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Bajnokság megnyerésével ünnepel
Hosszú idő 25 év, jeles évforduló. Ilyenkor az ember számba veszi az elmúlt
éveket, felidézi a legjelentősebb eredményeket, így teszünk most mi is.

Hídépítő Sportnap M7-es kupa Bálványos

Hídépítők Labdarúgó Napja résztvevő csapatai

a 25 éves Hídépítő focicsapat

A

gyermekkoromban

futballcsapat létrehozását. A másik fő támoga-

rendészeti szervek kiképző központjának sport-

megszerettem. Tokaj hegyalján, szülőfa-

tónk Boros Péter, a Betonplasztika igazgatója

csarnoka volt. Résztvevők: Építők válogatott,

lumban, Sárazsadányban a szabadidőm-

volt. Apáthy Endre akkori vezérigazgató enge-

Színész válogatott, Újságíró válogatott és az

ben mindig futballoztam. Középiskolás koromban

délyezte, hogy Hídépítő néven futballozzunk,

ORFK válogatottja.

Budapesten már sokféle sportot kipróbáltam, de

és támogatásáról biztosította a csapatot.

labdarúgást

már

A kezdőrúgást az Aranycsapat kapusa,

ennek ellenére hozzám a labdarúgás állt mindig a

Az első megmérettetésünk 1995-ben, a

Grosics Gyula végezte el. A sípot Puhl Sándor

legközelebb. Több amatőr csapatban is futballoz-

Mélyépítő Kupa volt, amely a Margitszigeti sta-

fújta, akit négyszer választottak a világ legjobb

tam, többek között Németországban, Freiburg

dionban került megrendezésre, nyolc építőipari

játékvezetőjének. A mérkőzésekről a Hungary

ban, az UNMÜSSIG csapatában is.

csapat részvételével. Itt a második helyen végez-

Sport televízió összefoglalóban számolt be.

tünk, a siker pedig elindította és megalapozta

6 ponttal, 8:6-os gólaránnyal a 2. helyen

1990. január 2-án kerültem a Hídépítő vállalat gépészeti főmérnökségére, ahol gépé-

a következő 25 év jó szereplését is.

szeti művezetőként dolgoztam különböző

Az elmúlt 25 évben nagyon sok bajnok-

beosztásokban. Legutóbb gépészeti telepve-

ságban és kupán vettünk rész, és sok meg-

zető voltam. Mivel munkavédelmi technikus vég-

hívásnak tettünk eleget.

zetséggel is rendelkezem, ezért a munkavédelmi

Évente körülbelül ötven mérkőzést ját-

feladatok ellátása is rám hárult. Néhány évvel ez-

szunk. Legtöbbet Budapesten, de jártunk vidéken

előtt a telep megszűnésével az én beosztásom is

is, például Köröshegy, Bálványos, Szerencs, Tokaj,

megszűnt. Igy ma már nem a Hídépítőnél dol-

Füzér, Csákvár, Szekszárd, Szigetszentmiklós, Szi-

gozom, de a sport továbbra is összeköt. A

gethalom, Bodrogolaszi, Sárazsadány. Az elmúlt

lelkem mélyén mindig Hídépítős maradok.

25 évben 65 alkalommal végeztünk a dobogón.

Édesapám a hatvanas években szintén a Hídépítő

Voltak emlékezetes események is, melye-

Vállalatnál dolgozott, részt vett az Erzsébet híd

ken részt vettünk. Ilyen volt 1998 decembe-

építésénél. Gyermekeim Roland, aki szintén a fo-

rében az ORFK focigálája, melyen az építők

cicsapat tagja, valamint Ivett, a szakmai gyakor-

válogatottban szerepeltünk, melyet a Középület

latát a Hídépítőnél töltötte. A kötődésem tehát

Rt., a Magyar Építők, a Zala megyei ÁÉV, a Mezép

nagyon régi és erős, több mint harminc éves.

