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hídépítők egyesülete

A Magyar Tudományos Akadémia
és a Lánchíd ölelésében

Szokás mondani, a hely kötelez. Május 20-án ezért is választotta a Hídépítők
Egyesülete az V. Hidak és Hídépítők Napja rendezvényének helyszínéül
a Széchenyi István teret. 5 év tapasztalatának birtokában egy olyan ese
ményt kívántunk szervezni, mely minden érdeklődő számára élményt nyújt.

V. HIDAK

és HÍDÉPÍTŐK napja
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gy a Magyar Tudományos

megépítése nem marad el, és pár éven belül

Dr. Horváth Béla, a DHK Zrt. vezérigazga-

Akadémia adott otthont a

megvalósul. Köszönetet mondott Apáthy End-

tója a FŐTÁV Zrt. Dr Mitnyan György vezérigaz-

Széchenyi

Alapít

rének és Sal Lászlónak, amiért az A-Híd Zrt. se-

gató úr és a cégcsoport leányvállalatai nevében

vány, az Óbudai Egyetem és egyesületünk

gítve a Hídépítők Egyesületének munkáját, már

köszöntötte a résztvevőket és a vízi felvonu-

szer vezésében megrendezett emlékülésnek,

ötödik éve kerül megrendezésre a Hidak és Hí-

lókat. Felvonulás és verseny volt ma a Dunán

melynek címe „A hídépítő Széchenyi” volt.

dépítők Napja. Reményének adott hangot,

– mondta –, de egyben megemlékezés is az

Az MTA aulája a „Széchenyi emlékek nyo

hogy ez a lendület még sok-sok évig kitart.

1300-as években vértanúhalált halt szent tisz-

Család

mában” című kiállításnak adott otthont.

Negyedik alkalommal került arra sor, hogy

teletére. Szólt arról is, hogy az ünnepség hely-

az A-HÍD Zrt. ígéretéhez híven ismét felújíttat

színe nevezetes, hiszen 175 évvel ezelőtt tették
le a Lánchíd alapkövét.

A délutáni programon Sal László, az A-Híd

egy Nepomuki Szent János szobrot a Hidak és

Zrt. vezérigazgatója, a Hídépítők Egyesületének

Hídépítők Napja alkalmából. A választás most

Ezt követően Dombóvári Éva főtitkárral átad-

nevében köszöntötte a rendezvény résztvevőit a

Soroksárra esett. Ennek a jelképes átadása kö-

ták a nyertes sárkányhajó csapatoknak a díjakat:

Széchenyi téren.

vetkezett.

- 20-as sárkányhajó verseny győztese a BME

Elmondta, hogy az egyesület fő célja a hí-

Weinmann Antal, Soroksár alpolgármestere

dépítő szakma népszerűsítése és széles kör-

megköszönte a május 17-én ünnepélyes kere-

ben való megismertetése. És ez a szakma

tek között átadott, felújított szobrot. Elmondta,

- 10-es sárkányhajó verseny győztese a VÍZ-

lendületben is van, közel száz híd épül az au-

hogy ez a szobor a kerület büszkesége, és

ÜGY csapata, a második a Győri Egyetem csa-

tópályákon. Hidak épülnek a Körösön és a

egyben emléket állít egy 300 éves hagyo-

pata, a harmadik a MSC-UNITEF csapta lett.

Mosoni-Dunán is. Hamarosan épül a Komáro-

mánynak is. Ugyanis német telepesek érkeztek

A nap fénypontja a délutáni Szakmai Híd-

mi-Duna híd, valamint a közeljövőben megépül

tutajon a Dunán, és ők hozták provizórikusan

építő Verseny volt, ahol az induló 11 csapat-

egy Tisza híd. Sok munka vár a kivitelezőkre,

Nepomuki Szent János szobrát Soroksárra.

nak hatméteres fesztávú hidakat kellett építenie

csapata, a második a HÓDÚT–NKH csapata, a
harmadik pedig a FŐTÁV csapata lett.

ami igen nagy öröm.
Ünnepi köszöntőt mondott dr. Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes.
„Mi itt Budapesten imádjuk a hídjainkat, és
nagyon büszkék vagyunk rájuk” – kiemelte,
hogy idén elkezdődik a Lánchíd, a Váralagút
és a Clark Ádám tér rekonstrukciója, mely várhatóan két és fél évig fog tartani. Az olimpia megrendezésétől függetlenül a Galvani híd

dr. Szeneczey Balázs

dr. Horváth Béla - díjátadás
Fotó: MTI

Kolozsi Gyula, Nyúl Zoltán, Orosz Károly

Weinmann Antal, Sal László

Győztes csapat - Tervezők 2
cseréplécekből, néhány szögből és egy tekercs

Dobogós helyen végzett, azaz ezüstérmes a

A nap folyamán látogatható volt a Lánchíd

ragasztószalagból, de más építőanyagot nem

Hódút, bronzérmes pedig a Strabag csapata lett.

kamrája, a felvonulásban résztvevő nagyhajók,

használhattak az építésnél.
A

Szakmai

Hídépítő

A téren felállított sátorban folyamatosan zajVerseny

valamint a Lajta állóhajó is.

szabályait

lottak a játékok, a különböző bemutatók és

Orosz Károly, az A-HÍD Zrt. ügyvezető igazga-

versenyek (tésztahíd törés, betongerendatörés,

nagyközönségnek

tója, és Kolozsi László a VIA-PONTIS Kft. ügy-

kvíz játék, robotbemutató stb.)

programot biztosítanunk, amelyre szívesen

vezető igazgatója ismertette. Első ütemben

Az országos tészahídtörő-bajnokság győz-

meg kellett építeni a hidat, melynek időtarta-

tese a ReViMed csapata lett, akik a győri Hild

mát a bírók mérték, második ütemben történt

József Szakközépiskolából érkeztek. A csapat tag-

a próbaterhelés (egy üres hordót kell átvinni a

jai: Pócza Regina, Varga Vivien és Papp Medárd.

hídon, nem érhet le a földre a híd alja, nem

Gratulálunk!

Bízunk abban, hogy a szakmának és a
egyaránt

sikerült

olyan

emlékeznek vissza.
Ünnepeljünk együtt jövőre is a VI. Hidak és
Hídépítők Napján!
Dombóvári Éva

lehet lelépni a hídról, és épségben kell maradnia a hídszerkezetnek).
Nyul Zoltán BKK Zrt. stratégia és innováció
igazgatója a zsűri elnökeként kívánt mindenkinek eredményes versenyzést, kitartást.
A hidak elkészülte után eljött az ideje a
próbaterhelésnek. Egy-egy embernek – kezében hordóval – át kellett haladnia a hídon. A
hordó régi történetet szimbolizál, amelyben a
hídépítő az ördöggel kötött szövetséget, hogy
segítsen az építésben, és ne omoljon össze a
szerkezet. A segítségért cserébe az elsőként
átkelő lelkét az ördög kapta meg, így a leleményes hídépítők először mindig egy hordót
küldtek át a hídon.
A szakmai hídépítő verseny győztese a TERVEZŐK2 csapata lett, tagjai: Laufer Imre csapatkapitány, Kovács Ágota, Rabb Zoltán Péter,
Skultéty Ádám, Szabó János, és Székely Csaba
volt. Ezúton is gratulálunk!

Teszahídtörő-bajnokság győztesei
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