
hídépítők egyesülete48

A  Hídépítők napja keretében ke-
rült megrendezésre az idei fo-
cibajnokság a honvédség dunai 

hadikikötőjében. A résztvevőket Dom-
bóvári Éva főtitkár köszöntötte. A csa-
ládi nap hangulata remek volt. Ennek 
a sikernek a záloga a Hídcsoportnál 
dolgozó kollégák sportolás iránt ta-
núsított érdeklődése és lelkesedése, 
mert ezek a sportnapok kedvet csi-
nálnak a sportoláshoz, az egészséges 
életmódhoz és összekovácsolják a fo-
cisport kedvelőit. 

A tornán résztvevő csapatok: Híd-
építő, A-Híd, K-Híd, HBM, ÁRGUS, Ma-
gas-Híd, Honvédség és a Minarik SE.

A színvonalas mérkőzések után 
a kupákat, érmeket és okleveleket 
Sal László vezérigazgató és Bernárd 
János, a Budai SE elnöke adta át. 

I. helyezet: Hídépítők
II. helyezet: A-Híd
III. helyezet: HBM Kft.

A legsportszerűbb csapatnak járó 
díjat a K-Híd csapata nyerte.

Polenyák András csapatkapitányt a 
vezérigazgató úr külön elismerésben 
részesítette az elmúlt húsz évben ta-
núsított kitartó, önzetlenségéért, szer-
vező munkájáért, amivel hozzájárult a 
hídépítő focicsapat töretlen sikeréhez.

Az elmúlt húsz év legeredménye-
sebb, kispályás csapatának járó díjat, 
kupát és oklevelet is a Budai SE el-
nöke adta át Polenyák Andrásnak, a 
Hídépítők csapatkapitányának

Ennek tükrében Polenyák And-
rás kapitány nem kis büszkeséggel 
tekint vissza csapata eredmények-
ben gazdag húsz évére, ami nem 
lett volna lehetséges támogatóik, 
a Hídépítő Zrt., az A-HÍD Zrt. és a 
Hídépítők Egyesülete nélkül.

Foci 2018
2018. évben jubileumhoz érkezett a huszadik alkalommal 
megrendezett Hídépítők Családi Sportnapja



2018.  év  is nagyon sikeres volt a 
Hídépítő focicsapata számára. A csa-
pat tagjai: Barta János, Barta Gergő, 
Barta Dávid, Csepregi András, Csep-
regi Balázs,Csepregi Dániel, Polenyák 
András, Polenyák Roland, Ketske-
méti Kristóf, Kiss László, Kelemen Kál-
mán, Gálfalvi Levente, Nagy József, 
Bujáki János, Komlósi Mihály, Fritz Ba-
lázs, Anatolij Piszenka (Tolik), Sztaskó 

Zoltán, Gábor Zoltán, Oláh 
Gábor, Jassó Csaba, Munká-
csi Rihárdl, Sárosi Zsolt, Ko-
máromi János, Lugosi Márk.

Minden bajnokságot, ahol 
elindultak megnyerték. 2018-
ban a Hídépítő csapata 
háromszoros bajnok lett. 
1998 és 2018 között, vagyis 
az elmúlt húsz év alatt a 
legeredményesebb csa-
pat lett a Budai XI. SE által 
rendezett kispályás labda-
rúgó bajnokságokon.

Már hagyománnyá vált, 
az Arany Ászok Futball-
arénában megrendezésre 
ke   rült őszi–tavaszi, legní-

vósabb amatőr bajnokságban is részt 
vettek. A tizenöt csapatot szerepel-
tető bajnokságot aranyéremmel zár-
ták. A csapat játéka a fegyelmezett 
védekezésre és az intenzív letáma-
dásra épül.

Kívánunk további sikereket és kö-
szönjük a csapat tagjainak a kitartó 
munkát, mellyel cégünket népsze-
rűsítik.


