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Személyes találkozásom Ferivel
1972 augusztusában kerültem a Híd

építő Vállalathoz, feladatom a minő
ségellenőrzés rendszerének kialakítása 
volt. Mivel a hidak elsősorban be
tonból készültek, látogattam a mun
kahelyeket, és a betonok helyszíni 
előállításával ismerkedtem.

Így kerültem - elsők között - a debre
ceni építésvezetőségre, ennek immáron 
44 éve. Ott találkoztam először azzal a 
kollegával, aki a Hídépítő Vállalatnál tech
nikusként kezdte, majd néhány év után 
építésvezetőként irányította a munkákat.

Tudta, hogy hogyan kell bánni az 
emberekkel. Szorgalma, szakmai felké
szültsége eredményeként számtalan lé
tesítmény építésével bízták meg, és 
bizonyította elhívatottságát.

A teljesség igénye nélkül néhány a 
munkáiból…

Épített felüljárókat, hidakat:
Nyíregyháza–Sóstói felüljáró (1969),
Rakamaz–Tokaj ártéri hidak (1970–75),
Berettyóújfalui Berettyó-híd, mely az 

első szakaszos előre tolással épült híd 
(1989), majd hamarosan követte az 
Orosháza vasút feletti felüljáró, szintén 
szakaszos előre tolással (1994).

Záhonyi Tisza-híd ártéri hidak (1996–97).

Foglalkozott útépítéssel, de épített 
autópálya hidakat is:

Polgár–Görbeháza (2003–2004) és
Görbeháza–Debrecen (2005–2006) 

szakaszokon.

Hídfelújítások kényes feladataival 
is megbirkózott:

Debrecen, Homokkerti felüljáró (1973, 
1999, 2014),

Keleti-, és szeghalmi főcsatorna hídjai 
(1995–1997),

Békés Kettős-Körös híd (2001–2002).

Tevékenységének sokszínűségét mutat
ják a csatornaépítések, árvédelmi zsilipek, 
hulladéklerakók, (Salgótarjánban, 2001), 
szennyvíztisztító telepek építése (Békés
csaba 2013, Körösladány bővítés 2014), 
Békéscsabai Radar Állomás kivitelezése 
csúszózsalus technológiával (2004) is.

Munkái mindenki számára meg-
elégedést jelentettek

Ezt igazolja a Gyulai tömlős gát és 
élővíz csatorna (1999) Lampl Hugó díja 
is, melyet „olyan nemzetközileg is fi
gyelemreméltó vizi létesítmény nyeri el, 
melynek tervezése, technológiája, kivite
lezése, üzemeltetése és tájba illő kialakí
tása kimagaslóan előnyös” (1998).

Az a személy akinek, a munkáiról 
eddig beszéltem:

szerény,
mindenre figyelő,
mások véleményét meghallgató - 

még az enyémet is -,
de önálló, helyes döntésre képes,
munkatársait tisztelő,
kedves, családját szerető ember.

Befejezésül, - de nem utolsó sorban - 
megemlítem kedves feleségét, aki nem 
csak gyermekeit nevelte, de Hídépí
tősként munkáját kezdetektől segítette 
gazdasági vezetőként.

Kedves Feri!
Sok szeretettel, igaz szívvel gratulá

lok! Legyen sok örömöd családodban, 
élvezd egészségben nyugdíjas éveidet!
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