Vill és a Hídépítő Rt. közösen alkotott. A tornát

1995 tavaszán, a gépészeten sok fiatal dol-

a rendőrárvák megsegítéséért rendezték. A csa-

gozott, akik szerettek volna futballozni. Az ak-

patba négy fő kapott meghívást: Zomborcse-

kori főmérnököt, Racsmány Lászót azzal a

vics Milán, Polenyák András, Szabó Zoltán és

kéréssel kerestem meg, hogy támogassa egy

Polenyák Roland. A helyszín a Vágóhíd utcai
Téli és a kispályás labdarógú bajnokság
2019-2020. év eredményei
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zártuk a tornát. Amihez a Hídépítő játékosai
öt góllal járultak hozzá.
1997-ben mi képviseltük a XI. kerületet azon
a labdarugó napon, ahol Budapest 22 kerületének legjobb csapatai indultak. Ebben az erős
mezőnyben az ötödik helyen végzett a Hídépítők
csapata, 17 kerületet maga mögé utasítva. 2015ben az aranyászok futballarénában az alapbajnokság után részt vettünk az extra rájátszásban. Az
elit bajnokságban, ahol a legjobb négy csapat vett
részt. Csapatunk három győzelemmel végzett
az első helyen. A díjakat Kalenda Árpád, a futballaréna menedzsere adta át.
2018-ban elnyertük az elmúlt 20 év legeredményesebb
Sárazsadányban

kispályás

csapatának

ki-

járó díjat, kupát és oklevelet, melyet Bernárd
János, a Budai XI. SE elnöke adott át.
2020-ban az aranyászok futballarénában
a dobogón végeztünk, a 3. helyen. A Budai
XI. SE által szervezett Mérnök utcai bajnokságban bajnokok lettünk, az első helyen végeztünk. Így méltóképpen ünnepeljük a Hídépítők
focicsapat 25 éves fennállását.
Az elmúlt 25 évben körülbelül 250 játékos fordult meg a csapatban, végzetségtől
függetlenül, játékosunk éppúgy volt műve-

Kalenda Árpád Aranyászok Futball Aréna I

Sárazsadány polgármestere fogadást adott
csapatunk tizsteletére

zető, gépkezelő, technikus, építészvezető,
mint igazgató.
Büszkék vagyunk az elért eredményekre,
mivel ezzel a Hídépítők imázsát is növeljük,
valamint arra, hogy a rendszerváltás után a
futballcsapat létrejöttével újraindítottuk a
sportéletet a Hídépítőnél.

Polenyák András csapatkapitány elért eredményeink

Aranyászok Futball Arénában a dobógó minden fokát többször megjártuk

Az Elitbajnokság győztese a Hídépítő focicsapata
lett az Aranyászok Futball Arénában

Utóbbi évek győztes csapat tagjai

Bernárd János Budai XI.SE elnöke
átadja az első helyért járó díjat

Minden évben megrendezzük a Hídépítők labdarugó napja rendezvényt abból a célból, hogy minden, a Híd Csoportnál dolgozó,
labdarúgást kedvelő számára egy kellemes
sportnapot biztosítsunk, ezzel is elősegítve a
Hidasok egységét.
Ebben a munkában nagy segítséget kapunk a
2011-ben alakult Hídépítők Egyesületétől, ekkortól a sportnapok szervezettebbek és nívósabbak
lettek. Köszönetet mondunk az A-HÍD Zrt-nek és
a Hídépítő Zrt-nek az anyagi támogatásáért.
Most zárjuk az elmúlt 25 évet, ebben a
felállásban már nem fogunk futballozni, más
lett az igény, de a foci szeretetét szeretnék
fentartani.
2021-től egy hobbi focicsapatot szervezünk, hogy a Híd Csoportnál minél többen
megszeressék a labdarúgást, ezért kérem a
cégcsoport azon dolgozóit, akik futballozni
szeretnének, jelentkezzenek a Hídépítők
Egyesületénél. Nem a bajnokságokban való
szereplés lesz a cél, hanem a mozgás öröme,
a játék szeretete és a heti egy alkalommal való

Budai XI SE által szervezett bajnokságban csapatunk első lett

találkozás a pályán, melyet a Hídépítők Egyesülete biztosít majd.
A sport az összehozza az embereket, közösséget formál és teremt. A testi-lelki egészség
megőrzésé miatt is elengedhetetlen a rendszeres mozgás.
Büszkeséggel tölt el az a tudat, hogy az
elmúlt 25 évben ezt a tevékenységet segíthettem. Szeretném megköszönni mindazok
támogatását, akik fontosnak érezték a nehéz
években is a labdarúgás patronálását.
Hajrá Hídépítők!
Polenyák András
csapatkapitány

Apáthy Endre volt vezérigazgató születésnapjára
a csapat által aláírt mezt ajándékoztunk

Szurkolók között

