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80. születésnapján 
köszöntöttük 
id. Windisch Lászlót.
Jó egészséget, erőt és
további jó munkakedvet 
kívánunk neki!

HÁZUNK TÁJA

Gratulálunk!
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ÉPÍTJÜK

…Így ért minket a tél. Az időjárás 
nem volt hozzánk kegyes, csak 2010. 
feb ruár elején tudtuk folytatni a megkez-
dett munkát. Ekkor elhelyeztük a sa ru kat, 
így a végleges helyére került a szerkezet. 
Megépítettük a még hátralévő vasbeton 
térdfalakat, befejeztük a támfalakat.

A háttöltés, a csatlakozó út töltésépí-
tésének befejezése után elkészülhettek 
az úszólemezek. Végre aszfaltozhattunk. 
Fogy az idő az átadásig!

Lukács Zsolt
projektvezető

Hídátadás
Elkészült a halászi Duna-híd
A Hídépítők 2009/5-6. számában bemutattuk az épülő hidat és részletesen beszámoltunk a novemberig elvégzett munkákról. 
Most innen folytatjuk…

1. A rúderőket újból beszabályoztuk, most már rudanként két darab nyúlásmérő-bélyeggel azért, hogy 
a rudakban lévő nyomatéki anomáliákat kiküszöböljük. A májusi esős időjárást senkinek sem kell 
bemutatni. Még csak így állunk, de május végén szorít a határidő.

2. Megtartottuk – az előírásoknak megfelelően – a próbaterhelést. 3. Kipróbáltuk, hogy a kinyújtott plató eléri-e a kereszttartót.

4. Lefestettük a híd alját. 5. Majd a tetejét is. Rohamtempóban épült a partvédelem.
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ÉPÍTJÜK

7. …és természetesen a hordógurítás sem maradhatott el.

6. Végre elkészültünk! 2010. május 28-án a hidat szűk körben,
ünnepélyes keretek között átadtuk a forgalomnak. Átvágtuk a szalagot…

8. A kész híd
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ÉPÍTJÜK

A szlovákiai autópálya-program ke-
retében az R1 autópálya Pozsony-Besz-
tercebánya közti hiányzó szakasz PPP 
beruházásként épül.

A beruházás lebonyolítója a kon-
cessziós pályázat nyerteseként a cseh 
Eurovia (Vinci tulajdonú) erre a mun-
kára létrehozott projektcége, a Granvia 
Construction sro. Az első szektor (Nyitra-
Selenec) legnagyobb műtárgya a 209. 
jelű híd.

Hogy kezdődött?
Miután a szakaszon több mint hatvan 

műtárgy van és a kivitelezési idő rövid, a 
beruházó úgy döntött, hogy ezt a legna-
gyobb falatot külföldi kivitelezőre bízza. 
A választás egy a Hídépítőt régóta jól is-
merő és benne erősen bízó személy ja-
vaslata után esett ránk. Természetesen 
ez még nem a megbízást, hanem csak a 
lehetőséget jelentette. 

Mindez történt 2008 decemberében, 
amikor az egyeztetések és ártárgyalá sok 
megkezdődtek (1. fejezet: kötélhú zás), 
amelyek 2009. augusztus 6-án ered-
ményre vezettek: a Granvia Con struc-
tion, mint megrendelő és a Hídépítő, mint 
vállalkozó tenyérbecsapott. (2. feje zet: 
ha megfogta, hadd vigye…) 

Ettől kezdve az események két fron-
ton zajlódtak. A színfalak mögött és a 
porondon.

Megkezdődött a szerződéskötés fo-
lyamata/folyama: szlovák szerződéses 
javaslat / szakfordítás / magyar véle mény-
eltérés / visszaküldés / szlovák fordítás 
/ ellenvélemény / visszaküldés / fordítás 
/ tárgyalás – és így tovább 2010. feb-
ruár 11-ig. Ekkorra álltak elő a projekt 
fi nanszírozási feltételei is. A szerződést 
aláírtuk.

Műtárgy a város szélén, avagy a nyitrai híd
A velem egyidősek még emlékezhetnek az egykori csehszlovák TV sorozatra – Kórház a város szélén –. Azt a „csehszlovákok” 
készítették és mi néztük, ezúttal mi készítjük a sorozatot, a szlovákok és a csehek meg nézik.
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Eközben 2009. augusztus 6-tól a 
Hídépítőt mint a 209. jelű híd kivitele-
zőjét tartották (és kérték!) számon az 
R1 projekten. A projekt össz. létszáma 
ekkor egy fő. A kivitelezés teljeskörű: 
alapozástól átadásig terjedő, kiegészítve 
a technológiai tervezéssel. A tervezés és 
története külön fejezetet érdemel.

A munkák indításának eredeti dátu-
ma 2009. szeptember 1. lett volna. De 
a híd helyét egy 120 kW-os villamos fel-
sővezeték foglalta el és ennek kiváltási 
munkái elhúzódtak, így a munkaterület 
átadása – 4 hónapos késéssel – először 
november 30-ra, majd december 28-ra 
tolódott (Karácsonyi ajándék).

Ennek megfelelően a befejezési ha-
táridő is 2 hónappal hátrébb rukkolt: 
2011. szeptember 28.

Mit is építünk?
A 209. jelű műtárgy tulajdonképpen 

két híd, melyek egy közös pilléren, közös 
dilatációval csatlakoznak egymáshoz.

Első része egy 806 méter hosszú, 
szakaszosan előretolt technológiával 
ké  szülő híd. Lévén szó autópályáról, 
természetesen egymás melletti két egy-
szekrényes hídról beszélünk.

A bal és a jobb pálya kis eltéréssel, 
két gyártópaddal, egymással párhuza-
mosan készül. A gyártópad alapvetően a 
szokásos, a külső zsaluzatot könnyebb 
szerkezetű PERI zsaluból alakítottuk ki.

Ez az 1. dilatációs szakasz (DC1) 
húsznyílású, átlag 40 méter fesztávok-
kal. Az eddigi leg nagyobb tolt híd, ame-
lyet a Hídépítő épített.

Ehhez csatlakozik a 21. támaszon a 
2. dilatációs szakasz (DC2), amely egy 
360 méter hosszú, ötnyílású, klasszikus 
szabadon betonozott szerkezet, teljes 
autópálya keresztmetszettel, 26,5 méter 
szélességgel, háromszekrényes, ferde 
bordás kialakítással. 

Nagyságrendileg megegyezik a sze-
gedi M43 Tisza-híddal. 

A tolt hídszerkezettel egy időben 
készül egyszerre két hídág, négy DOKA 
zsaluzó kocsival.
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Hol tartunk?
A 2009. december 28-i első rész-

munkaterület-átadást követően a mun-
kálatokat cölöpöző alvállalkozónk, a 
Tubau-Keller konzorcium kezdte meg. 

Négy géplánccal, nagy kezdeti ener-
giával láttak munkához, amelyet azon-
ban hamarosan megtörtek a rendkívül 
kedvezőtlen talajadottságok. A folyós-
homok többszöri technológia-módosí-
táshoz, vé gül a klasszikus technológia 
CFA-ra történő átváltásához vezetett. 
Ma a cölöpözési munkák készültsége 
kb. 70%.

