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Nagykanális híd A medinai Sió-hidat (eredeti nevén Nagykanális híd) 1893-ban építették, így 

Tolna megy egyik legrégebbi hídja. A híd két pillére közötti nyílás 34 méter, pályaszélessége 6 

méter. A vasszerkezet bal oldala görgőkön nyugszik, a jobb oldala (falu felőli) fix rögzítésű.  

Híd átmozgatása Az 1930-as években a Sió medre alá mosta a híd egy részét, ami elhajlott. 

Az új folyómeder elkészültével az 58,5 tonna súlyú vasszerkezetet 1934. május 25-30 között 

átúsztatással vitték régi helyéről arra a helyre, ahol ma is áll, 88 méter különbséggel. A medret 

is hozzá igazították. Az utolsó fél évszázadban óriásira növekedett az igénybevétele, így 

megérett a felújításra. A felújítási munkálatok 2002 augusztus közepén kezdődtek és 45 millió 

forintba került. Az összehangolt precíz munka eredményeként új tartólemezek és vasgerendák 

kerültek bele. A híd vasszerkezete újra lett festve és 35 centivel magasabb lett, teherbírását is 

megduplázták.  

Vadli István visszaemlékezése „1934-ben vitték el a medinai Sió-hidat a régi helyéről - a 

Tejcsarnok irányában -  a most már új mederben hömpölygő víz fölé, a mai helyére.  

„Nagy súllyal megrakott uszályt vontattak a híd alá. Ekkor lassan megszabadították a tehertől, 

és a hajótest emelkedni kezdett, s magával emelte a hidat is. Így átvontatták a másik mederbe, 

s a víz duzzasztásával olyan magasra emelték, hogy a beton lába engedhető legyen. Az egyik 

oldalon görgőkön nyugszik, a másik oldalon ékeken. „  

Csizmadia János visszaemlékezése „ A híd építése cölöpveréssel kezdődött, Ezekre a 

cölöpökre került a beton pillér. Hatalmas vörös fenyő oszlopokat vertek a földbe. Napokig 

csattogott, cuppogott a cölöpverő vas feje, mire kellő mélységbe kerültek az oszlopok. Nyolc-

tíz ember húzta a köteleket vezényszóra, mert egyszerre kellett húzni és elengedni, vezénylés 

nélkül nem ment. Volt, amikor ütemes hangzású nótákat énekeltek…A híd egyik pillérénél még  
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cölöpöt vertek, a másik oldalon már beton lábazat készült. Mindenki kíváncsian várta, hogy a 

régi talapzatról hogyan vándorol át a híd az új helyére… A nagy találgatásokat egyszer tett 

követte. Amint megkötött a betonpillér, ácsok lepték el a híd környékét. Állványokat ácsoltak 

a régi hídig, az állványokra vasúti síneket rögzítettek, hogy ezen a pályán fog átcsúszni a régi 

híd…Minden munkát figyeltek az emberek. Az életben nem sokszor fordult elő, hogy 

hídátrakást lássanak. Először egy nagy vas uszályt ( sár hajót) ami tele volt rakva terméskővel, 

beállították a híd alá. Erős kötelekkel minden oldalról kikötötték, hogy biztonságos legyen. 

Majd az ácsok aláállványozták, erős gerendák feszültek a hajó és a híd köré. Mikor minden 

előkészület megvolt, erős drótköteleket erősítettek a híd mindkét odalára, majd a munkások 

elkezdték a köveket kidobálni a hajóból. A hajó lassan kezdett emelkedni és emelte a hidat. 

Csodálkozott a sok szájtátó nép, nahát, milyen egyszerű! Mikor kívánt magasságban volt a híd, 

két csörlővel lassan elkezdték a síneken húzni a hidat. Csigalassúsággal ment a híd, a 

szakemberek irányításával. Majd egész nap tartott ez a lassú vánszorgás és a végén mindenki 

felsóhajtott, helyén a híd! E volt a Sión Medina első vas hídja. (Makacs levél c. novellás kötet 

- Híd a Sión) 
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AKI ÁTJÖN A HÍDON, BARÁTOK FOGADJÁK,  

AKI ÁTMEGY,  

BARÁTSÁGOT VISZ MAGÁVAL. 

 

 

 

  


