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Egy ötlettől a tradícióig

IV. Hidak és Hídépítők Napja

Kítűzőhajó Szent Flórián Tűzoltóhajó



Amikor a hídépítő udvarán az első hidak és hídépítők Napja rendezvényt szerveztük, azt fontolgattuk 
egymás között, vajon mennyire lesz nyitott a szakma egy ilyen kezdeményezésre. Már az első pillanatban 
partnerre találtunk tarlós István főpolgármester személyében, aki azóta is fővédnöke ennek a 
rendezvénynek. Ahogy az évek múltak, egyre többen csatlakoztak hozzánk, így a helyszíneket is változtatni 
tudtuk, a programokat pedig színesíteni. ünnepeltünk a Magyar Műszaki és közlekedési Múzeum előtt, 
a Budapesti Műszaki egyetem főépülete előtt, idén pedig a kopaszi-gát adott otthont a rendezvénynek.

Szent Flórián Tűzoltóhajó AM hadihajó



Második éve a Dunán sárkányhajósok, 
evezősök és különféle motoros hajók 
felvonulásával veszi kezdetét a rendez-

vény. A sárkányhajókban az ünnepséghez csatla-
kozott cégek dolgozói eveznek. Nagy örömünkre 
szolgált, hogy idén Dr. Simicskó István honvé-
delmi miniszterünket is az evezősök között kö-
szönthettük, igaz, már második alkalommal.

A felvonulást követően az érdeklődők a sárká-
nyosok versenyét tekinthették meg az öbölben.

Délután a rendezvény szakmai része követ-
kezett, ahol Apáthy Endre, a Hídépítők Egye-
sületének elnöke köszöntötte a vendégeket 
és az érdeklődőket:

„Szép szakma a hídépítés és gyönyörű lát-
vány a híd. Négy évvel ezelőtt elhatároztuk, 
hogy megünnepeljük a Hidak és Hídépítők 
Napját. A legelső egy szűk körben megren-
dezett esemény volt, de ma már több, mint 

hetven szervezet csatlakozott a kezdeménye-
zésünkhöz. Ma már mondhatjuk, hogy hagyo-
mánnyá kezd válni, melyet Nepomuki Szent 
János emléknapján tartunk minden évben. 
Azon kívül, hogy ünnepeljük a hidakat és alko-
tóikat, azt határoztuk el, hogy minden évben 
egy Nepomuki szent János szobrot felújítunk. 
Remélem, hogy ez a hagyomány folytatódni 
fog, egyre többen csatlakoznak majd hozzánk 
és közösen ünnepeljük, a hidakat és építőiket.”

Sal László, az A-Híd vezérigazgatója, jel-
képesen átadta Dr. Gémesi György, Gödöllő 
polgármesterének az idei évben Gödöllőn 
felújított Nepomuki Szent János szobrot.

A polgármester beszédében megköszönte az 
A-HÍD Zrt-nek az előző  napon már átadott, és  
felszentelt szobrot. Korábbi munkák kapcsán már 
volt személyes kapcsolat is a vezetők és a szak-
mai irányítók között. Külön köszönetét fejezte 
ki a nemes gesztustért és felajánlásért. A hidak 
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Vízifelvonulás

Sal László - Dr. Gémesi György

Honvédelmi miniszter látogatása



építésére szükség van a lelkekben is, és talán ez 
a szoborátadás is egy ilyen újabb hidat jelképez, 
mondta a polgármester.

Kedves színfoltja volt az ünnepségnek, ami-
kor a Közúti Szakemberekért Alapítvány alapí-
tója, Dr. Törőcsik Frigyes és a kuratórium 
elnöke, Pallai Tibor, Apáthy Endre elnö-
künk több évtizedes példaként állítható 
szakmai és vezetői munkáját ismerte el az 
életműdíjjal.

Széchenyi István születésének 225. évfordu-
lójának alkalmából a Magyar Közút Nonprofit 
Zrt. Kiskőrösi Közúti Szakgyűjteménye egy tab-
lópályázatot hirdetett meg „Széchenyi Életútja” 
címmel. Szászi András, a gyűjtemény vezetője 
értékelte a beérkezett munkákat, majd a meg-
érdemelt díjakat dr. Nemes-Nagy Tibor, a 
Magyar Közút vezérigazgatója adta át.

E napra a győri Hild József Építőipari Szak-
középiskola és az Óbudai Egyetem Országos 

Középiskolai Hídtörő Bajnokságot szervezett. 
Prof. Dr. Rajnai Zoltán, az Óbudai Egyetem dé-
kánja, többek között elmondta, hogy ma nem-
csak azokat ünnepeljük, akik építik a hidakat, 
hanem akik hidat törnek össze. A feladat 1 kg 
spagetti tésztából 1 méteres fesztávú híd meg-
építése volt ragasztással, melyet a helyszínen 
egy hitelesített eszközzel terheltek meg.

Az idei győztes híd 149 kg terhelést bírt, me-
lyet a győri Hild szakközépiskola lánycsapata több 

Clark Ádám hajó

Életműdíjátadás - Apáthy Endrének

„Széchenyi Életútja” díjátadás - Dr. Nemes-Nagy Tibor

Hídtörő bajnokság díjátadás Dr. Schneller Domonkos



hétig készített. A győztes csapatnak 
dr. Schneller Domonkos a Kiemelt 

Kormányzati Beruházások Központjának stra-
tégiai főigazgatója adta át a díjat.

A vízi felvonulókat és a sportolókat Dr. 
Horváth Béla, a DHK vezérigazgatója kö-
szöntötte és egyben átadta a sárkányhajósok 
versenyének díjait.

