
2013-ban első alkalommal megszerveztük a Hidak és Híd-
építők napját,  őszinte örömünkre szolgált, hogy milyen jó 
szívvel csatlakozott a szakma az elképzeléshez. Azt ta-
pasztaltuk, hogy egy korábban ki nem mondott hiányt pó-
tolunk. 2014-ben már egy szervezőbizottságot hoztunk 
létre a támogatók köréből, a rendezvény minél magasabb 
színvonalú megszervezésére.  

Már az érkezéskor zene fogadta a vendégeket. 
A  „Szürke Verebek” zenekar különlegessége, hogy 
vezetője Szászi András, aki a  Kiskőrösi Szakgyűjte-
ménynek is vezetője. Ezúton is köszönetet mondunk 
a színvonalas előadásukhoz.

30 HÍDÉPÍTŐK EGYESÜLETE

II. Hidak és Hídépítők Napja 
2014. május 16.

A rendezvény mottójául:

Ünnepet szeretnénk teremteni a szakmának. Egy olyan ünnepet, mely egy 
szervezett közösség megjelenésére utal, a hídépítők közösségére. Ünnepet, 
mely nem csak azokat az alkotásokat láttatja, amelyeket vélhetően évtizedekre 
hoztunk létre, hanem saját magunknak, mint építőknek is lehetőséget ad 
a bemutatkozásra, ország – világ előtt. Mert egy ünnep, az előretekintés jele. 
Olyan üzenetek sorát hordozza, melyhez jóleső érzéssel lehet csatlakozni, 
és valóságos értékrendet teremt.

Amikor az elképzelések valósággá válnak

Szervezőbizottság



A megjelent vendégeket Dr. Krámli Mihály, 
a múzeum főigazgatója köszöntötte:
(Részlet az elhangzottakból)
Szinte napra pontosan 115 évvel ezelőtt 
nyílt meg e helyen a Millenniumi kiállítás 
közlekedési csarnokából kialakított Közle-
kedési Múzeum. E múzeum már fennállása 
óta a közlekedés egyéb ágai mellett gyűj-
tötte a hidak, hídépítés műszaki emlékeit, 
fotóit, dokumentumait. Múzeumunk kül-
detés nyilatkozatában is megfogalmaztuk, 
hogy a magyar ipar és a magyar közleke-
dés műszaki emlékeinek gyűjtése, tudo-
mányos feltárása és bemutatása mellett 
alapvető feladata intézményünknek az ott 
dolgozók az iparban és közlekedésben dol-
gozók, hagyományainak ápolása. Ebben 
a szellemben az elmúlt időkben, a múzeum 
rendkívül jó kapcsolatot épített ki a híd-
építő szakmával. Ezt számos kiváló kezde-
ményezés és jó példa igazolja. Most csak 
egyre utalnék: az A-HÍD Zrt. udvarában ki-
alakított és folyamatosan bővülő hídkertre. 
Múzeumunk is részt vett az I. Hidak és Híd-
építők napján, mely hagyományteremtő 
rendezvény volt. Akkor, és ott merült fel 
az  az ötlet, hogy a II. Hidak és Hídépítők 
napját itt a múzeumban tartsuk. Erre mi 
rögtön igent mondtunk. 

A továbbiakban, mint házigazda nagyon jó 
szórakozást kívánok Önöknek a mai dél-
utánon.

