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HÍDÉPÍTŐK EGYESÜLETE

Hídépítők Labdarúgó
Napja 2014
2014. június 14-én ismét egy izgalmakkal teli nap
köszöntött ránk, immár 16. alkalommal
rendeztük meg a Hídépítők Labdarúgó Napját.
Az időjárás kegyes volt hozzánk, nem kel-

Eredményes, sportszerű játékot kívánt a

válogatott játékos szerepelt az együttes-

lett megküzdenünk sem az esővel, sem

sportolóknak. Külön köszöntötte Varga

ben. Ilyen volt Egresi Gábor, Kúttor Attila,

az erős napsugarakkal, minden adva volt

Endre volt NB-I-es játékost, aki a sportnap

az edző Tornyi Barnabás volt. A csapat baj-

egy nagyszerű sportnap eltöltéséhez.

díszvendége volt. Polenyák András ismer-

nok esélyes volt, de a klub anyagi problé-

Hiába kezdődött el a brazíliai foci világ-

tette a játékszabályokat, majd vendégünk

mákkal küszködött, és nem tudta ﬁzetni az

bajnokság, a Hídcsoport tagjai a tv képer-

kezdőrúgásával indult a játék.

edzőt és a játékosokat. Miután szabadon
igazolhatóvá váltak, végül az NB-I-es Pécs-

nyők helyett az egészséges testmozgást
választották. A helyszín ezúttal az Újbudai

A mérkőzések közötti szünetekben Varga

hez került, ahol Kardossal, és a ma is válo-

Sportcentrum (Bikás park) volt, ahol 2 db

Endre szívesen beszélgetett, és válaszolt

gatott Gera Zoltánnal futballozott. Pécsett

műfüves pálya állt rendelkezésünkre.

a játékosok és szurkolok kérdéseire. Meg-

az év játékosának választották. Jó formá-

Egymás után érkeztek az elszánt vidám

tudhattuk, hogy ötéves korától futballozott

jának köszönhetően 23 évesen több proﬁ

játékosok. Elsőnek érkeztek a HSP játéko-

a Fradiban, 15 évesen igazolt az Újpest-

ajánlatott kapott Németországból, végül

sai: Kovács Rezső, Ádám László, Kiss Zsolt,

hez, 16 évesen a BLSZ-I. osztályú Malév

a Chemnitzer FC Bundesliga II. osztályú csa-

Molnár Sándor, Kállai Zoltán, Gyutai István,

felnőtt csapatához került, mellyel bajnok-

patához szerződött és 8 évig Németország-

Jákó Péter. Korábban úgy tűnt idén nem

ságot nyert. Következő idényében a szintén

ban proﬁskodott. Hazatérve levezetésként

tudnak jönni, mivel nehéz volt összeegyez-

BLSZ-I–es Sörgyár csapatához ment, akik-

4-évig az NB-II-es BKV Előrénél focizott. Já-

tetni a munkájukat az időponttal, de hogy

kel ismét bajnokságot nyert. Ennek köszön-

tékos pályafutását befejezve a Vasas ügy-

mégis itt voltak külön köszönet érte Ko-

hetően az NB-II-es BKV Előréhez hívták, itt

vezető igazgatója lett, és igyekezett külföldi

vács Rezsőnek és Hlatky Rékának.

együtt játszott Bücs Zsolt későbbi váloga-

tapasztalatait hasznosítani. Feladata volt,

Frissek voltak az Árgus Security Kft já-

tott játékossal. Az őszi szezont az első he-

hogy gazdaságilag megmentse, és sport-

tékosai is. László György vezetésével ér-

lyen zárták. Játékára felﬁgyelt a Rába ETO,

szakmailag felépítse a csapatot. Ez sikerült

kezett az ifj. László György, László Tibor,

és azonnal leigazolták. Itt Fehér Miklós-

is, hiszen az NB-II-ben az alsóházban levő

Kaló Sándor, Gergelyﬁ Zsolt csapat. Nem

sal, Ferenczi Istvánnal, Korsós György vá-

kieséstől fenyegetett csapatból, az NB-I-es

mellékesen innentől kezdve megnyugod-

logatott játékosokkal futballozhatott és lett

feljutásra esélyes együttest hozott össze.

