A jánoshidai Zagyva-híd
1426 Vámszedőhely a Zagyva folyó mentén a
Szolnok várából (Jász)Apáti és Heves
irányába menő országos jelentőségű út
átkelőhelyén.
1748 A premonteriek régi pecsétjén egy
négynyílású
kőhíd
látható
Jézus
megkeresztelkedésének egyik jelenetével.
1787 Térkép tünteti fel a Zagyván levő hidat.
1846 Pesty Frigyes akadémiai tag összeírása: „az
egyesült Tárna ’s Zagyva kiszakadásai […]
közül a határ felső részén levő három ágú
nevezet alatti ér, mely három fele ágazik
szét a határban, és a Telek-ér, […]
mindkettőn hol a közlekedési utakat
átmetszi, kémén fából készített híd áll.”
1935. március 30. Az első modern, kétnyílású híd (6 méter
pályaszélességű, 47,9 méter hosszúságú
vasbeton szerkezet)
1942 Mistéth Endre tervei a híd átalakítására
1944. november 11. Este 9-10 óra tájban az elvonuló német
csapatok felrobbantják a hidat.
1946. április 16 - Cölöpjármos, ideiglenes fahidat építtet az
május 31. újszászi építésvezetőség a felrobbantott híd
mellett (46 nap alatt, 46 munkással).
1947. december 13. Közigazgatási bejárás az új híd építése
előtt.
1948 Megindulnak a helyreállítási munkálatok
(az ötnyílású vasbeton híd tervezője a
KPM. V/2. Hídosztály)
1949. március 20. Az új híd átadása. Teljes hossza 63,8 m,
szélessége 8 m, teherbírása 20 tonna.
1994 A híd rehabilitációja, teherbírás: 80 tonna.

A III. katonai felmérés térképe

Az 1935-ben átadott híd tervrajza
Tervezője Beer Rudolf mérnök, a kivitelező Szarvas Ferenc és Waldemann
budapesti építési vállalkozók.

1999 Gyalogosjárda épült a híd két oldalán.

A felújításhoz készített terv 1948.
Kivitelező: Kenderesy-Magyar Farkas államosított vállalat,
(később Kotró és Vízépítő Nemzeti Vállalat). Építési költsége 527.237 Ft volt.

Korabeli képeslap a cölöpjármos fahídról
Nepomuki Szent
János szobra 1948ban még a híd
közelében állt, ma a
templomkertben
található.

1883-as kézi
rajzolású térkép
részlete a két híddal
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A jánoshidai Zagyva-híd az 1980-as években
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