Az ünnepet Dr. Horváth Béla Főpolgár-
mesteri Hivatal Városüzemeltetési Főosz-
tály vezetője méltatta. 
(Részletek a beszédből.)
Nagy megbecsüléssel köszöntöm Önöket 
Tarlós István úr, Budapest főpolgármestere 
nevében a „II. HIDAK ÉS HÍDÉPÍTŐK NAPJA” 
rendezvényén.
Becsülendő, hogy a „HIDAK ÉS HÍDÉPÍTŐK 
NAPJA” elindítói egy ünnepnapot kíván-
tak létrehozni a szakma népszerűsítés-
ére minden év május 16-án, nevezetesen 
 Nepomuki Szent János ünnepén, a hidak, 
a hajósok, az árvédők, a fuldoklók védő-
szentje, és a gyónási titok vértanúja napján.
Nepomuki Szent János szobra éppúgy 
szerves része a dunai tájnak, mint a szige-
tek, a parti csárda, az ártéri ligeterdő, va-
lamint a római őrtorony. Közös öröksége 
a dunai népeknek, szerves része a Duna-
menti hagyománynak.
Mai emléknapján – szerte az országban – 
sokfelé tartanak ünnepséget emlékeze-
tére, például Vácott, vagy Mohácson, ahol 
a múlt századból eredő szokás szerint 
a dunai hajósok, molnárok és halászok má-
jusban tartották látványos ünnepélyüket, 
vízi körmeneteket tartottak, tartanak.
Baja városában régi szokás a dunai 
 „Jánoska eresztés”, ami több száz 
éves múltra tekint vissza. Baja „Szent-
jános” nevű városrészéből ered a ha-
gyomány, ahogy az ott élő, javarészt vízi 

mesterségekkel foglalkozó emberek tisz-
telegtek így védőszentjük előtt. 
A Jánoska-eresztés tulajdonképpen azt je-
lenti, hogy egy csaknem 2 méter magas 
Nepomuki Szent János-szobrot levisznek 
a Duna-parti Türr-emlékműhöz, ahol ha-
jóra teszik. A szobrot szállító hajót lampi-
onokkal, mécsesekkel kivilágított ladikok, 
motorcsónakok kísérik fel a Sugovicán 
a főtérhez, ahol ezután mulatság kezdődik. 
Talán a Hídépítők Egyesülete ezt a „Já-
noska eresztést” Budapesten is meg-
honosíthatná például egy margitszigeti 
célponttal az egyetemi, főiskolás ifjúság 
bevonásával. Próbálják meg a hidak és 
hídépítők nagyobb ismertségének növe-
lése céljából!
Esetleg az Egyesület további szobrok 
felállítását kezdeményezhetné az újon-
nan épült, vagy most épülő hídjainknál.
A Duna-hidak megépítése, elhelyezkedé-
sük alapvetően meghatározták Budapest 
és agglomerációjának fejlődést, terjeszke-
dést, a közút- és vasúthálózat bővülését. 
A főváros főútvonalai a Duna-hidaktól ágaz-
nak szét, s ezáltal újabb tereket vonnak be 
az urbanizációba – ahogy Teleki Pál mondta: 
„változatosság a térben, változékonyság 
az  időben”. E munkában vannak Önöknek 
maradandó és látványos alkotásai.
Kívánok az Egyesületnek és a szervezők-
nek további sikeres „HIDAK ÉS HÍDÉPÍTŐK 
NAPJÁ”-t s még nagyobb szakmai megbe-
csülést a jövőben a hidászoknak! 
Kérem, terjesszék továbbra is széles kör-
ben a magyar műszaki szakemberek világ-
hírnevét!
Nagy örömünkre szolgált, hogy a köszön-
tőben olyan ötleteket hallhattunk, melyeket 
már a jövő évi III. Hidak és Hídépítők Napja 
rendezvényén szeretnénk is megvalósítani. 
(Szerk.)



