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Már hagyománynak tekinthető, hogy a Hídépítők Egye-

A nap programjáról:

sülete és az erre az eseményre szerveződő bizottság

• Az esemény az Óbudai Szent Péter és Pál Főplébá-

május 16-án – Nepomuki Szent János ünnepén – meg-

niáról indul, az A-Híd Zrt. által felújított Nepomuki Szent

rendezi a HIDAK és HÍDÉPÍTŐK NAPJÁT. Szent János

János szobor ünnepi átadásával.

nem csak a folyók, hidak, hajósok, halászok – és most

• Ezt követően a vízi menet az Árpád hídtól, az UTE vízi-

már a hídépítők – védőszentje, hanem a vízen és úton

telepétől indul a Lágymányosi öbölig. Az indulókat Bús

lévőké is.

Balázs, Budapest III. kerületi polgármester köszönti.
• A BME előtti téren, dr. Szeneczey Balázs főpolgármes-

Az idei rendezvény széleskörű csatlakozási lehetősé-

ter-helyettes fogadja a vízen érkezőket, és üdvözli a

get rejt magában az által, hogy a jelentkezők tevőlege-

csatlakozott cégeket, intézményeket.

sen is részesei lehetnek a programnak.

• A Hídépítő verseny csapatainak a megadott anyagokból egy olyan hidat kell építeni, amelyen a csapat

Ezévi rendezvényünk új eleme, hogy egy kb. 3-4 mé-

minden tagjának át kell kelnie a túloldalra. A tavalyi

teres Nepomuki Szent János szobrot teszünk vízre a

győztes csapat 19 perc alatt építette fel a 9 m fesz-

Dunán, az Árpád hídnál, és hajókkal elkísérjük a Lágymányosi hídig. A MKKSZ által biztosított sárkányhajókat
úgy töltjük fel, hogy a hajókban utazók fele proﬁ sárkányhajósok, a másik fele pedig a csatlakozó partnerek
képviselői lesznek.

távú hidat.
• Széchenyi Család Alapítvány díját az Alapítvány képviselője adja át a hídépítő verseny győztesének.
• A vízi karneválon résztvevő sárkányhajósok versenyének díjátadása.
• A csatlakozott cégek bemutatkozása a nagysátorban

Ezt a vízi ünnepet ezentúl minden év május 16-án meg-

(gyerekeknek, felnőtteknek interaktív játékok, bemu-

rendezzük, ezzel is egy hagyományt teremtve Bu-

tatók, előadások)

dapest életében. A hajók felvonulása a jövőben igazi

• Ezen a napon hídlátogatási lehetőség a nagyközönség

budapesti turisztikai látványosság lehet.

számára. Az idei évben a Petőﬁ híd azon részeibe lesz

Úgy tervezzük, hogy mindenkit értesítünk és bevonunk

lehetőség betekinteni, ahová máskor csak a hídmes-

a kezdeményezésünkbe, aki tevékenysége révén részt-

ternek van bejárása.

vevője, csatlakozója lehet a fenti eseménynek.
Honlapunkon megtalálható

Az esemény fővédnöke
Tarlós István főpolgármester úr.

a csatlakozási lehetőség módja:

www. hidepitok.egyesulete.hu

Találkozzunk 2015. május 16-án, a III. HIDAK és HÍDÉPÍTŐK NAPJÁN!

