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Tíz éves a Hídépítők Egyesülete
Tíz év rövid vagy hosszú idő? Arra mindenképpen elegendő, hogy visszatekintsünk,
és mérleget készítsünk. Milyen körülmények hozták létre az egyesületet? Milyen célokat
tűztünk ki? Hogyan sikerült ezeket megvalósítani? A kérdéseket még sorolhatnánk.
Ezt szeretném most röviden bemutatni.
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jai méltán lehetnek büszkék. Az egyesüle-

lázs, Hlatky Károly, Kiss Dezső, Mihalek Tamás,

sára, a Hídépítőnél is megkezdődött

tünknek nem csak a Hídcsoport dolgozói, de
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az átalakulás. Ez a tény önmagában hor-

Megálmodtuk a hídépítés és a hídépí-

dozta a korábbi kapcsolatok átrendeződését. Fontosnak éreztem, hogy megőrizzük

A sikeres megalakulást követően szinte

tők ünnepnapját. 2013-ban meg is valósí-

és továbbvigyük a cégünk több évtizedes

azonnal beindult a munka. Sokan csatlakoztak

tottuk, és első alkalommal szerveztük meg

hagyományait, ápoljuk azokat, és a lehető-

hozzánk az elmúlt években. Ez azt bizonyítja,

a HIDAK ÉS HÍDÉPÍTŐK NAPJA rendez-

ségeinkhez mérten újakat is létrehozzunk.

hogy jó volt a megérzésünk az egyesület cél-

vényét, Nepomuki Szent János védőszen-

Erre tökéles forma egy olyan civil társadalmi

jait illetően, azaz olykor valaminek a hiánya al-

tünk ünnepén. Azóta minden évben, mint

szervezet, ahol továbbra is egy egységet al-

kotó energiákat szabadít fel.

annyi más hivatás, mi is ünnepelhetjük a
szakmánk napját.

kotunk, függetlenül attól, hogy melyik „HÍD”
szervezethez tartozunk.
2010-ben megalapítottuk a Hídépítők
Egyesületét, melynek elnöki posztját Apáthy Endre elvállalta – nagy örömünkre.

A teljesség igénye nélkül néhány emlí-

Ezen alkalomból egy Nepomuki Szent

tésre méltó esemény, rendezvény a Híd-

János szobrot ajándékozott az Egri Érseki

építők Egyesülete elmúlt tíz évéből.

Szeminárium a Hídépítők Egyesületének. A

Megalapítottuk a „Hídépítők Egyesülete

védőszent szobrát dr. Dolhai Lajos, az Egri

Életműdíj” kitüntetést. A szándék magá-

Hittudomány Főiskola rektora adta át, és ál-

kiemelkedő

ért beszél. Tovább szeretnénk vinni, át szeret-

dotta meg a hídépítő székház udvarán.

célja van. Ápoljuk a múlt emlékeit és ezzel

nénk menteni a jövőnek azt a szakmai, emberi

egyidőben új hagyományokat teremtünk, így

kapcsolatrendszert, melyre méltán lehetünk

A második Hidak és Hídépítők Napján Sal

népszerűsítjük és társadalmasítjuk a hídépítő

büszkék. Az összetartást, az összetartozás

László vezérigazgató egy felajánlást tett,

szakmát. Ha mindezeket jól tesszük, akkor

érzését szeretnénk ezzel is erősíteni. Eddigi

mely szerint minden évben Nepomuki Szent

Az

egyesületünknek
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János tiszteletére az A-Híd Zrt., egyesüle-

Egyesületünk szervezi a már hagyomá-

tünk tagjaként, restauráltat egy Nepomuki

nyosnak számító rendezvényeket, Garázsbuli,

Szent János szobrot. 2015-től Óbudán, Gö-

Mikulás, Családi focinap stb., mely azóta is töret-

döllőn, Soroksáron majd a szlovákiai Tornal-

len siker. Ezzel egy időben születtek új, ma már

ján, Csömörön került felújításra egy Nepomuki

akár hagyományként is emlegetett rendezvények:

szobor, idén júniusban pedig Kisbéren.

Nyuszis ünnep, Adventi összejövetel, Boros Péter
Bowling Emlék Kupa, Fotózz és nyerj pályázat stb.

Ünnepünkön egyre többen vesznek részt,

De egy kiemelkedik az új rendezvények közül „A

úgy a szakma, mint a nagyközönség részé-

legszebb karácsonyi előtér” címen minden évben

ről egyaránt. A tavalyi évben közel nyolcvan

meghirdetett szintdíszítő versenyünk. Azon túl,

cég csatlakozott a Hidak és Hídépítők Napjá-

hogy egy igazi közösségformáló tevékenység,

hoz. Sajnos a 2020. május 16-ára, a Hárosi Du-

még egyedi is. Nincs róla tudomásunk, hogy más

na-hídhoz szervezett VIII. Hidak és Hídépítők

cégnél lenne ilyen kezdeményezés. Mi saját ma-

Napja elmaradt a világjárvány miatt.

gunk készítjük el az ünnepi díszítést az emeleteinken. Így székházunkban, egész decemberben

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum támogatásával létrehoztuk szék-

csodás, meghitt hangulat fogad minket és a hozzánk látogató partnereket, vendégeket egyaránt.

házunk udvarán a HÍDkertet. Kellemes
hangulatot áraszt egy olyan vállalati udvar,

Lehetőséget kínálunk a rendszeres sporto-

ahol a cég tevékenységére utaló műtárgya-

lásra egyesületi keretek között. Eredményesen

kat állítunk ki reprezentatív formában. Folya-

és sikeresen működik az A-HÍDRAGON sárkány-

matosan mentjük a múlt „hidas” értékeit. A

hajó szakosztályunk és a legújabban szerveződött

kert a nagyközönség számára is nyitott, lá-

csoportunk, a FUT-A-HÍD szakosztály. Működik

togatható.

továbbá két foci- és egy kosárlabda csapatunk is.
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Több pályázatkiírással is népszerűsítettük a gyerekek és szüleik körében a szakmánkat, amely alkalmas a figyelem felkeltésre
(országos képzőművészeti, irodalmi pályázat,
regionális középiskolai hídépítő verseny, híd
makett építő pályázat stb.).
Munkánk során, partokat szeretnénk ös�szekötni, úgy a munka világában, mint a
civil életben egyaránt. A hidak valóban partokat kötnek össze, két olyan pont között,
melyek korábban nem találkoztak, azaz kapcsolatokat teremtenek. A kapcsolatok pedig csak
úgy működnek, ha azokat ápoljuk; ha ápoljuk,
akkor hagyományokká válnak, és ha vannak hagyományaink, akkor jövőnk is lesz.
Ezt a célt hivatott betölteni a Hídépítők
Egyesülete.
A vezetőségünk nevében ezúton is szeretnék köszönetet mondani mindazoknak,
akik az elmúlt tíz év folyamán segítették a
tevékenységünket. Külön köszönöm a rendezvényeinket hosszú évek óta támogató, azon
rendszeresen résztvevő partnereink segítségét,
valamint az egyesület tagjainak munkáját.
Dombóvári Éva
főtitkár