Megnyitónkon, Thoroczkay Zsolt, a Nem-
zeti Fejlesztési Minisztérium, Közlekedési 
Infrastruktúra főosztályának vezetője, elő-
ször Völner Pál államtitkár üdvözletét adta 
át. (Részletek a beszédből.)
Azt hiszem, hogy 2014. egyszerre a visz-
szatekintés és egyszerre az előretekintés 
éve. Hogyha vissza akarok nézni az előző 
időszakra, akkor nagyon sok szép mérnöki 
alkotás készülte el. Teljesen szubjektíven 
én ezek közül kettőt szeretnék említeni. 
A  magyar–szlovák határon az Ipoly folyó 
fölött elkészült két híd, amely a szomszéd-
sági program keretében Európai Uniós 
támogatással valósult meg. Én magam 
útépítő mérnök vagyok, ezért a hidakat 
csodálni, a hidakat építőket pedig csak be-
csülni tudom. Osztom azoknak a  vélemé-
nyét, akik a hidakra nem csak mint mérnöki 
alkotásokra gondolnak. Tehát a hidak nem 
csak településeket, térségeket kapcsolnak 
össze, egyben szimbólumok is. Különösen 
igaz ez akkor, amikor egy határfolyót át-
ívelő hídról beszélünk. 
Az elmúlt időszakban nem csak határo-
kon építettünk új hidakat, hanem az ország 
belsejében is. Ezek közül nevesíteném 
a  vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc hidat, 
ahol a régi híd mellett építettünk csodála-
tos új hidat. Az elmúlt 4 év nem csak az új 
építésekről szólt, hanem úgy érzem a ko-
rábbiaknál nagyobb hangsúly helyeződött 
a meglévő útvagyon, hídvagyon megmen-
tésére, felújítására is. Talán önmagáért be-
szél az a szám, hogy a regionális operatív 
program keretében 160  hídon végeztünk 
valamilyen beavatkozást. Az elmúlt napok-
ban indulhatott el a közlekedési operatív 
program keretében 8 főúti hídnak a felújí-
tása is. 
De nem csak a közúti hidakra volt tekin-
tettel az elmúlt 4 éves időszak, hanem 
a  korábbiakhoz képest újdonságként költ-
ségvetési forrásból indult el egy vasúti 
hídfelújítási program, évről-évre megte-
remtett költségvetési forrás keretből. 
Ha  előre akarok tekinteni, akkor én egyér-
telműen a komáromi híd projektet nevez-
ném meg. Ezt Magyar ország és Szlovákia 
teljes egyetértésben valósítja meg.

Azt mondják, hogy egy rendezvény éle-
tében a harmadik év a mérföldkő. Az első 
év még a szervezők lelkesedése, a máso-
dikban a lendülete segíti át a rendezvényt. 
Azt, hogy egy kezdeményezésből egy igazi 
hagyomány, tradíció vált azt a harmadik év 
mutatja meg. Így én nem csak a mai napra 
kívánok sikeres hídépítést, hanem azt is kí-
vánom magunknak közösen, hogy jövőre is 
találkozzunk ugyan ekkor.

Ezután Dombóvári Éva, a Hídépítők Egyesü-
letének főtitkára adta át az I. Hidak és Híd-
építők napján meghirdetett Hídmakett építő 
pályázat díjait. Az átadás kapcsán, a  követ-
kezőket mondta: (Részletek a beszédből.)
Amikor tavaly megrendeztük az első Hidak 
és Hídépítők Napját, már a szervezéskor 
az volt a szándékunk, hogy hagyományt 
teremtsünk, és évente megünnepeljük 
szakmánk, hivatásunk napját.
Szerettük volna, hogy az I. Hidak és Híd-
építők napját kövesse egy II. is. Ezért, hogy 
a két eseményt összekössük, a Hídépí-
tők Egyesülete meghirdette a hídmakett 
építő versenyt és kiállítást. Nem gondol-
tuk volna, hogy középiskolásoktól kezdve 
egyetemistákon át a felnőtt korosztály is 
indul majd a versenyen.
A helyszín is kézenfekvőnek látszott, hi-
szen hol is lehetne méltóbban helyen meg-
rendezni egy ilyen kiállítást, mint a Magyar 
Műszaki és Közlekedési Múzeumban. Ezt 
a  lehetőséget ezúton is köszönöm a mú-
zeum főigazgatójának, a kiállítás megren-
dezésében nyújtott sok segítséget pedig 
a  múzeum munkatársainak. A szakmai 
zsűri 15 alkotást bírált el, két kategóriában: 

