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A  tanácskozás vendége volt Witzmann 
Mihály Somogy megye országgyűlési 
képviselője, valamint Marczali Tamás 

Kőröshegy polgármestere is.
A vendégeket Dombóvári Éva, a Hídépítők 

Egyesületének főtitkára köszöntötte, idézve a 
Hídépítő története c. könyv előszavából Apáthy 
Endre akkori vezérigazgató egyik gondolatát.

„A híd nem csak partokat, földrészeket, tá-

jakat köt össze, hanem embereket is össze-

kapcsol. A hidat az emberek sokasága építi, 

csapatmunkával készül a mű. Minden hidász 

mégis büszkén vallja, hogy »én építettem ezt 

a hidat« és mindegyiknek igaza van.

A hídépítésben nem lehet tévedni, a mű-

szaki igényesség és a pontosság alapkövetel-

mény. A mérnöki munka számtalan érdekes és 

izgalmas feladatot jelent. Aki a hídépítésben 

tanulta meg a szakmát, egy olyan alapra épít, 

amiből kiindulva más területeken is jó munkát 

képes végezni.”

A polgármester ünnepi köszöntője után 
egy oklevelet és egy fényképmontázst nyúj-
tott át az A-HÍD Zrt. műszaki igazgatójának, 
Magyar Jánosnak.

Ezek után vette kezdetét a „hivatalos” Terme-
lési Értekezlet, melyet Takács László felszerke-
zeti főmérnök kollégánk vezetett riporternek is 
beillő rutinnal. Az emlékek sorra jöttek elő, úgy 
ahogyan a résztvevők a mikrofont egymásnak 
átadták. A beszélgetést 13 órakor félbe kellett 
szakítani, mert a Közút engedélyével rendkí-
vüli hídlátogatáson vehettek részt az érdeklő-
dők Hanák Tímea hídmester vezetésével. Jó volt 
hallani a rengeteg élményt, anekdotát a legkü-
lönbözőbb szemszögből, az évek elmúltával is. 

Többen is emléket állítottak hozzászólásukban 
mindazoknak, akik már nincsenek közöttünk.

Az A-HÍD Zrt. évek óta támogatja a kőrös-
hegyi falunapokat, ahol a hidasok rendszere-
sen részesei különféle programoknak. Idén a 
focibajnokságban második helyezést ért el a 
Polenyák András által vezetett HÍDÉPÍTŐ foci 
csapatunk. A főzőversenyen pedig az induló 
hét csapat közül harmadik lett az A-HÍD Zrt. 
csapata a 200 főre készített pörköltjével. A csa-
pat tagjai: Nyisztor Anita, Medgyesiné Buncsák 
Mária, Lajkó Katalin, valamint Varga Zoltán. Ez-
úton is gratulálunk a győzteseknek!

Ezen a kedves, felemelően szép napon szom  -
jas sem maradhatott senki, erről a rendezvé-
nyünket támogató Regőczi László, a PRIMUS 
víz tulajdonosa által biztosított, ünnepi nyak-
címkével ellátott ásványvizek gondoskodtak.

Dombóvári Éva

Többször írtunk már a híd, a hidak összekötő szerepéről, alkalmasint ennek több 
aspektusáról is. Az évforduló kapcsán az A-HÍD Zrt. támogatásával a Hídépítők 
Egyesülete rendhagyó „TERMELÉSI ÉRTEKEZLETET” hívott össze mindazoknak, akik 
a híd megálmodásától a megépítés befejezéséig részesei voltak a folyamatnak.

10 éves a Kőröshegyi Völgyhíd!

Rendhagyó termelési értekezlet Kőröshegyen



Emlékek
kötődés,  

büszkeség,  
szeretet!




