépülő

rendezvény

gyalogos híd.

vült,

Sal László az A-HÍD Zrt. vezérigazgatója

.... Talán kevesen tudják, hogy a Hídépítők

lottuk

a Hídépítők Egyesülete nevében kö-

Egyesületének elnöke, azaz Apáthy Endre

már

szöntötte a jelenlévőket. Néhány gon-

már szinte gyerek kora óta, szent elhiva-

hogy

dolat a beszédből:

tottként építi városunkat. Az egyesület

Egyesülete

„– A nap egy szo

megteremtette annak lehetőségét, hogy

szervezi. Kezdettől fogva Tarlós István

boravatással

Nagyon

úrral

közösen

kibő-

ahogy

hal-

több

éve

hagyomány,
a

Hídépítők
meg-

kez-

minden évben valahol az országban egy

főpolgármester úr a fővédnöke ezeknek

dődött azután egy

Nepomuki Szent János szobrot felújít és

a rendezvényeknek, és abban a megtisz-

felvonulással

foly-

felavat. Ez történt meg ma délelőtt is. Ez-

teltetésben részesültem, hogy tavaly Én

tatódott a Dunán, itt

úton szeretnénk megköszönni az egyesü-

helyettesíthettem Őt. Amikor az ünnepi

pedig egy hídépítő

let munkáját, és nagyon bízom benne hogy

beszédemet mondtam, egy jóindulatú ja-

versenyt

fogunk

jövőre ugyan itt, ugyan ilyen szép időben,

vaslattal álltam elő amire a hídépítők egye-

rendezni. Azt gondolom, hogy ez a hely-

ugyanennyi sok ember előtt találkozhatom

sületének vezetése, az elnök úr, illetve

szín a BME előtti tér is emblematikus, jelzi

Önökkel.”

a főtitkárasszony Dombóvári Éva asszony

azt, hogy mivel foglalkozik ez a szakma.

is fogékony volt. Ennek eredménye hogy

A Duna itt folyik a BME előtt, ahol ezeket

Dr. Fürjes Balázs kormánybiztos elhang-

Nepomuki Szent János tiszteletére egy

a gyönyörű hidakat építjük közösen az el-

zott gondolataiból idézet:

hajós felvonulást szerveztek. Ezzel tulaj-

múlt évtizedekben és remélhetőleg az el-

... „Ennyi veretes kö-

donképpen Budapest bekapcsolódott a vi-

következő évtizedekben is. Azt reméljük,

szöntő után nyilván

déki városokban már több évszázados

hogy minél többen megismerik ezt a szak-

mindenki izgatottan

hagyománnyal megteremtett rendezvé-

mát, egy ilyen kvázi nyílt napon is, melyet

várja

nyekhez, hisz a legismertebb, hogy Baján

most a Hídépítők Egyesülete szervezett.”

Megfogadom
amit

a

versenyt.
azt,

Székelyföl-

évszázadok óta Nepomuki Szent János
szobrát úgymond megcsónakoztatják.

A főváros nevében Dr. Szeneczey Balázs

dön mondanak. Ott

Bízom benne hogy a szponzorok segít-

főpolgármester helyettes a következő-

az a mondás járja:

ségével a jövő évben már a maga valósá-

ket mondta:

Ha elmész egy ülésbe és ha ott beszél-

gában a Nepomuki Szent János szobrát

„Budapest főpolgármestere Tarlós István

ned kell, akkor állj föl hogy lássanak, be-

tudjuk itt leúsztatni Óbudától a Műegye-

nevében köszöntöm Önöket a Hidak és

szélj hangosan, hogy halljanak, és legyél

tem elé.”

A beszédek elhangzása után következett
a már mindenki által nagyon várt

HÍDÉPÍTŐ VERSENY.
Az idei évben raklapokból kellett
„működőképes” hidat építeni
a szakmai hídépítő verseny résztvevőknek.
A szabályokat Orosz Károly A-Híd Zrt. igazgatója
ismertette.

HÍDÉPÍTŐK EGYESÜLETE
Széchenyi Család Alapítvány díját Széchenyi Tímea az alapítvány elnöke,
az okleveleket Dr. Fürjes Balázs kormánybiztos adta át.

Hídépítő verseny győztese a BME csapata
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Ezúton is köszönjük mindazoknak a munkáját, hozzájárulását, támogatását akik tevékenykedtek a nap sikere érdekében, külön köszönet illeti a szervezőbizottság tagjait.
Viszont látásra 2016. május 16-án a Hidak és Hídépítők napján!

Dombóvári Éva