Hazánk hídjai, illetve Fantázia híd ka-
tegóriában. A zsűri tagjai voltak:  Sal László 
az A-HÍD Zrt. vezérigazgatója, Dr. Szunyogh  
Gábor az Óbudai Egyetem professzora, 
Dr.  Farkas György a  BME egyetemi tanára, 
Magyar János a  Hídépítők Egyesületének 
vezetőségi tagja, valamint Zsák Árpád 
Brúnó a Múzeum restaurátora. 
Valamennyi makett a maga nemében ki-
váló. Sok munka, és ötlet áll mögöttük. 
Az  alkotásokból itt a múzeumban kiállítás 
nyílik, mely 2 hónapig látogatható.

Az A-HÍD Zrt. nevében Sal László vezérigaz-
gató egy felajánlást tett a következő évekre 
vonatkozóan: (Részletek a beszédből.)
Kedves vendégek! Az A-HÍD Zrt. nevében 
szeretnék egy felajánlást tenni. Ponto-
san egy évvel ezelőtt, az A-HÍD Zrt. udva-
rán avattuk fel Nepomuki Szent Jánosnak 
a  szobrát. Ez a szobor az Egri Hittudomá-
nyi Főiskola és Szeminárium udvarán volt 
több évtizedig, ahol a papokat, kispapo-
kat fi gyelmeztette a hűségre, mint fon-
tos értékre. Dolhay Lajos atya átadta ezt 
a  szobrot az Egyesületünknek, amit mi 
felújítottunk és most minket fi gyelmez-
tet minden nap a hűségre. Az ünnep alkal-
mából az  A-HÍD Zrt. azt a felajánlást teszi, 
hogy minden évben az ország területén 
felújít egy Nepomuki Szent János szobrot. 
Több száz ilyen szobor van az országban, 
így ez a projektünk elég hosszú ideig fog 
tartani, de állunk elébe. 

Sitku László, a KKK híd osztály osztály-
vezetője és Hodik Zoltán, a BKK Közút 
híd-műtárgy osztályvezetője felhívása.  
(Részletek a beszédből.)
Szeretnénk úgy csatlakozni a rendezvény-
hez, hogy bizonyos hídjainkat a Hídépítők 
Napjához kapcsolódóan megnyitjuk a nagy-
közönség előtt. Természetesen a  hidak 
azon részeit, melyeket a „mindennapok 
embere” nem láthat. Gondolunk itt például 
a  Lánc híd, az Erzsébet híd lehorgonyzó 
kamrájára, valamint a Megyeri híd pilonjából 
megcsodálni a panorámát. Természetesen 
mindez lelkes hídmérnökeink és hidászaink 
szakértő segítségével valósulhat meg, egy 
előzetes jelentkezés alapján. Arra biztatunk 
mindenkit, hogy fi gyelje majd a Hídépítők 
Egyesületének honlapját, ahol ezeket a le-
hetőségeket közzétesszük.



Az ünnep különlegessége volt Gyukics 
Péter fotóművész „Duna Hídjai” című kiállí-
tása, melyet Barsiné Pataki Etelka, a  Ma-
gyar Mérnöki Kamara Elnöke nyitott meg. 
(Részletek a megnyitóból) 
Nekem külön öröm az, hogy ezt a kiállí-
tást ma megnyithatom. Ennek két oka 
van. Egyrészt maga a kiállítás, a művész, 
és a  könyv ami erről szól. Másrészt nem 
szeretném eltitkolni, hogy a magyar el-
nökség alatt felelős voltam a Duna straté-
giáért, és a legnagyobb rendezvényünkön 
ez a  könyv került bemutatásra. Gyukics 
Péter úr csendesen áll itt mellettem, úgy-
hogy had olvassak tőle, a fotográfus, fotó 
művész így vall a hidakról: 
„10 év alatt kb. 700 hidat fotóztam le. Ez 
a szám nem tartalmazza a vissza-vissza 
térő fotografálásokat. Miért is fényképezek 

hidakat? Mert a fotografálás közben a mű-
szaki alkotás és alkotója bűvöl el. A hol lát-
ható, hol láthatatlan erővonalak, a  tájba 
belesimuló, vagy abból kitűnő formák, 
a meghitt kis átkelők és a tekintélyes nagy 
szerkezetek. Hol az alkotó? Ott van min-
den fagerendában, minden darab faragott 
kőben, minden acélrúdban, minden vasbe-
ton elemben, minden alkatrészben. Jelen-
létét ,,csak” az bizonyítja, hogy a híd áll. Egy 
éve, 10 éve, 100 éve, 200 éve áll. Nekem, 
a fotósnak a legnehezebb feladat láttatni 

a sokszor szigorú szerkezetekben rejtőző 
szépséget.
A kiállításon a nagyon gazdag anyagból 
33 kép látható. Mi magyar mérnökök be 
tudjuk mutatni ezeken a hidakon keresz-
tül, hogyan illeszkedünk bele az európai 
műszaki kultúrába. Több minden elhang-
zott már, hogy mi volt, és mi vár ránk. Én 
azt szeretném mondani a jelenlévők előtt, 
hogy mi magyar mérnökök azért még egy 
kicsit többet is tudnánk tervezni.

A beszédek elhangzása után a jelenlévők megtekinthették a kiállítást, mely még 2 hónapig látható a Magyar Műszaki és Közlekedési 
Múzeumban.

A rendezvény érdekes színfoltja volt 
a  nagysátor, melyben cégek mutatkoztak 
be, illetve különböző játékok, és bemutatók 
helyszínéül szolgált. 
Mindazok, akiknek napjai nem hídépítés-
sel telnek, ezen a délutánon bepillantást 
kaphattak a hídépítés rejtelmeibe. Az ér-
deklődők a helyszínen Leonardo da Vinci 
különleges hídszerkezetét építhették meg, 
ragasztás, szögelés és csavarozás nélkül. 
Itt mindenki megtanulhatta, hogy miképp 
kell egyszerű, otthoni étkezési tésztából 
hidat építeni. A délután folyamán az Óbudai 
Egyetem diákjai tésztahíd-törési bemuta-
tót is tartottak.
40 ezer LEGO kockából rakhatták ki 
az  érdeklődők, Nepomuki Szent János 
a hidászok védőszentjének képmását. 
E munkában bárki részt vehetett. 
A szabadtéri program a szakma „játékos” 
hídépítő versenyével folytatódott a  mú-
zeum előtti téren. Itt a szakembereknek 
egységes feltételek mellett, adott időn 
belül olyan hidat kellett építeniük, melyen 
azután valamennyien átmennek, a „vízbe-
esés” veszélye nélkül. Az idei verseny új-
szerűsége volt a csapatok összetétele, 

A nagysátorban

minden csapatban volt: tervező, kivitelező, 
megrendelő, mérnök, oktató, egyetemista 
és a hatóság részéről egy fő. A közönség 
nagy ovációval fogadta a verseny megkez-
dését adó jelzést. A csapatok lázas mun-
kába kezdtek. Külön említést érdemel, több 
hölgy is akadt a versenyzők között. Ezúton 
is gratulálunk úgy a lányoknak, mint a csa-
patoknak.

2013-ban a Hidak és Hídépítők napját 24 
cég támogatta, míg idén 45. Ez a szám már 
önmagában is tiszteletet parancsoló, egy-
szersmind kötelezi is a szervezőket, hogy 
az idei tapasztalatokat felhasználva ké-
szüljenek a 2015 évi rendezvényre.
Tehát így búcsúzunk: – Viszontlátásra 
2015-ben a III. Hidak és Hídépítők Napján!

Dombóvári Éva



A hídmakett építő verseny pályamunkáinak értékelése

Dr. Szunyogh Gábor az óbudai egyetem professzora, összesítette és öntötte formába a szakmai zsűri értékelését.

