
HÍDÉPÍTŐK NAPJA 2019  

Idén hetedik alkalommal szervezte meg a Hídépítők Egyesülete  
a Hidak és Hídépítők napja rendezvényét május 18-án, Nepomuki 
Szent János, a hidászok védőszentje emlékének is tisztelegve.
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A  korábbi alkalmakhoz képest formát is bontottunk, mert közösen ünnepeltünk a 25 éves MAUT-tal. Tettük mindezt azért, mert  
a kezdetektől fogva tudatosan felvállaljuk munkánk társadalmasítását, hiszen csak nyitottan, együttműködve, az eredményeket 
megmutatva lehet ezt a szakmát minőségileg magas fokon művelni. A „kirakatban” dolgozunk, alkotásaink nem csak használati, 

de esztétikai értéket is képviselnek. A társadalom visszajelzése azonnali, tehát jó bevonni a folyamatba.
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Nyiri Szabolcs a Magyar Út- és Vasútügyi Társaság elnöke, beszédé-
ben elmondta, az elmúlt évtizedekben ilyen jellegű rendezvényük nem volt, 
így ez a rendezvény ilyen értelemben igazán egyedi és különleges. Nagyon 
örül annak, hogy a Hídépítők Egyesületével közösen tartották, akikről tudja, 
hogy van tapasztalatuk hasonló találkozók szervezésében, és ez most is be-
bizonyosodott. Az apáról-fiúra, anyáról-lányra szálló szakmaszeretet nagyon 
fontos az összegyűlt nagy utas, vasutas, hidas családoknak egyaránt.

Dombóvári Éva a Hídépítők Egyesületének főtitkára megnyitotta a 
hetedik Hidak és Hídépítők Napját, és köszöntötte a 25 éves MAÚT-ot. „Az 
egyesület a Hídépítők Napját minden évben Nepomuki Szent János ünnepé-
hez kötve szervezi, hiszen most már a nemcsak a hidak és vízen lévők, hanem 
hét év óta a Hídépítők védőszentje is – emelte ki a főtitkár.

Egy programot kiemelt a nap programjai közül, ez pedig a szakmai híd-
építő verseny, mely köré épül évek óta a Hidak és Hídépítők Napja. Ez egy 
olyan verseny, amely mind a szakma, mind a nagyközönség számára izgal-
mas, látványos, pörgős játék. A szakma szinte egész területe képviselteti 
magát: a beruházók, a tervezők, a kivitelezők, az egyetemek, a vízügyi igaz-
gatóság és a honvédség is hidat épít a megadott kiírás alapján.

Fónagy János államtitkár elmondta, nincs annál jobb, mint kollégákkal 
együtt ünnepelni ilyen alkalommal. „Ha valakinek néhány szóban összefoglalva 
kell jellemeznem a MAÚT-ot, azt mondom, ez egy olyan szakmai szervezet, 
amely a szabályozási rendszert a leghatékonyabban, a legelismertebb szakem-
berek bevonásával, ugyanakkor mégis pártatlanul és objektíven működteti.”

Tarlós István főpolgármester nevében Nyúl Zoltán, a BKK stratégiai 
igazgatója méltatta a Hidak és Hídépítők Napját. Külön kiemelte a Lánchíd, a 
váralagút, illetve a pesti oldalon található műtárgy, illetve a kapcsolódó köz-
terek megújulását. Ez egy fontos esemény lesz a főváros életében, és reméli, 
hogy mindenki számára a minőségi városképéhez és a történelmi kulturális 
örökség megőrzéséhez is maximálisan hozzájárul. Elmondta, hogy a hidak 
nemcsak infrastrukturálisan szükségesek, hanem a szervezetek és a szemé-
lyek között is, külön öröm számára, hogy ilyen rendezvényen felszólalhat, 
ahol szakmai szervezetek és ilyen nagy részvevői kör együtt van.