Erre az időre a projekt műszaki lét-
száma három(!) főre emelkedett. A fel-
adatok pedig sokszorosára szaporodtak. 
A műszaki előkészítés mellett irodákat 
kellett kialakítanunk, el kellett indítani 
saját felvonulásunkat, a gyártótér kialakí-
tását, majd a gyártószerkezetek építését. 
A nyelvi nehézségek legyűréséhez (a 
beruházás hivatalos nyelve a szlovák) 
szlovákiai, mindkét nyelvet beszélő mun-
katársakat kellett alkalmaznunk. Ma a 
projektirányító műszaki és egyéb admi-
nisztratív létszám – tizenegy magyar és öt 
fő szlovák munkatárs – még nem teljes.

A gyártópadok építése ütemesen ha-
lad, június 2. hetében az első zöm gyár-
tását meg kell kezdenünk. A közbenső 

támaszok cölöpösszefogó gerendái már 
a 8. támasznál tartanak s követik őket a
pillérek és a rejtett fejgerendák. Ugyan-
ekkor a szabadon betonozott híd első
pillérei is kezdenek kinőni a földből. 

A feladat nem kicsi, a szlovákiai
munka végzés feltételei kemények (mű-

szaki, ügyrendi, munkavédelmi) úgy-
hogy a híd  építős nadrágot jól fel kell 
kötnünk.

Takács László 
projektvezető

ÉPÍTJÜK

Nyitra –
helyszínrajz
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Teljes gőzzel folyik a Margit híd felújítása

Nos, az azóta eltelt időben sok min-
den történt. Felállítottuk a pesti és a bu-
dai mederhídon a kivitelezést kiszolgáló 
két vezérgépet, azaz a két bakdarut.

Kettévágtuk a hidat, ezzel függet-
lenítve egymástól az északi és a déli 
hídrészt. Megküzdve a jégzajlással, a 
szokatlanul csapadékos és hideg téli 
időjárással, elbontottuk a teljes meder-
hídon a régi vasbeton pályalemezt.

Ezzel párhuzamosan mind a hat nyí-
lásban beépítettük az új acél pályatáblá-
kat. A pályaszerkezet alatt elkészültek a 
hossz- és keresztrácsozatok. A meder-
pilléreken elbontottuk a régi vasbeton 
szerkezeti gerendákat és megépítettük 
az új vasbeton szerkezeti részeket, a 
hossztartókat alátámasztó saruzsámo-
lyokkal együtt. Befejeződtek a margit-
szigeti lehajtónál a közös pillér átépítési 
munkái is az északi oldalon.

Ezzel egy időben a budai és pesti parti 
nyílásokban gőzerővel folytak/folynak a 
parti pillérek, hídfők szélesítési munkái. 
Megemeltük a pesti parti nyílás északi 
oldalát, igazodva a mederhíd
új hossz-szelvényéhez, ill. a
pesti felső rakpart űrszelvény
igényéhez. A pesti és a budai
felső rakpart feletti nyílások-
ban beemeltük az előre gyártott
új vasbeton hídgerendákat az
északi oldalon.

Május közepére elkészült
az északi oldal szigetelése, az
aszfaltozás kötőréteg szinten,
melyre megépítettük az ideig-
lenes nagypaneles villamos pá-
lyát. Lebontottuk az acélpálya
építését kiszolgáló bakdarukat.

Megkezdtük a Margitsziget-
re vezető szárnyhíd felújítási
munkáit is. 

Első ütemben a nyugati oldali vasbe-
ton pályalemez bontása kezdődött meg
a szárnyhídi hídfő első ütemű átépíté-
sével együtt. Jelenleg folynak az északi
oldali autóbusz- és villamosforgalom ki-
alakításának munkái, a közvilágítási és
felső vezeték tartó oszlopok elhelyezése,
a gya logosoknak pedig egy ideiglenes

közlekedési folyosó kialakítása az északi 
járdán. Június 7-vel a villamos- és autó-
buszforgalmat áthelyezzük az északi 
oldalra. Ezzel megkezdődhet a déli oldali 
hídrész felújítása.

Tímár László

Előző cikkünkben beszámoltunk a felújítás során elvégzendő főbb feladatokról, az első lépésekről megemlítve, hogy a kivitelezés 
két ütemben – I. ütem: északi oldal, II. ütem: déli oldal – történik. 
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Fővám téri tudósítás

Miközben a Bamco Kkt. az állomá-
si alaplemezt és a peronalagutakat folya-
matosan birtokolva (1. kép) folytatta a 
pajzsos alagútépítést, addig az állomás-
szerkezet többi részén sikerült folytat-
nunk a hátralevő szerkezetépítési mun-
kákat.

Így 2010 eddig eltelt hónapjaiban 
– az állomásszerkezet belső beépítését 
végző vállalkozóval szorosan együttmű-
ködve – befejeztük az állomás mintegy 
egyharmadát kitevő gépészeti tér szer-
kezetépítését (2. kép).

Szigeteltük a felső rakparti zárófö-
dém közel kilencven százalékát, meg-
kezdtük a rakparti műemlék támfal kő-
burkolatának visszaépítését (3. kép). 
Befejeztük a szellőzőalagút első – mint-
egy hatvan méter hosszú – szakasza 
polimer szálas lőttbeton héjának kivite-
lezését (4. és 5. kép).

A megbízó ez év május közepétől 
biztosított hozzáférést a szellőzőalagút 
második (vonali alagutakat összekötő) 
szakaszának kivitelezésére, így jelenleg 
ezek a munkák folynak. Természetesen 
a kivitelezési munka fő sodorvonalán kí-
vül, a gépészeti térben a betonfelületek 
javításával, illetve a helyenként megjele-
nő nedvesedések injektálásával is fogla-
latoskodunk, hogy az állomásnak ezt a 
részét mielőbb át tudjuk adni továbbépí-
tésre.

Fentiekből is kitűnik, hogy mégsem 
volt a múlt év végén prognosztizált, a fú-
rópajzs kiszolgálása miatti akadályozta-
tásból adódó teljes munkaszüneteltetés.

Idei terveink közt szerepel még a 
szellőzőalagút második szakaszának be-
fejezése, a peronalagutak belső vasbeton 
bélésfalai nagyobb részének megépítése

(melyhez a megbízó munkaterületet vár-
hatóan júliusban, illetve szeptemberben
biztosít), továbbá a lejtakna zárófödémé-
nek felettébb érdekes kialakítású vasbe-
ton gyalogos hídjának, illetve az üvegtetőt
tartó vasbeton peremgerenda-rendszer-
nek a kivitelezése.

Mai ismereteink szerint, a fentieket 
és a megbízó instrukcióit is fi gyelembe 
véve 2011 nyarára teljesíthető a szer-
ződésünk. Mindeközben a 4-es metró 
első szakaszának legkorábbi forgalomba 
helyezését jelenleg 2013 végére teszi a 
megbízónk. 

Legutóbb 2009 év végén tudósítottam kedves olvasóinkat a budapesti 4-es metró
Fővám téri állomásszerkezetének kivitelezési munkáiról. Azóta sok eső esett és sok 
víz is lefolyt a Dunán…

Gerendarács feeling az utasforgalmi térben

1. Ideiglenes vágányhálózat az alaplemezen

2. Rejtélyes labirintus a gépészeti térben
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A létesítményi iroda létszámát a ta-
valyi évhez képest lecsökkent feladata-
inkhoz igazítottuk. Az itt levő (csökken-
tett létszámú) mérnök kollegák több más 
projektben is dolgoznak, illetve van, aki 
más projektből dolgozik hozzánk.