Fantáziahidak
I. hely: Kovács Péter - Vasbeton ívhíd
A makett mind kivitelében, mind a modell által kifejezendő ismeretek átadásának módját illetően kiemel-
kedő. Tökéletesen bemutatja egy vasbeton ívhíd szerkezetének lényeges elemeit, éspedig olyan hiteles ki-
vitelben, hogy a nézője azt hiheti, hogy egy valódi hidat lát „fordított távcsövön nézve”. A makett tehát nem 
csak szép, hanem jól megfogalmazott didaktikai tartalma van azáltal, hogy egy, a híd makett mellett helye-
zett, azonos méretarányban elkészített külön modellel bemutatja a kész hidaknál egyébként nem látható 
vasalás szerkezetét. Nagy értéke az is, hogy az alkalmazott anyagok pontosan olyan benyomást keltenek 
(színük, anyagminőségük, tapintásuk stb. alapján), mint az igazi vasbeton hidak. Kiemelendő továbbá, hogy 
készítője nem csak a szerkezeti hűségre törekedett, hanem a korlát kialakításával még valódibbá tette ma-
kettjét.

II. hely: Kucsay József - Hajóhíd-rekonstrukció
A makett a régmúlt időkbe viszi vissza nézőit: letűnt korok dereglyéiből, deszkapallókból készült, kötelekkel 
összekötött és sövény-támfalakkal megerősített hajóhíd terepasztalát készítette el. A makett kidolgozott-
sága tökéletes: szinte látja az ember azokat a lilliputiakat, akik jönnek-mennek e hídon. A modell igen gondo-
san ki van dolgozva: készítője tökéletes realista részletességgel ábrázolja a hidat és környezetét.

III. hely: Tüske Roland -Vasúti híd
Tüske Roland középiskolás hallgató egy gyönyörű kis fantáziahidat készített, mely egy mély völgyet ível át. 
Roppant szép és gondos a híd környezetének kialakítása: bokrok, fák, köves partoldalú folyó, sziklák stb. biz-
tosítják, hogy tényleg valódi táj képét idézze vissza. Maga a híd is gondos munkával készült, látható, hogy 
tervezője átgondolta, hogyan építene meg a valóságban, illetve hol és hogyan kellene megerősíteni. Igen 
szellemes, ahogy a mindennapi otthonokban található alapanyagokat felhasználta az építésénél (pl. tűző-
kapcsokból készítette a híd korlátját, hurkapálcákból a híd gerendáit, hullámpapírból a terepasztal merevítőit 
stb.). A modell látványosan érzékelteti az úttesten található különböző tereptárgyakat is. Az ilyen modellek 
bizonyítják e hídépítő pályáztat szükségességét: olyan tevékenységre sarkallják ifjúságunkat, mely kizök-
kenti őket a számítógépes játékok „agyatlan” egyhangúságából, és versenyre kelnek a makettépítés majd-
nem áthidalhatatlan technikai nehézségeinek elhárításáért.

I. hely: Horváth Adrienn és Derbák Gergő - Szolnoki Tiszavirág híd
A szolnoki Tiszavirág híd makettje egyedülálló a sok pályamű között, mert alkotói egész más koncepciót kö-
vettek, mint a többi modellező. Horváth Adrienn és Derbák Gergő nem azt tűzte célul, hogy az eredeti híd 
minél pontosabb kicsinyített mását alkossák meg, hanem, hogy a hidak szépségét, formai harmóniáját a ha-
gyományostól eltérő technikával szemléltessék: több ezer gyufaszálból állítsák össze. Hihetetlenül apró-
lékos munkával, óriási türelemmel, „tégláról-téglára” építve formázták meg e nagyszerű makettet. Hasonló 
feladatra vállalkoztak hajdanában a bányászati jeleneteket bemutató türelemüvegek készítői, akik sajátos 
technikájukkal akartak emléket állítani nehéz de nemes foglalkozásuknak. Nos, ilyen unikum a Tiszavirág-
híd makettje is, mely „behozta” a hídmodellezés világába a „gyufatechnikát”. E modell egyébként több is, mint 
a türelemüvegek mesevilága, mert méretei az eredeti arányos kicsinyítéséből adódnak, tehát bizonyos érte-
lemben pontos mása a valódinak. A hűséget az is bizonyítja, hogy nem csak a feljáró lépcsőket, a pilléreket és 
korlátokat készítették el gyufából, hanem még az úttestet áttörő átlátszó ablakokat lemásolták kis hídjukra.   

II. hely: Egyed Roland - Biatorbágyi viadukt
Ez a grandiózus modell mind méretében, mind részletgazdagságában, mind pedig kivitelében kiemelkedő al-
kotás. Olyan tökéletes mása a Biatorbágyi viaduktnak, mintha egy, a hídról készített háromdimenziós képet 
látnánk. Tekintélyes a hosszúsága, mert készítője pontos, 1:50-es lépték szerint készítette a modellt, ami 
nagy méretet eredményezett. A szállíthatóság érdekében igen ügyesen két darabból állította össze, amint 
a valódi híd is szerkezetileg két független hídelemből áll. A vasszerkezet nem csak elemeiben egyezik az ere-
detivel, hanem a legapróbb részletek (pl. a szegecsek) is látszanak rajta. Külön érdeme a modellnek, hogy 
még a híd járófelülete is híven tükrözi a jelenlegi állapotot: látható, hogy a vasúti sínek rozsdásak, és a rozs-
dás por belepi a sínek környezetét is. Tökéletesen visszaadja az eredeti híd környezetét is a völgy oldalát, il-
letve a völgytalpat bemutató „terepasztal” segítségével, amelyet a legapróbb részletekig kidolgozott bokrok, 
ösvények, utak és sziklák díszítenek. Nagyon sokat emel a modell összképén a pillérek terméskőborításának 
szinte művészi megjelenítése. Egyed Roland abszolút profi  munkát végzett: egyesítette a szigorú alak- és 
mérethűséget megkövetelő műszaki pontosságot a híd szépségét érzékeltető művészi realizmussal.

III. hely: Hornperger Arnold, Papp Róbert, Huszár Ramóna - A dunaújvárosi Pentele híd
Hihetetlenül szép, nagyon gondosan elkészített, az eredeti hidat hűen bemutató makett. Dicséretes készí-
tőinek témaválasztása: hazánk egyik legújabb, a többi hidunktól eltérő szerkezetű, modern alkotást má-
soltak. Annak ellenére, hogy az alkalmazott méretarány csak kis méretű modellt tett lehetővé, alkotói nagy 
kézügyességről téve tanúbizonyságot úgy tudták kidolgozni a legapróbb részleteket is, hogy a makettre te-
kintve szinte nem látunk különbséget a valóságos és kicsinyített változat között. Tetszetős a híd szerkezeti 
elemeinek részletes ábrázolása: a  kis méret ellenére sikerült megvalósítani a korlátokat, lámpaoszlopokat, 
sőt az úttest útburkolati jeleit is.

Magyarország hídjai



A csapatok versenye

A győztes csapat hídja 
14 perc alatt készült el.

Titkos 
anyagok

A professzionális versenyzőknek 
mindössze 20 perc alatt kellett 
megépíteniük a  hét méteres fesz-
távú hídjukat. Mindehhez csak né-
hány eszközt, és egy, a hídépítésre 
nem használt, számukra is titkos 
tárgyat kellett beépíteniük.



P

I

L

L

A

N

A

T

K

É

P

E

K
40 ezer LEGO kirakóEgyetemista hídépítők

Da Vinci hídSorsolás

InterjúLánc szakítás BME

Tésztahíd törés Óbudai EgyetemHídépítő verseny díjátadás




