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Foci 2018-2019 – két szezon mérlege

Foci – 2018

Ez az év nagyon sikeres volt számunkra. Minden
bajnokságot, ahol elindultunk, megnyertünk. 2018-ban
a Hídépítők háromszoros bajnok lett. 1998 és 2018 között, vagyis az elmúlt húsz év alatt a legeredményesebb csapat lettünk a Budai XI. SE által rendezett
kispályás labdarúgó bajnokságokban.
A Hídépítők családi sportnapja huszadik alkalommal
került megrendezésre. A Budai XI. SE 2017 novembere
és 2018 áprilisa között két alkalommal rendezett bajnokságot. Csapatunk mind a két bajnokságot megnyerte. A csapat fizikai és mentális felkészültségét az
eredmény is bizonyítja. Az előző év bajnoki címét, így
sikeresen megvédtük.
Áprilisban már hagyománnyá vált, hogy az Arany
Ászok Futballarénában megrendezésre került őszi–tavaszi, legnívósabb amatőr bajnokságban is részt vettünk.
A tizenöt csapatot szerepeltető bajnokságot aranyéremmel zártuk. A csapat játéka a fegyelmezett védekezésre és az agresszív letámadásra épült.
Ez év május 12-én jubileumhoz érkezett a huszadik alkalommal megtartott Hídépítők labdarúgó és
családi sportnapja. Ez a Hídépítők napja keretében, a
Magyar Honvédség dunai hadikikötőjében került megrendezésre. A résztvevőket Dombóvári Éva főtitkár
asszony köszöntötte. A családi nap hangulata remek
volt. Ennek a sikernek a záloga a Hídcsoportban dolgozó kollégák sportolás iránt tanúsított érdeklődése
és lelkesedése. Ezek a sportnapok összekovácsolnak
bennünket, és kedvet csinálnak a sportoláshoz és az
egészséges életmódhoz. Résztvevő csapatok: Hídépítők, A-Híd, K-Híd, HBM, ÁRGUS, Magas-Híd, Honvédség, Minarik SE.

A színvonalas mérkőzések után a kupákat, érmeket és
okleveleket Sal László, az A-Híd Trt. vezérigazgatója és
Bernárd János, a Budai XI. SE elnöke adta át.
I. helyezet: Hídépítők
II. helyezet: A-Híd
III. helyezet: HBM
A legsportszerűbbnek járó díjat a K-Híd csapata nyerte.
Az elmúlt húsz év legeredményesebb, kispályás
csapatának járó díjat, kupát és oklevelet is a Budai XI.
SE elnöke adta át Polenyák Andrásnak, a Hídépítők
csapatkapitányának.
Ennek tükrében a kapitány nem kis büszkeséggel tekinthet vissza csapata eredményekben gazdag húsz évére,
ami nem lett volna lehetséges támogatóik, a Hídépítő Zrt.,
az A-HÍD Zrt. és a Hídépítők Egyesülete nélkül.

Foci – 2019

A 2019-es idényt a Hídépítők labdarúgó csapata sikeresen zárta.
Kétszer első, majd egyszer a második helyen végeztünk.
Az év első tornája az ELTE Sporttelepén vette kezdetét, ahol a műfüves bajnokságon vettünk részt.
Résztvevő tíz csapat – A-Híd, Hídépítők, Alfa, Antenna Hungária, Fildoro, Furko, Geometria, Nekem
Mindegy, Pilu 04, Real Margit – mérettettek meg. Ez a
Geometria győzelmével zárult, amit másodikként a Híd
építők, majd harmadikként a Fildoro csapata követett.
A második torna a XI. kerület Mérnök utca 35. szám
alatt került megrendezésre, szintén tíz csapat részvételével: A-Híd, Hídépítők, Alfa, Antenna Hungária, Dribli, Fildoro, Furko, Geometria, Nekem mindegy,
Real Margit.

Ennek a téli-tavaszi bajnokságnak a végeredményeként a Hídépítők csapata elkönyvelhette az év első
győzelmét. Mögötte végzett az A-Híd és a Real Margit a második és harmadik helyével.
A Hídépítő sportnap keretében, amit Budapest II.
kerület, Kolozsvári Tamás utca, Panoráma Sportközpontjában került megrendezésre, Lajkó Katalin köszöntötte a résztvevőket. A labdarúgó torna hat csapat
közreműködésével vette kezdetét: A-Híd, Hídépítők,
K-Híd, Árgus-Security, HBM, Minarik SE (Gödöllő).
A döntő mérkőzést a Hídépítők és az Árgus-Security csapata játszhatta. Ennek végeredménye a Hídépítők győzelmét hozta. Másodikként az Árgus-Security,
harmadikként az A-Híd állhatott a dobogó harmadik
fokára. A torna érmeit és okleveleit az Árgus Security
Vagyonvédelmi Kft. igazgatója, László György és az
Újbuda SE elnöke, Bernárd János adta át.
A sport közösségformáló szerepéről a sportnap keretében újra megbizonyosodhattunk. A színvonalas
programok nemcsak a csapatokat, hanem a közönséget
is összekovácsolták.
2020-ban a Hídépítők csapata fennállásának 25.
évfordulóját ünnepelheti. Köszönet érte a Hídépítők
Egyesületének, az A-Híd Zrt-nek, a Hídépítő Zrt-nek
a Hídcsoport további tagjainak, a játékosoknak és a
szurkolóknak.
Hídépítő csapata: Kiss László, Kelemen Kálmán, Sárosi Zsolt, Barta János, Kecskeméti Kristóf, Munkácsi Richárd, Barta Gergő, Gábor Zoltán, Gálfalvi Levente,
Oláh Gábor, Sztaskó Zoltán, Komáromi János, Komlósi
Mihály, Fritz Balázs, Polenyák András.
Polenyák András
Hídépítő Csapatvezető