A Főtáv a cégcsoportjuk nevében köszöntötte a 
megjelenteket. Ebben az évben, mint szponzor, a 
Főtáv és az annak leányvállalataként működő DHK 
először csatlakozott a rendezvényhez, egyúttal 
bízva abban, hogy az elkövetkező években a Híd-
építők Egyesületével folytatják ezt az együttműkö-
dést. A vezérigazgató kiemelte: „Ez a hét a magyar 
sportolók hete volt. Gondoljunk csak a magyar 
úszók teljesítményére, vagy a magyar hokisokra, 
vagy a magyar labdarúgó válogatott előkészületi 
meccsére. Ebbe a sorba zárásként beleilleszthetjük 
az Önök mai evezését végig a Dunán és az öböl-
ben való versenyzésüket. Örülök, hogy ezt a napot 
ezzel is sikerült ilyen ünnepélyessé tenni.” - gratu-
lált a résztvevőknek és győzteseknek.

A céges futam győztes csapata a Fővárosi 
Tűzoltók lettek, míg a profi futam győztes 
csapata az AHÍDragon csapata lett.

A szakmai HÍDÉPÍTŐ VERSENY mindig a 
nap fénypontja.
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Kategória győztes  - Tűzoltók csapata

Kategória győztes - HÍDragon csapata

Indul a verseny

A szakmát a zsűri elnöke dr. Schneller 
Domonkos a Kiemelt Kormányzati Beru-
házások Központjának stratégiai főigaz-
gatója köszöntötte.

Beszédében kiemelte, hogy sosem járt még 
olyan helyen, ahol híd makettek épültek, vagy 
spagetti tésztából készítettek olyan hidakat, 
amelyek ilyen terhelést is kibírnak.

„Ha vannak olyan fiatalok, akik képesek arra, 
hogy ilyeneket létrehozzanak, ez jó remény-
séget adhat arra, hogy a jövőben is készül-
hetnek olyan hidak Magyarországon, amely 
az elmúlt évtizedekben készült alkotásokhoz 
méltóak lehetnek. Ez azt jelenti, hogy van a 
hídépítő szakmának utánpótlása. Ha a Kő-
röshegyi völgyhídra, a Megyeri hídra, vagy a 
szolnoki Tiszavirág hídra gondolunk, joggal 
lehet büszke rá mindenki, aki ezeknek az al-
kotásoknak és műtárgyaknak létrehozásában 
részt vehetett. Ugyanakkor, ha végig nézünk 
Budapesten, bármennyire szeretjük is ezt a vá-
rost, azt kell látnunk, hogy a hasonló méretű 
európai nagyvárosok sorában bizony le va-
gyunk maradva a hidak tekintetében. Hiány-
zik néhány híd a városból.  Ha megnézzünk 
pl. Stockholmot a maga 55 hídjával, Bécset, 
ahol 42 híd van, nekünk Budapesten 15 hi-
dunk van, beleszámítva a Gubacsi és K-hidat 
is. Azt gondolom, hogy 2-3 híd legalább el-
férne még ebben a városban. Budapest a 
2024. évi olimpiai pályázatnak az egyik neve-
zője. Ez egy olyan történelmi lehetőség mind 
a hídépítő szakma, mind a város és az egész 
ország vonatkozásában, amely olyan terveknek 
lehet a katalizátora, mint pl. a Galvani híd épí-
tése. Évtizedek óta mindenki tudja már, hogy 



Kolozsi Gyula -  Orosz Károly

I. helyezett a  BME csapata

szükséges, de nem volt meg azaz apropó, 
az a kellő akarat ahhoz, hogy ez el is indul-
hasson. A pályázatunknak az alapelve, hogy 
addig, ameddig Budapest meg nem nyeri az 
olimpiai rendezés lehetőségét, egyetlen tégla 
se kerüljön beépítésre, ami csak az olim-
pia miatt készülne el. A tervezésnek viszont 
el kell indulnia, így az idei évben megkezdő-
dik a Galvani híd tervezése. Ez komoly lehető-
ség a szakma előtt. Amennyiben megnyerjük 
az olimpia rendezés jogát, bízom benne, hogy 
a tervekből valóság válik.

Mindenkinek sok sikert kívánok az elkövetke-
zendő versenyhez, és kíváncsian nézünk elébe, 
hogy milyen alkotások születnek majd.”

A Hídépítő verseny szabályait Orosz Károly 
és Kolozsi Gyula igazgatók ismertették:

„Az idei év feladata különleges, hiszen va-
lószínű, hogy nem csinált még senki közüle-
tek papírból hidat. Úgy hallottam, hogy sok 
kutató munka, modellezés előzte meg a ver-
senyt részetekről.”

A Szabályok: szerint egy 5 méteres sza-
badnyílást kellett áthidalni. Ehhez 18 db csö-
vet lehetett felhasználni, semmilyen idegen 
anyagot. Az nyert, aki a leggyorsabban épí-
tette fel a hidat, és át is kelt rajra.

Az idei verseny győztese a BME csapata 
lett, akiknek ezúton is gratulálunk!

Elkezdtük a jövő évi rendezvény tervezését, 
bízva abban, hogy az V. Hidak és HÍDÉPÍTŐK 
NAPJA egy olyan fővárosi látványossággá válik, 
melyet már nem csak a szakma vár.

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani 
minden közreműködőnek, támogatónak, ver-
senyzőnek és mindazoknak, akik segítették, 
hogy ez a hidas ünnep megvalósulhasson!

Dombóvári Éva