hattunk, hiszen biztonságban érezhettük

NB-I-es játékos. Közben végig korosztá-

Az, hogy ma még van Vasas, és hamarosan

magunkat a rendezvény alatt. Szépen sor-

lyos válogatott volt. Posztja támadó közép-

feljut az NB-I-be neki köszönhető. Jelenleg

ban a többi csapat is megérkezett végül:

pályás. Győrből a szintén NB-I-es Stadler

Bundesliga I. osztályú együttesek megbízá-

HÍDÉPÍTŐ Zrt., HBM Kft., A-HÍD Zrt., MINA-

FC-hez igazolt. Ott többek között Nicsenko-

sából játékos megﬁgyelőként dolgozik. Sze-

RIK SE BODROGOLASZI, G-HÍDTRANSZ.

val és Jeremevvel futballozott együtt. Ez-

mélyében egy nagyon intelligens, nyelveket

A Hídépítők Egyesülete nevében Dombó-

után a szintén NB-I-es Diósgyőrbe igazolt,

beszélő, a labdarúgást napi szinten ismerő

vári Éva főtitkár köszöntötte a jelenlévőket.

ahol remek csapat jött össze, hiszen hat

volt NB-I-es futballistát ismerhettünk meg.

A kezdő sípszót követően a csapatok min-

A sportesemény elérte célját. A Hídépítő

közösséget formál minden szinten és min-

dent beleadta, keresztbe verték egymást.

Labdarúgó Napok alkalmat adnak arra,

den életkorban. A rendszeres testmozgás

Több meglepetés is született, így minden

hogy kicsit jobban megismerjük egymást.

a test-lelki egészség megőrzése miatt is

csapatnak azon túl, hogy volt sikerélmé-

Itt mindenki egyforma, mindegy hogy hány

elengedhetetlen. Büszkék vagyunk arra,

nye, még valamennyien esélyesek is voltak

éves, honnan jött, ki mivel foglalkozik: igaz-

hogy ezért már 16. alkalommal tettünk is

a dobogóra.

gató, gépkezelő, építésvezető vagy bizton-

valamit.

Nagy csatát hozott a G-Hídtransz-Ár-

sági őr. A sport összehozza az embereket,

gus mérkőzés. Az Árgus a megszokott
férﬁas kemény játékát produkálta, míg a
G-Hídtransz közös csapat a szép taktikus játékkal 2:1-re győzött. Az alsónémedieket a jól játszó Apáty Zoltán, Schlotter
András, Zomborcsevics Milanon túl egy rutinos kapus, Pócs Kálmán erősítette. Hasonlóan nagy rangadó volt a HBM-Minarik
SE találkozó. A négy közé jutásért a HBMnek elég volt a döntetlen, a Minarik SE-nek
pedig győzni kellett. A sportszerű mérkőzésen nem bírt egymással a két csapat, 1:1
lett az eredmény. A HBM jutott tovább, soraiban Ily István, Mateidesz Gábor, Varsányi
Tamás, Nagy Attila, Szepesházi Attila, Tarr
Imre, Tamás Mihály játékosokkal. A két
meghívott nagyon erős, egységes, labdával jól bánó csapat volt. A két csapatkapitány Tóth István (Patya) Bodrogolaszi és
Varga Zoltán Zsolt Minarik SE nagyon taktikusan játszatta játékosait.
A legjobb négy közé a HÍDÉPÍTŐ, HBM,
A-HÍD és Bodrogolaszi jutott be. A harmadik helyért az A-HÍD HBM közötti mérkőzésre került sor. A Szabó Balázs, Uhrin
Zsolt vezette A-HÍD állhatott fel végül a dobogó harmadik fokára. A HÍDÉPÍTŐ Zrt.
csapatából nagyon hiányzott a Csepregi
család. Ők rendszeres részvevői az évente
rendezendő labdarúgó napnak. András egy
sárkányhajós versenyen volt, két ﬁa, Dániel
és Balázs pedig sérültek voltak. A csapat
végül a döntőig veretlenül menetelt, majd
3:2 arányban győzte le a Bodrogolaszi csapatát.
Végeredmény:
1. HÍDÉPÍTŐ Zrt. – 2. BODROGOLASZI –
3. A-HÍD Zrt. – 4. HBM Kft.
A helyezésekért járó kupákat, érmeket, és
okleveleket Varga Endre, László György
az Árgus Security Kft. ügyvezető igazgatója, és Bernárd János az Újbuda SE elnöke
adta át.
Varga Endre felajánlott 2 db dragon mezt
a legjobb mezőnyjátékosnak és kapusnak.
Legjobb mezőny játékos:
Sztaskó Zoltán (Picur) HÍDÉPÍTŐ
Legjobb Kapus:
Gyana Gergő Bodrogolaszi
A díjátadás után ízletes babgulyás, sütemény, üdítő valamint sör várta a résztvevőket a pályák melletti étteremben.

Polenyák András