Sajnos terven felül is csökken a létszá-
munk, hiszen Tasnádi Ernő építés vezető 
júliustól más cégnél folytatja munkáját. 
Ezúton köszönöm meg Ernő munkáját, 
aki ezen a projekten a kezdetektől részt 
vett, és egyben kívánok neki további 
munkasikereket új munkahelyén.

A tervezés során jelentős állomáso-
kat értünk el az elmúlt félévben, hiszen 
gyakorlatilag az összes kiviteli terv el-
készült, és megkezdődött a megvalósu-
lási tervek összeállítása. A tervezéssel 
kapcsolatban meg kell említsem a Mű-
szaki Osztályt, és annak lelkes fi atal ter-
vező mérnökeit, akik a folyamatosan fel-
merülő organizációs tervezést, és egyéb 
kisebb tervezési, egyeztetési, adatszol-
gáltatási feladatokat eredménye sen old-
ják meg. 

Doronyai Anikó tervezőmérnököt (aki 
májusban adott életet kisfi ának) Majláth 
Gábor tervezőmérnök követte ezen a 
„házi” tervezői poszton. Hiszem, hogy 
fi atal tervezőink javára is válik a kivite-
lezés közvetlen közelében hasznosan el-
töltött időszak.

Jelentős mennyiségű, és állandó fel-
adat a szerződés végrehajtása során 
felmerülő követelések, változtatások be-
jelentése, kidolgozása, tárgyalása is. 
Néhány nagyobb lélegzetű, ám a meg-
bízó és a mérnök által elutasított követe-
lésünk ügyében a szerződésben bizto-
sított döntőbizottsághoz fordulunk, ami 
további jelentős feladatot ad e téren.

Szóval kis csapatunk egyetlen tagja 
sem unatkozott télvíz és a tavaszi vizek 
idején sem.

Kántor Ervin
létesítményvezető 
Fotó: Vanik Zoltán

3. Árnyjáték a szellőzőalagútban

4. Felöltöztetjük a rakparti támfalat régi ruhájába

5. Magányos harcos (geodéta) a szellőzőalagútban
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LEGENDÁRIUM

A Hídépítő emlékkönyvéből...
Képek a Lánchídról…

19. század

Átépítés II., 1913.

Átépítés I., 1913.

Átépítés IV., 1913. Átépítés V., 1913.

Átépítés III., 1913.

Összeállította: Boldog Gyöngyi
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LEGENDÁRIUM

1945. I.

1987.

1950.

1945. II.

1945. III.

Újjaépítés
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HÍREK

Indul a bejárás

Végre úton vagyunk! Az idő remek. Mindenki elfoglalja !
helyét a buszon. Előkerül a fi nom, frissen sült pogácsa is. 
Beszélgetés, nevetés töri meg az utazás egyhangúságát. 
Színesíti az együttlétet Szabolcsi Máté kollégánk szakmai 
előadása is.

A szegedi központi irodában Lakatos István mb. építés-
vezető fogad bennünket. Átfogó előadást hallunk az épülő 
Tisza-hídról, és annak munkálatairól. Örülünk a kötetlen 
szakmai beszélgetés lehetőségének. Ezután a munkaterü-
leten, gyakorlatban is megnézzük a híd aktuális munka-
folyamatait. A tériszonyban nem szenvedő kollégák meg-
másszák a pilont.

Az épülő Tisza-hídnál jártunk

Szeged felé
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HÍREK

Munkaterületen Úton a csúcs felé

Csodálatos kilátás tárul elénk

A pilon tetején Ismét a buszon. Az idő és a hangulat még 
mindig remek, de az élmények megbeszélé-
se után egyre csendesebb a csapat. Végül a 
busz kellemes zúgása átveszi az uralmat…

Öröm részt venni ilyen munkahely láto-
gatásokon, melyek kötetlenek, szakmai és 
emberi kapcsolatainkat ápolják, és melyeken 
még jól is érezzük magunkat. Az igazgatósá-
gunkon dolgozók egy része – munkaköréből 
adódóan – csupán közvetve járul hozzá egy-
egy új építmény megszületéséhez. Mi csak 
ilyenkor láthatjuk, hogyan épül egy híd és ez 
méltán tesz minket is büszkévé.

Dombóvári Éva

Ha Szeged, akkor halászlé! Mi sem hagyjuk ki.
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HÍREK

A minőségbiztosítási szem-
lélet is – ami a jobb minőséget 
tűzi ki célul – gyakran elbukik a 
következő kifejezésen: költség-
hatékonyság.

Egyre több kis- és közép-
vállalkozás dönt úgy, hogy mi-
nőségirányítási rendszerét nem 
tanúsíttatja.

De mi nem ebbe az irányba 
tartunk. A vezetőség tovább-
ra is elkötelezett abban, hogy 
a minőség, a környezet- és a 
munkavédelem mindig szem 
előtt tartandó terület.

Életünkben már tavaly el-
indult egy új irány, miszerint 
nemcsak a Hídépítő Zrt-ben 
gondolkodunk, hanem a tulaj-
donosi körhöz tartozó vállalatok cso-
portját is védő-szolgáltató ernyőnk alá 
vonjuk. 

Idén a sikeres felügyeleti audit 
ered ményeképpen a G-HÍD Zrt. és a 
H-Promax Kft. is csatlakozott a klubhoz. 
A műszaki igazgatóság IIR csoportja új 
szerepeket, feladatokat vállalt.
Míg korábban inkább csak a
működtetés és a tanúsítás meg-
szervezése volt a feladatunk,
addig most aktívan közremű-
ködtünk új rendszerek kialakí-
tásában. Először azt gondoltuk,
hogy megy ez könnyen. Hiszen
a Hídépítőnél több mint tíz éve
működik ilyen rendszer és ezek 
a leányvállalatok a Hídépítő
részei voltak, tehát csak adap-
tálni kell a kézikönyvet és a
folyamatleírásokat. A valóság
azonban mást mutatott. A
G-HÍD Zrt. alapvető tevékeny-

sége inkább szolgáltatás jellegű. Az
építőipari tevékenység leszűkült, csak 
részfelada tokra korlátozódik, viszont
helyette belépett a gépbér beadás és a
fl ottakezelés. Ezeket a területeket elő-
ször nekünk is meg kellett tanulni ahhoz,
hogy hasznosan tudjunk közreműködni

a fo lya matok megszervezésé-
ben. A H-Promax Kft. pedig 
célba vette a hídépítési acél-
szerkezetek gyártását. Ehhez a 
hazai szabályozás szerint más 
jellegű tanúsításokra is szük-
sége lesz. Elsősorban a DIN 
18800-7 szerinti üzem al kal-
massági tanúsítványra, majd 
az MSZ EN ISO 3834 szerinti 
hegesztés technológiai tanúsí-
tásra. 

Ráadásul mindezt rekord-
idő alatt, hiszen ahhoz, hogy 
a Margit hídon már dolgozhas-
sanak, ez előfeltétel volt. Az 
elhatározástól a megvalósítá-
sig alig 3 hónap telt el. Már-
cius 17-én sikeresen (dicsé ret- 

tel) auditálta a GSI SLV Hannover a 
H-Promax Kft. acélszerkezet gyártását. 
Ezek után április végén a MIR, KIR és a 
MEBIR rendszer tanúsítása már gyerek-
játéknak tűnt. Elismerésre méltó változá-
sokon ment keresztül a komlói csapat. 
Óriási szándékkal vágtak bele ebbe a 

hatalmas feladatba, hiszen tud- 
ták, hogy erre szükségük van, 
mert ez a piacra való bejutás 
belépőkártyája. Megtisztelte-
tés volt velük együtt dolgozni, 
és érdemes rájuk fi gyelni a 
jövő ben is.

Mindkét munka nagyon 
hasz nos tapasztalatokkal zá-
rult számunkra. Míg mások 
rendszerén dolgoztunk, rájöt-
tünk, hogy saját folyamataink 
is erős reformra szorulnak. 
Az első változás, amivel ha-
marosan mindenki szembe 
találja magát, az idei második 

Klubtagságok meghosszabbítva és kiterjesztve
Sok vád éri nap mint nap a minőségirányítási rendszereket a világban. Megkérdőjeleződik fontosságuk és létjogosultságuk. 
Ebben a válságos időszakban különösen igaz, hogy szinte minden a pénzről szól.

Minőségirányítás hiánya (nem Hídépítő példa!)

Munkavédelem hiánya (nem Hídépítő példa!)
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HÍREK

A Közlekedéstudományi Egyesület 
Vas megyei Területi Szervezete, Vasúti 
Tagozat, Vasútfejlesztési és Beruházá-
si Szakosztály, a Magyar Közút Kht. Vas 
megyei Területi Igazgatósága és a MÁV 
Zrt. 2010. április 13-15. között közösen 
rendezte meg a XI. Közlekedésfejlesztési 
és beruházási konferenciát Bükfürdőn.

A három napos rendezvény nyitó-
napján előadások hangzottak el a 2010–
2015 között várható közúti és vasúti 
fejlesztésekről. 

A központi szervezetek általános is-
mertetői után külön a MÁV Zrt., a GYSEV 
és a Magyar Közút Nonprofi t Zrt. ismer-
tette részletesen a jelenleg folyamatban 
lévő és közeljövőben meginduló beru-
házási munkáit. A konferencia második 
napján az új és érdekes közlekedésépí-
tési technológiák bemutatásáról szóltak 
az előadások. Korszerű biztosítóberen-
dezéseket, nagysugarú kitérők építését, 
a közlekedési folyamatok elektronizálá-
sát, a 4-es metró állomásépítési tech-
nológiáját ismerhette meg a hallgatóság. 
Tanulságos volt a vasúti útátjárók új elekt-
ronikus biztosítóberendezésének üze mel-
tetési ta pasztalatait hallgatni.

Megismerhettük a vasúti alépítmény
szélesítés egyszerű, de korszerű mód-
szerét is. A DB pályaépítési igazgató-
ja nagyon érdekes előadást tartott a
vasúti alépítmények fenntartásának és
üzemeltetésének költségeiről a német-
országi vasútnál. A MÁV Zrt. igazgatója
előadásában ismertette kedvező szak-
mai tapasztalatait az alépítmény-építő
géplánccal több éve elkészült és üze-
meltetett Kecskemét-Városföld közötti
pálya szakasszal kapcsolatban.

Második nap le-
hetőség volt – az el-
méleti ismerteté sek 
után – a gya korlati
munkák megisme-
ré sére is a GYSEV
Sop ron-Szom bat-
hely-Szent gott hárd
vasútvonalon. 

A folyamatban
lévő alépítmény szé -
le sí tést, a Gradex 
Kft. technológiáját
te kinthettük meg,
majd Sopron köze-
lében a vasúti al épít -

mény-építést RPM géplánccal mutatták 
be a konferencia közönségének. Harmadik 
napon a „Kivitelezés szabályosan” című 
előadás hangzott el, melynek anyagából 
készült tesztlapot kitöltve, a hallgatóság 
kreditpontokat kaphatott a mérnöki kama-
rai jogosultsághoz.

Összeállította: 
Lada Ildikó Anna

vállalkozási főmérnök

XI. Közlekedésfejlesztési és beruházási konferencia 

belső audit lesz. Először is nyáron sort 
kerítünk azoknak a csoporttagoknak az 
auditjára, akiket az idei felügyeleti audi-
ton nem ellenőriztek. Ez érinti a HSP-t, 
a Szeged-Betont, a Betonplasztikát és a 
Hídtechnikát. Ezt követően ősszel újabb 
belső auditot szervezünk a Hídépítő és 
az A-HÍD Zrt. szervezeti egységeinél és 
projektjein. Tudom, egy évre két belső 
audit soknak tűnik. Ígérem, a következő 
évtől már csak évente egyszer lesz, min-
dig az őszi hónapokban. Így az év végét 
vezetőségi átvizsgálással tudjuk zárni, 
a következő évet pedig új célokkal lehet 
kezdeni. Az új rendszernek elsősorban 
szervezési okai vannak, kérjük mindenki 
türelmét és együttműködését.

A másik nagy változás, amit terve-
zünk, a teljes integrált irányítási rend-
szert érinti. A folyamatleírások megalko-
tása óta eltelt 14 év. Ez idő alatt meg-
változtak a piaci körülmények és meg-
változott maga a Hídépítő is. Évről évre
igazítgatjuk dokumentumainkat, követve
hol a szabványváltozásokat, hol a szer-
vezeti felépítés változásokat, de nem kö-
vetve az életünket. 

A tényleges irányítás utasításai ren-
delkezések és körlevelek formájában je-
lennek meg. Már meg se merem kérdez-
ni, hogy kivel mikor fordult elő, hogy utá-
nanézett egy folyamatleírásnak. 

Miért? A válasz a dohányzóban
hangzott el: „A Háború és béke is rövi-

debb a Hídépítő ISO rendszerénél.” 
Célunk most ezen változtatni. A szab-
vány előírásokat továbbra is be kell tar-
tani. A jogszabályoknak továbbra is meg 
kell felelni. Elsősorban korszerűsítés, 
egyszerűsítés és ésszerűsítés a feladat. 

Jelenleg terveinket, ötleteinket ren-
dezzük, stratégiát alakítunk ki. Ehhez 
várjuk észrevételeiteket, javaslataitokat 
személyesen, e-mailen, folyosón, vagy a 
dohányzóban, de legszívesebben egy jó 
kávé mellett.

Benedek Barbara
minőségbiztosítási főmérnök
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HÍREK

Az évfordulón zsúfolásig 
megtelt tornacsarnokban meg-
emlékezést tartottak, majd 
méltatták a sikeres diákokat. 
Megható volt a régi diákok al-
kalmi kórusának előadása: „a 
Jáky” első, egyedi, ballagási 
énekét mutatták be. A hivatalos 
ünnepséget követően kötetlen 
beszélgetésekre, osztálytalál-
kozókra nyílt lehetőség az is-
kola termeiben és az udvaron 
felállított büfésátrak közelében. 

A Jáky József műszaki 
egye temi professzor nevét vi-
selő középfokú tanintézmény 
60 éves fennállása alatt 6000 
nagyon jól képzett, középfokú 
szakembert adott elsősorban 
az építőiparnak. 

Az iskola 1971-ig technikum 
volt, technikusokat képeztek. 
Ezen időszakig a tanintézmény 
a Közlekedési Minisztérium irá-
nyítása alatt állt, amely felsőbb-
ség szigorúan ellenőrizte a kép-
zés magas színvonalon tartását.

Az iskola első 21 évében 
fogalom volt „a Jáky”-ba be-
kerülni diáknak. Kitűnő és je-
les tanulóknak volt csak esé-
lye. A jelentkezőknek 3 tárgy-
ból felvételi vizsgát kellett tenni. 
A technikumi években 2-3 szo-
ros túljelentkezés jellemezte a 
nívós intézményt. Boldog volt 
az a diák, aki végre fejére tehet-
te az iskola világoskék fedelű, 
kék-fehér szalagos diáksapká-
ját, melyet azon nyomban meg-

hajlított, ami persze szigorúan 
tilos volt. Nagyon komoly elmé-
leti és gyakorlati képzés folyt a 
tanintézményben. Elvárt volt 
a legjobb tanulóktól nemcsak 
a tanrendi, hanem a nehezebb 
tananyag tudása is. Sok mű-
szaki tárgyból voltak tervezési 
feladatok. A téli és tavaszi szü-
netben egy-egy tervet (családi 
ház-, hídtervet, stb.) kellett el-
készíteni „pihenésképpen”. 

Heti egy teljes nap gyakor-
lati oktatással telt.

Az építőipar jellemző terü-
letein, magasépítés, útépítés, 
geodézia, laborálás témában 
gyakorlati érettségi feladatot 
is meg kellett oldani a leendő 
technikusoknak. Pl. építeni 3 m 
nyílású fahidat, beállványozni 
az iskolaépület egyik szárnyát, 
stb., persze mindezt nem egye-
dül, irányítani kellett az alsóbb 
osztályos segítőket.

A 4 éves technikumi kép-
zés után 3 gyakorlati érettségi 
tárgy mellett, 3 humán tárgy-
ból és 3 szakmai tárgyból írás-
beli, szóbeli érettségi-, és tech-
nikusi képesítő vizsgát kellett 
tenni. A végzettek techniku-
si oklevelet kaptak. A techni-
kumi időszakban sikk volt mi-
nél jobban tanulni, „jákysnak” 
lenni. Egyes osztályokban az 
érettségi átlag is négyes felett 
volt. Akkoriban a kezdők bérét 
a vállalatok a tanulmányi ered-
mény alapján állapították meg. 

A diákok jelentős része a tech-
nikumból tovább tanult a Buda-
pesti Műszaki Egyetemen, vagy 
a műszaki főiskolák valamelyi-
kén. A „jákys” diákok alapos el-
méleti és gyakorlati tudásukkal 
technikusként az iparban, vagy 
a felsőfokú tanintézményekben 
könnyedén és kiválóan megáll-
ták és megállják a helyüket. 

1971 őszétől elérte a reform 
az iskolát, szakközépiskola lett, 
a művelődésügyhöz került. 
Év ről évre csökkent a köve-
telmény, 4 év után érettségit, 
kezdetben 5 év, ma 6 év után 
lehet technikusi képesítést kap-
ni. Egyre kevesebbeket vonz 
ma már az építőipari szakma. 
A diákszám csökkenése miatt 
az utóbbi évben az önállósá-
gát is elvesztette – az I. István 
gimnázium egyik szakképző 
tanintézménye lett. Kevesen 
jelentkeznek, azok sem mind 
eminensek, nem sikk már jól 
tanulni sem. Néhány megszál-
lott diákot kivéve – akik még 
mindig nagyon jó szakembe-
rekké válnak –, keveseket érde-
kel már a magas szakmai szint 
elérése. Manapság a tanárok 
fegyelmező eszközök nélkül, az 
érdektelen diákok fegyelmezé-
sével küzdenek a Jákyban is, 
a szakma alaposabb oktatása 
helyett. A tanári kar áldozatos 
munkájának köszönhetően ma 
még fenn áll az intézmény, me-
lyet évről évre a megszüntetés 
réme fenyeget, és kikerül még 

Hatvan év – hatezer diák
Székesfehérváron ez év április 17-én egész napos találkozóval ünnepelte 60. születésnapját a nagy múltú középiskola, 
melyet minden ismerője, tanára, diákja csak úgy emleget: „a Jáky”.
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HÍREK

az iskolából néhány jó középfokú építő-
ipari szakember is.

A Jáky nagy múltú testvérintézmé-
nye Budapesten a Kvassay volt, amely 
több éve meg is szűnt. Pedig hány kiváló 
szakember került ki onnan is. A jó vasúti 
szakemberek zöme „kvassays” volt. 

A 60 éves Jáky – technikum, szak-
középiskola, gimnáziumi szakképző, és 
még biztos lehet összébb szűkíteni az 
iskola státusát – születésnapja alkal-
mából meg kell jegyezni, hogy az iskola 
az első évtizedeiben egyértelműen az 
akkori kornak megfelelő, legkorszerűbb 
képzést adta a jövő technikusainak.

Az iskolatörténeten keresztül bemu-
ta tott iskolaredukálás a műszaki okta-
tásban is azt eredményezte, hogy ha-
zánkban az elektromos szakemberek 
zöme nem ért a nanotechnológiához, 
a vasúti szakember – még a Műszaki 
Egyetemen – sem tanul a nagysebessé-
gű és különleges vasutakról. 

Miközben a fejlődés a világban erre
halad, a középfokú állami iskolai vasutas
képzés meg is szűnt. Az építész sem
tanul az intelligens házról és a megújuló
energiák hasznosításáról. Legalábbis
nem eleget és nem a legfrissebbeket! 

A 60 éves középiskola régi oktatási
színvonala méltatásának és az okta-
tásról írt kritizáló mondataimnak az a
célja, hogy felhívjam a fi gyelmet arra,
hogy a tanintézményeknek az alapvető
ismereteken túl mindig a legkorszerűbb,
a jövőt előrevetítő, friss tudományt kell
oktat niuk. És vissza kellene már végre
adni a tudás és a tanult ember rangját.
A műszaki és építőipari szakemberkép-
zés hazánkban sem közép, sem felsőfo-
kon nem a jövő tudását oktatja jelenleg.  

Vasútvonalainkat 100 évvel ezelőtti,
vagy csak kicsit nagyobb sebesség-
re reha bilitáljuk, miközben Európában
250-nel, Ázsiában 450-nel száguldoz-
nak a szuper vonatok, Svájcban a rep-

téren futurisztikus hightech vonat visz 
3 perc alatt, vezető nélkül egyik termi-
nálról a másikra. 

Nálunk pedig elvégzik a Budapesti 
Műszaki Egyetemet az építőmérnök hall-
gatók úgy, hogy az egyetem előtt évekig 
tartó metróépítésre egyszer sem viszik 
át őket! 

Miért gondolják ma a döntéshozók, 
hogy az elővárosokból órákig kell bedö-
cögni Pestre, és nem 10–20 perc alatt 
egy szuper gyors kéreg-, vagy magas-
vasúton, akadálytalanul, gyorsan, ké-
nyelmesen? 

A még csak próbaüzemen futó met-
rószerelvény is már most elavult design. 
Elment mellettünk a világ. Egy lépcsőt át 
kellene lépnünk!

Lada Ildikó Anna 
vállalkozási főmérnök 

volt „jákys” diák 

Idén hatodik alkalom-
mal rendezték meg a Híd-
műhely Szimpóziumot. A 
rendezvény szervezője a 
Közlekedésfejlesztési Ko or-
dinációs Központ és – rend -
hagyó módon – a Széche-
nyi Emlékbizottság volt.

150 éve hunyt el gróf
Széchenyi István, 2010-
ben erre emlékezünk. En-
nek jegyében Széchenyi 
István örökségét, műveit 
méltatta a rendezvény. 

Minden mérnök előtt
ismeretes Széchenyi tevé- 
kenysége a magyar közle-
kedésügyért. A múlt felidé-
zésén túl a szakma jelené-
ről hallhattunk színvonalas 
előadásokat. Az első nap 
délelőttje a közúti közleke-

désé volt, a délután a hajózásé. A máso-
dik nap előadásait pedig a Vasúttörténeti 
Múzeumban hallgathatták meg a részt-
vevők. Egy szimpózium jellege eltér egy 
hagyományos konferenciától. Az elő-
adásokat hozzászólások, kérdések, viták
követik és talán ez a leghasznosabb, 
legérdekesebb része egy ilyen rendez-
vénynek. Idén a jelenlévő mérnököket is 
magával ragadta az a hév, az a lendület, 
ami Széchenyit is éltette.

„Felséges Haza! Hosszú álmaink s
több mint félszázados szónoklataink 
után úgy látszik: elvégre tennünk is 
kellene valami nagyobbszerűt már, ha 
a nemzetek sorábul dísztelenül kisodor-
tatni nem akarunk…” – gróf Széchenyi 
István.

Benedek Barbara

6. Hídműhely Szimpózium

Schoefft József: gróf Széchenyi István a Vas kapunál 
(Schoefft Ágoston képéről készült másolat)
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KITEKINTŐ

Angyalok és Ördögök

Dél-Franciaországban található a Gorges
de l’Herault szurdok, ahol egy igen vál-t
tozatos és látogatott természetvédelmi
terület fekszik. Ebben a völgyben épült
a római kor történelmi hagyatéka, az
Ördögök hídja, egyike Franciaország
leg régebbi műtárgyainak. Ezen a hídon
évente kb. 250000 gyalogos és kerék-
páros turista halad át.

A természetvédelmi területen számos
történelmi emlékmű, domborzati különle-
gesség és védett növény található. A terü-
let látogatottsága egyre növekszik, lassan
eléri a 600000-et is. A völgyben a turista
útvonalak hálózatának bővítése során új
részek eléréséhez egy mély völgy felett új
gyaloghidat kellett építeni.

A Ricciotti-fi vérek (szerkezetépítő
mérnök és építész testvérek) által ter-
vezett egyedi műtárgy az Angyalok híd-
ja nevet viseli. A híd két darab 69 méter 
támaszközű, előregyártott gerendából áll,
a két főtartó között a süllyesztett pályán
1,8 méter széles gyalogjáró felületet ala-
kítottak ki. A tervezők szerint a 70 méte-
res völgyben nem lehetett a természet-
védelmi területhez nem illő ívhidat vagy
függőhidat tervezni, ezért látványában a

legkevésbé hivalkodó, a tájba 
leginkább illeszkedő gerenda-
hidat ajánlottak. A két főtartó 
– ke resztmetszetével em be ri 
combcsontot for mázó (alul-
felül szabály talan, nem szim-
metrikus ívekkel, leke rekített 
övekkel van kialakítva), tömör 
gerincű – feszített vasbeton 
tartó. A szokatlanul nagy fesz-
távolságú szer ke zethez Ductal 
rendszerű, acélszálakkal va-
salt, ultra nagy teljesítőképes-
ségű be tont használtak. Ez a keresztmet-
szeti kialakítás felelt meg az igen magas
feszítettségi állapotnak. 

A gerenda rendkívül karcsú szerkezet,
(magasság/nyílásméret aránya
1,8:69, mely 1:38 aránynak felel
meg). Ez az arány jellemzi azokat
a stabilitási nehézségeket (fel-
dőlés, síkjából való kifordulás,
hor padás), melyeket a tervezés
során meg kellett oldani. A két
párhuzamos hídgerenda együtt-
dolgozását az alsó 60 cm-ben
elhelyezett acél kereszttartók 
oldják meg – ezeken helyezkedik 
el a könnyű járófelület. A gyalo-
gosok és kerékpárosok számára
az oldalkorlátot a gerendák 1,20
méter magas felső része biztosít-
ja. A kész hídszerkezeten a szél

okozta lengések és rezgések kiküszöbö-
lésére mindkét hídvégen lengéscsillapító
szerkezeteket kellett beépíteni.

A gerendákat 15 darab 4,6 méter 
hosszú szakaszra osztották. Ezeket az
elemeket előregyártó üzemben gyártot-
ták, majd a helyszínen jármokon ösz-
szeszerelték és összefeszítették. A híd
semleges szürke színével, egyszerű, nyu-
godt formájával, a legkevésbé sem har-
sány kinézetével megfelelően illeszkedik 

a természetes környezetbe. A 144 tonna 
tömegű, 70 méter hosszú hídszerkezetet 
mindössze 6 szakember szerelte össze.

A fémszál erősítésű, nagy teljesítő-
képességű Ductal-betonok viselkedése 
közel áll az elaszto-plasztikus (rugalmas-
képlékeny) anyagtípuséhoz. Az ilyen erő-
sítés akkor alkalmazható, amikor a végter-
méket hőkezeléssel érlelik, ezzel növelve 
kezdeti szilárdságát. A betonkeverékben 
lévő apró acélbetétek térbeli helyzetük ál-
tal egyenletesen, minden irányban növelik 
a beton szilárdsági jellemzőit. Egyenletes-
sé teszik a terhek szétterjedését, eloszlá-
sát, növelik a beton tartósságát, elosztják 
a húzófeszültségeket, ezzel csökkentik a 
koncentrált repedések kialakulását. 

Ezáltal jelentősen növekszik a szer-
kezet ellenállása a természeti hatásokkal 
szemben (felmelegedés-lehűlés, fagyás-
olvadás okozta károsodások kialakulá-
sa). A nagyobb szilárdság következtében 
pedig csökkenthetők a szerkezeti részek 
méretei (vastagsági értékek), valamint az 
alkalmazott anyagok mennyisége, így a 
tömege is.

A Bridge Design & Engineering cikke 
alapján: Mihalek Tamás
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TUDTA-E ÖN?

1846
16-d december: Az idén gyönyörű

szép volt a tavasz, a nyár, az ősz, egész
mostanig, de a tegnap óta oly hirtelen
beállott a téli hideg és fagy, hogy ma dél-
után kénytelenek voltak kiemelni a vízből
a Pest-Budát összekötő hajóhidat. Fur-
csa volt másnap a dunai híd üresen ma-
radt helye, amin át egyébként az embe-
rek százai jártak ide-oda, és ahol olyan
sok szekér közlekedett. …

24-d december: Félelmetes végig-
nézni, hogy állóhíd hiánya miatt mikép-
pen kénytelenek az emberek kis hajókkal
Pestről a széles Dunán Budára áthajózni
és onnan vissza: 15-20 személy egy ha-
jón. Ezek a kishajók ide-oda himbálózva
a hatalmas jégtömbök között keresnek 
utat, és iparkodnak elkerülni a jégtorla-
szokat. 10-12 efféle hajót látni mindég
oda-vissza járni és az embereknek még
életük veszélyeztetésével is hajózniok 
kell, mert nincs más mód az átkelésre.
De gyakran viharos idő esetén vagy erős
jégzajlás idején, amikor a hajók járni egy-
általán nem tudnak, egyes pesti emberek 
kénytelenek Budán és a budaiak Pesten
egy pár éjszakát eltölteni. 

Óh! Micsoda jótétemény lesz, ha maj-
dan elkészül az új álló Lánchíd, amelyen
dolgoznak.

29-d december: ….A már elkészült
kőhídfőkön kívül mindkét oldalon a két
vaskos kőpillér a vízből kiálló részeivel
már látható, egyéb még semmi. De azt
mondják, hogy a legnehezebb munka,
vagyis a vízalatti, már készen van, és
minden más gyorsan el fog készülni.

A Lánchíd ez az óriási alkotás, a világ
valóságos csodája és megbecsülhetet-
len kincse lesz az emberiségnek.

1847
17-d január: A mai napon a Duna a

Lánchídon felül egészen befagyott, va-
gyis a jég megtorlódott vagy megke-
ményedett. Így e naptól kezdve a jégen
gyalog mentek át Budára és vissza. Az
új hídon alul azonban még mindig oda
és vissza hajóval, csolnakkal bonyoló-
dik le a forgalom. Érdekessége a jégen
való átkelésnek, hogy a partokon többen
kis, elegáns szánkóval várakoznak, és az
urakat, de különösen a hölgyeket kevés
bérért a jégen pompáson ide és átviszik.
Ilyent eddig sehol sem láttam, csak itt
Pesten. …

1848
18-d július: A Pest és Buda között

épülő új dunai Lánchíd építése közben,
amikor a negyedik középláncot húzták 
fel, a gépre szerelt lánc hirtelen lesza-

kadt (mások szerint a forgógép kapcsa 
a budai oldalon eltört) és az óriási lánc 
borzalmas robajjal a pontonokra zuhant. 
A pontonok részben összetörve s nagy 
töredékei a hajóhídra sodortatva ennek 
középső részét a szent Nepomuk-szo-
borral együtt erőszakkal elszakították 
és magukkal ragadták, hogy csak mesz-
sze lejjebb, a hajómalmoknál találtat-
tak meg. …A leesett óriási lánc súlya 
10 000, vagyis tízezer mázsa. A csat-
tanás, vagyis tulajdonképpen a robaj a 
lánc leesésekor olyan erős volt, mintha 
20 ágyút egyszerre sütöttek volna el. A 
romlás anyagi vesztesége – a hajóhidat 
beleszámítva – körülbelül 30000 váltó-
forintra becsültetett. A szerencsétlenség 
miatt a munka egész hónapi késedelmet 
szenvedett. …Én véletlenül a Dunán 
felfelé sétálni voltam és így szemtanúja 
lehettem ennek a nagyon szomorú eset-
nek.
(forrás: Wass Pál: Fegyver alatt : egy honvédszá-

zados naplója Bem erdélyi hadjáratáról. – Bp. : 

Zrínyi, 1998.)

2010 Széchenyi év, gróf Széchenyi István halálának 150. évfordulója. Az alábbi összeállítással rá emlékezünk. (szerk.)

Tudta-e Ön…?
Érdekességekről, neves emberekről

SZÉCHENYI ÉV

Életképek, 1846 –1848

„A múlt tudata sugár,
mely a jövő homályát földeríti.”

– Ipolyi Arnold –
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TUDTA-E ÖN?

Néhány gondolata
 „Tiszteld a múltat, hogy érthesd a je-

lent és munkálkodhass a jövőn.”
 „Azokból a kövekből, melyek utunkba

gördülnek, egy kis ügyességgel lép-
csőt építhetünk.”

 „A nemzet nagysága, boldogsága min-
dig csak magában a nemzetben rejtezik.”

 „Csak a gyenge szereti önmagát, az erős
egész nemzeteket hordoz szívében.”

 „Sokat kell tanulnia az embernek ahhoz,
hogy megtudhassa, milyen 
keveset is tud.”

 „Az ország tehetősb birtoko-
si tartoznak a közönségnek 
legnagyobb szolgálattal…”

 „Tisztelek minden véleményt
– kivéve a megvásároltakat 
– ezeket megvetem.”

 „A tudományos emberfő 
mennyiségi a nemzet igazi 
hatalma. Nem termékeny la-
pály, hegyek, ásványok, ég-
hajlat teszik a közerőt, hanem 
az ész, mely azokat józanon 
használni tudja.”

 „Merjünk nagyok lenni, s 
valóban nem oly nehéz, de 
legyünk egyszersmind böl-
csek is.”

 „A Múlt elesett hatalmunkból, a Jö-
vendőnek urai vagyunk…. Sokan azt
gondolják: Magyarország volt, én azt
szeretném hinni: lesz!”

…és néhány tette
 Felajánlás egy tudós társaság alapí-

tására. „Én szavazattal nem bírok, 
én nem vagyok országnagy, de föld-
birtokos. Ha egy intézet álland fel a 
magyar nyelv kifejlesztésére, mely 
polgártársaim nevelését is elősegíti, 
ugy felajánlom egy évi egész jövedel-
memet, mely 60.000 forintból áll, s az 
a felállítandó magyar tudós társaság 
alapjához csatoltassék.” (1825)

 Pest: az Első Lótenyésztő Egyesület lét-
rehozása, a lóverseny meghonosítása.

 Nemzeti Kaszinó alapítása.

 A dunai és tiszai gőzhajózást segítette.
 Részt vett a pesti Hengermalom, a 

Vasöntöde és a Kereskedelmi Bank 
alapításában,

 az Óbudai Hajógyár (ez Pest első 
nagyüzeme),

 a téli kikötő és 
 a balatoni gőzhajózás létrehozásában.
 Szorgalmazta a selyemhernyó te-

nyész tést, a bortermelést,
 a Duna-Tisza csatorna építését.

 Királyi biztosként irá-
nyította az Al-Duna és 
a Vaskapu szabályo-
zását, az al-dunai út 
megépítését.

 Megindítója a Tisza sza-
bályozási és ármentesí-
tési munkáinak.

 Támogatta és sürgette 
a vasútvonalak építését.

 Fontosnak tartotta egy 
Magyar Nemzeti Szín-
ház létét.

 Pestből és Budából, 
a két testvérvárosból 
egyetlen nagyvárost 
szeretett volna, amely 
egyben az ország fő-
városa is. 

 Egyesítette a Duna két partját az or-
szág akkori első és egyetlen állandó 
hídjával, a Lánchíddal.

„… Emléket, oh hazám mit adsz e sírra?

Hová tekintesz földeden, magyar,

Hol Széchenyi nevét ne lásd megírva

Örök dicsőség fénysugárival?

Ha büszke méned edzi habzó pálya,

Ha eszmeváltó díszes körbe gyűlsz,

Ha szárnyakon röpít a gőz dagálya,

Ha tenni, szépre, jóra egyesülsz; - 

…Duna, Tisza… ez mely prüsszögve hordja

Fékét, s szabályhoz törni kénytelen;

Amannak hódol a sziklák csoportja,

S Trajánusz híre újból megjelen;

Az ifju szép Pest, ki bizton ölelve

Nyujt Corvin agg várának hű kezet,

S az édes honni szót selypíti nyelve - -

Széchenyié mindez emlékezet! 

… Nem hal meg az, ki milliókra költi

Dús élte kincsét, ámbár napja múl;

Hanem lerázván, ami benne földi,

Egy éltető eszmévé fínomul,

Mely fennmarad s nőttön nő tiszta fénye,

Amint időben, térben távozik;

Melyhez tekint fel az utód erénye:

Óhajt, remél, hisz és imádkozik.”

gróf Széchenyi István (Bécs, 1791. szept. 21. – Döbling, 1860. április 8.)

Forrás: Székely Nemzeti Múzeum

– Arany János: Széchenyi emlékezete (részletek) –
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TUDTA-E ÖN?

„A Marslakó egy szép nap szeren-

csésen megérkezett Pestre, szobát vett

ki a Bristolban, lekefélte ruhájáról a csil-

lagok porát, és telefonált nekem, hogy

megbeszélésünk értelmében mutassam

meg neki a Várost…

LÁNCHÍD. Talán először őt méltóz-

tassuk. Budapest a nagy hidak városa.

A Lánchidat a mult század elején épí-

tették, sok évtizeden át, őszinte kollek-

tív lelkesedéssel. Róla énekelte a költő,

az egyébként ismeretlen Vidor Emil, az

Athenaeum 1842-es évfolyamában:

Hullám alá ott künn magot temettek,

/ Melyből – dacos habok piruljatok – / 

Maholnap hajh a szellem fegyverének 

/ Nagy győzelmi íve kelni fog! / Nyakát

a vén folyam békén lehajtja, / Melly oly

sokáig délceg s büszke volt, / A honfi -

ak nagyobbat ünnepelnek: / Az ész előtt

egy nemzet meghajolt.

A Lánchidat valószínűleg mind a négy

évszakban építették, de azért mégis fő-

képp téli híd. Téli és esti, fekete a jellegze-

tes színe, meg az a csokoládé-barna, ami

a nagyvárosi aszfalt, ha vizes. És azért

is téli híd, mert az elődje nem volt téli

híd. Azelőtt hajóhíd kötötte össze Pestet

Budával, azon sétált Virág Benedek, a

szent öreg, lelkes társaival. Télen a hajó-

hidat szétszedték. De akkoriban a Duna

még gyakran befagyott és az emberek 

átkorcsolyáztak Budára. Ha nem fagyott 

be, csak zajlott, egészen Bécsig kellett 

felkerülni annak aki, mondjuk, a Krisztina-

téren akart vacsorázni. Valószínűleg.

A Lánchíd, amint látja, Uram, empire 

stílusban épült, mint az egyik oldalon 

az Alagút bejárata és a másik oldalon a 

Főkapitányság. … A Lánchíd éktelenül 

hosszú. Próbálja meg egyszer, Uram, és 

nem bánja meg. Sétáljon át egy hölgy-

gyel Budára és azután jöjjön vissza, le-

hetőleg ugyanazzal a hölggyel. Meglátja, 

szerelmet fog vallani, mert a híd olyan 

hosszú.”

(forrás: Szerb Antal: Budapesti kalauz Marslakók 

számára. Bp.: Offi cina, 1991.)

ySzéchenyi-Lánchíd

Összeállította: Boldog Gyöngyi
Fotó: Szmerka József
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MÚLTIDÉZŐ

Kedves Olvasóink emlékezetébe 
idéz zük korábbi lapszámainkat, melyek-
ben már több ízben beszámoltunk a 
Budapesti Műszaki Főiskola (ma már 
Óbudai Egyetem) és más intézmények 
(Széchenyi István Egyetem, Győr, Ybl 
Miklós Műszaki Főiskola, Budapest) ál-
tal szervezett tésztahíd-építő és -törő 
versenyekről. E megmérettetéseken a 
rendezők mellett sok más, esetenként 
határainkon túli, Kárpát-medencei tan-
intézmény hallgatói is sikeresen szere-
peltek.

Beszámoltunk már arról is, hogy a 
spagettihíd-versenyek egyik kezdemé-
nyezője, a kanadai Okanagan University 
díjainak jelentős hányadát az elmúlt 
években magyar diákok hozhatták haza, 
és arról is, hogy a Budapesti Műszaki 

Egyetemen is folyik a tésztahídhoz ha-
sonló célú, de eltérő módszertanú mo-
dellhíd-építés és -verseny.

A Reccs 2010 című verseny meghir-
detője idén – a Széchenyi Emlékév tisz-
teletére – egy új kategóriával bővítette 
a versenyt. A kiírás szerint a budapesti 
Lánchíd makettjét kellett a pályázó ver-
senyzőknek felépíteniük, természetesen
ragasztott tésztából. A méretben, a mé -
retarányban nem volt megkötés. A zsű-
ri a kivitel esztétikáját és az ötletessé-
get mérlegelve hozta meg döntését. 
Ezek a modellek nem kaptak terhelést. 

A modellek között versenyen kívüli részt-
vevőként szerepelt a Pentele híd me-
derszerkezetének ragasztott tésztából
összeállított modellje és a Lánchídnak 
egy, az eredeti ornamentikát és rész-
let-megoldásokat is mutató ragasztott
papírmodellje. A törőtesztnek alávetett

modellek építési szabálya nem változott:
a méret- és a súlykötöttség, valamint a
ragasztástechnika ugyanaz, mint eddig.
A tört modellek értékelésekor, a teherbí-
rás mellett, a megoldás innovativitását és

a kivitel színvonalát külön díjazta a zsűri. 
A rendezők nagy örömére a Kárpát-me-
dencei verseny – mindkét kategóriában – 
kilépett a medencéből: az iráni, olasz és 
lett egyetemisták a teherbírási és a Lánc-
híd versenyben is sikeresen szerepeltek. 
Ezért és az elmúlt évek sikerei alapján 

2011-ben nemzetközi verseny meghirde-
tését tervezi az Óbudai Egyetem.

Szabó László
muzeológus

Reccs 2010
Kárpát-medencei tésztahíd-törő verseny 
az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnök Karán

Első díjas modell

A Lánchíd versenyen kívüli papírmodellje A Pentele híd versenyen kívüli modellje

Törés előtt… …és közben
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Amikor éppen nem építünk…
akkor gyű jtünk!

AMIKOR ÉPPEN

Kosza Károly kollégánk gyűjtőszenve-y
délyével már tavaly megismerkedhettünk 
a baglyok kapcsán.

Most újabb jeleit láthatjuk gyűjtőnk 
szorgalmának. Utazásai során ugyanis
rendszeresen vásárolta a francia kártyá-
kat. De nem azon szenvedély miatt amiért
oly sokan forgatják az ördög bibliáját, in-
kább azért, mert nagyon érdekes és ké-
peiből sokat lehet tanulni. A gyűjtemény
nagy számához képest kis helyen tárol-
ható, hisz mini kártyákról van szó.

Számos ország megjeleníti a francia
kártya lapjain történelmi alakjait. A ma-
gyar történelem keserűen érdekes fi ntora,
hogy a klasszikus magyar kártyára – az
osztrák sógor cenzúrája miatt – a svájci
Tell Vilmos szabadságharcának alakjai
kerülhettek csak fel.

A francia kártyán a történelmi arc-
képcsarnok mellett azért megtalálható
a rendszerváltó kártya magyar módra, a
héber kártya ótestamentumi szereplők-
kel, uralkodók gyűjteménye, asztrológiai
kártya égövi vagy mitológiai fi gurákkal.
Érdekesség még az utazó női kártya
ezüst szelencében 1920-ból és mai meg-
felelője 2010-ből.

A gyűjtemény közel 200 pakliból áll.
Pillantsunk hát bele – a teljesség igénye
nélkül – néhány kép segítségével.

B.F.

Fotók: Kosza Károly
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