MEGHÍVÓ
a MAÚT Magyar Út- és Vasútügyi Társaság megalapításának 25. évfordulója alkalmából megrendezésre
kerülő Családi napra, melyet idén a Hídépítők Egyesületével közösen ünnepel.
A Családi nap egyúttal a Közlekedési Kultúra napja 2019 csatlakozó rendezvénye is.
Fővédnökök: Tarlós István főpolgármester, Dr. Fónagy János miniszterhelyettes
Időpont:
Helyszín:

2019. május 18-án 10 órától - 16 óráig

11.00 h

Vendégek köszöntése:
Méltatják az eseményt:

11.30 h
13.00 h

14.00 h
14.30 h

Magyar Vasúttörténeti Park, Budapest XIV. kerület, Tatai út 95.
MAÚT - Hídépítők Egyesülete
Dr. Fónagy János miniszterhelyettes
Dr. Bagdy Gábor Budapest főpolgármester-helyettes
A hidász szakma köszöntése:
Apáthy Endre Hídépítők Egyesülete elnök
Nepomuki szobor jelképes átadása:
Sal László A-Híd Zrt. vezérigazgató
Bokros Levente plébános – Csömör
Mónus József többszörös íjász világrekorder bemutatója: célba lövés 150 méterre a 30 m-es víztorony
tetejéről.
Szakmai hídépítő verseny kezdete (kivitelezők, tervezők, megbízók, üzemeltetők, egyetemek csapatai,
honvédség)
Versenyeligazítás:
Orosz Károly A-Híd Zrt. igazgató
Kolozsi Gyula VIA-PONTIS Kft. ügyvezető
Harmónia Rend Band gyerekkórus műsora
Díjátadás:
Dr. Horváth Béla DHK vezérigazgató

A rendezvény teljes ideje alatt az út-, vasút- és hídépítéshez kapcsolódó érdekes szakmai bemutatók és interaktív
programok biztosítják a kikapcsolódást mind a szakma, mind a nagyközönség számára.
Programajánló:
- Tésztahídépítés, papírhídépítés gyerekeknek, felnőtteknek
- Útépítés a gyakorlatban felnőtteknek és gyerekeknek
- VR szemüveg kipróbálása (biztonságos munkavégzés szimulálása)
- Beton mixer, pumix és úthenger megtekintése, kipróbálása
- Vízminőségi és vízhozam mérések
- Lehet másképp is esni, hogy ne törd össze magad – bemutató

- Középiskolai tésztahíd törő verseny
- Szűrőkamion – egészségállapot felmérés
- Kvíz és interaktív játékok, arcfestés, ugrálóvár
- 3D híd nyomtatás és LEGO Robot bemutató
- Egyedi hűtőmágnes és kitűző készítés
- Vonatozás kisvasúttal

Minden programunk ingyenes!
A részvételhez előzetes regisztráció szükséges az alábbi linken: LINK
További információ: www.maut.hu
Regisztrációval a belépés ingyenes és egy ebédre is a vendégünk!
Regisztráció hiányában a Vasúttörténeti Parkba való belépés jegyköteles!