A Hídépítők Napja főtámogatója, az A-Híd Zrt. nevében Sal László ve-
zérigazgató elmondta, hogy a hidak és hídépítők védőszentjének tiszteletére 
a vállalat minden évben restauráltat egy Nepomuki Szent János szobrot. Az 
idén május 12-én ünnepélyes keretek között, Csömörön avatták fel a felújított 
szobrot, melyet most jelképesen itt is átadtak. Rámutatott a hagyománnyá vált 

szoborfelújítás múltjára, és arra is, hogy egyre jobban elterjed ennek a fel-
ajánlásnak a híre. Az átadó ünnepségek mindig nagyon személyesek és nagy 
élményt nyújtanak. Érdemes volt ezt a kezdeményezést elindítani, miután na-
gyon sok szobor vár felújításra, így a harmadik, negyedik generációs mér-
nököknek is lesz ezzel kapcsolatban teendőjük. A vezérigazgató üzenetként 
fogalmazta meg: „nekünk, akik a közszférától kapunk munkát, valamit vissza 
kell adnunk a helyi közösségeknek is, talán ez is egy módszer erre”. Tavaly az 
államhatárt átlépve, a Felvidéken, Tornalján adtak át egy restaurált szobrot. 

Bokros Levente csömöri plébános egy érdekes hasonlattal köszönte 
meg a csömöriek nevében a felújított szobrot: „jöttem, hogy kapjak, mara-
dok, hogy adjak. Ti sokat kaptatok és úgy tűnik, hogy meg is háláljátok. Ad-
játok tovább ezt a mentalitást. Hogyha adtunk, az azt jelenti, hogy kaptunk 
is, és ezt meg kell köszönni. Én most nektek köszönöm meg, meg mindazok-
nak, akik egyáltalán felvállalták azt, hogy a legkisebb is lehet nagyon nagy.”

Számos program színesítette a napot, mely mindegyike hozzájá-
rult a sikerhez:

 Pl.: Mónus József többszörös íjász világbajnok bemutatója: célba lövés 
150 méterre, a 30 m-es víztorony tetejéről. Kimagasló eredményei: 25 világ-
rekord Mongólia-Törökország-USA, 6 világbajnoki cím Dél-Korea, 4 Eurázsia 
bajnoka cím Törökország, Európa-bajnoki aranyérem Ausztria, ötszörös USA 
legjobb távlövője cím birtokosa.

A fergeteges produkciót nyújtott a Harmónia–Rend-Band Ifjúsági kórus 
és Zenekar, a gyönki általános iskola és a gyönki Tolnai Lajos Gimnázium 
tanulóiból álló könnyűzenei formáció. 

A középiskolai tésztahídtörő bajnokság, a Győri Műszaki SZC Hild József 
Építőipari Szakgimnázium szervezésében, az Óbudai Egyetemmel közremű-
ködésével minden évben nagy sikert arat.

Orosz Károly, az A-Híd Zrt. ügyvezető igazgatója és Kolozsi Gyula 
VIA-PONTIS Kft. ügyvezetője szervezésében a szakmai hídépítő verseny 
minden évben a nap csúcspontja.

Ezen túlmenően sok-sok interaktív bemutató, játék várta a résztvevőket, me-
lyet a támogatóink évről évre biztosítanak az érdeklődőknek.

A díjakat Dr. Horváth Béla a DHK vezérigazgatója adta át.
A tésztahídtörő verseny első helyezett csapata – Asztalos István, Józsa 

Benjámin, Lőrinczi Martin – és a felkészítő tanár Sebők Tibor, a Győri Mű-
szaki SZC Hild József Építőipari Szakgimnáziumból.

Szakmai hídépítő versenyben az első helyen hármas holtverseny alakult 
ki. Ezúton is gratulálunk a Tervezők, az Óbudai Egyetem és a Kivitelezők 
csapatának a győzelemhez.

Dombóvári Éva 

Hídépítők Egyesülete, főtitkár



A Hidak és Hídépítők Napja megvalósulásához a következő támogató  
partnereknek ezúton is szeretnék külön köszönetet mondani:




