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beálltunk egy építkezési céghez. Majd-
nem húszan voltunk együtt sófalviak 
abban az időben, az M3-as autópályán 
készítettük a beengedőkapukat. Ez 
alapvetően fémmunka volt, zsaluzás, 
betonozás, ott viszont felfi gyeltek 
rám, mert sok mindenhez értettem. 
Aztán néhány hónap alatt egyre na-
gyobb és nagyobb munkákat vállalt el 
a cégünk, miközben a tapasztalatunk, 
a hozzáértésünk is egyre nagyobb lett 
– fokozatosan mentünk felfele. De 
hogy példát is mondjak: akkoriban a 
West End City építkezésében is részt 
vettem, illetve a kilencvenes években 
Budapesten óriási építkezések voltak, 
és nekem nagyon sokhoz volt közöm. 
Mást ne mondjak, az Aréna Pláza. A 
Papp László Sportaréna bal oldali, 
tehát az autóbusz-pályaudvar felőli 
részének az építésénél már a műsza-
ki irányításban is részt vettem, illetve 
mellette irodaházat és más épületeket 
is mi készítettünk. Tehát abban a zó-
nában, a Puskás Stadion és a sport-
csarnok környékén ha szétnézek, rá 
tudnék mutatni néhány épületre, 
amely az én, illetve a munkatársaim, 
a cégünk keze nyomát viseli” – me-

séli büszkén Béla, s így már érthető, 
hogy a stadionavatón nemcsak erre az 
utóbbi munkára értette azt, amit na-
gyon frappánsan megjegyzett. Egyfaj-
ta küldetés is lett így az élete, de arra 
nagyon büszke, hogy évtizedek múlva 
az unokái, leszármazottai Budapesten 
vagy erdélyi nagyvárosokban olyan 
épületekre nézhetnek fel, amelyek 
építésében részt vett.   

Nagyobbik fi át már bedobta 
a mély vízbe

Béla mostani cégénél építésvezető-
ként dolgozik nap mint nap, „de ezt 
úgy kell elképzelni, hogy ilyen minde-
nes” – teszi hozzá, tulajdonképpen a 
munkát koordinálja. Olyan helyzet is 
volt, hogy idehaza három nagyváros-
ban, Temesváron, Aradon, Nagyvára-
don egyszerre dolgoztak – akkor is az 
ő feladata volt az ütemtervek kidolgo-
zása, az emberek, a munkacsoportok 
megszervezése. „Folyamatosan az em-
berek között vagyok, ismerem minden 
problémájukat. Nálam három hibale-
hetősége van egy embernek, a negye-
diknél nincs bocsánat. Hála Istennek 

olyan brigádjaim vannak, amelyek-
ben az emberek is jó barátok. Mivel 
nagyon veszélyes munkákról van 
szó, olyan embereket kell szerezni, 
akikben megbízom, mert az életünk 
is függ egymástól. Ki kell alakuljon a 
bajtársias viszony, és így építettünk fel 
mindent az elmúlt húsz évben” – je-
lenti ki nagyon határozottan.

A Közép-Európában egyedülálló 
Művészetek Palotájának egyik termét 
is ők építették, a Müpa ma Budapest 
és Magyarország vezető kulturális in-
tézményének számít – egyébként 28 
hónap alatt készült el a kétezres évek 
elején.  „Az egy embergyilkos projekt 
volt, olyan, mint most a Puskás. Ah-
hoz hasonló, gumitamponokon álló, 
gyakorlatilag bombabiztos épület a 
világon még ezen kívül kettő van, egy 
Torontóban, egy pedig Sydneyben” – 
mondja, és közben visszaemlékszik, 
hogy 2001-ben, ebben az időben szü-
letett meg első fi a, Szilárd. A 18 éves 
fi ú a nyáron már belekóstolhatott a 
munkába, édesapja bedobta a mély 
vízbe a Puskás Stadion építésének 
idején, s bár ez a munka nagyon ne-
héz, sokszor napi tíz, tizenkét, tizenöt 
órát is dolgoznak, a fi atalembernek 
volt kedve hozzá.

Olyan helyzet is volt, hogy Alsósó-
falváról hatvan ember dolgozott egy-
szerre Budapesten. „Azért szerettek 
bennünket, mert jóval gyorsabban 
és megbízhatóbban dolgoztunk min-
dig. Az építőiparban jelenleg nagyon 
kevés a szakember, mi folyamatosan 
betanítunk” – mondja Béla, hoz-
zátéve, hogy a magyar vagy erdélyi 
építőipari szakemberek egy részét a 
németországi és az ausztriai építke-
zések szívták el. 

Cégük magasan jegyzett a magyar-
országi piacon, jól meg is fi zeti az al-
kalmazottait, de nagyon sokat is vár 
el tőlük. A terv az, hogy olyan létesít-
ményeket (például jelenleg Biharke-
resztesen építenek egy ultramodern 

házelemgyárat), cégeket hozzanak 
létre, amelyek idehaza kínálnak majd 
versenyképes fi zetést dolgozóiknak. 
És valahol ez is egy küldetés, méghoz-
zá nem is kicsi.

Akárhányszor járunk majd a Puskás 
Arénában, a Müpában vagy a sporta-
rénában, Bálint Béla és az alsósófal-
viak mindig jussanak eszünkbe, mert 
székelyekként tényleg büszkék lehe-
tünk rájuk. 
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Olyan helyzet 
is volt, hogy 
Alsósófalváról 
hatvan ember 
dolgozott egy-
szerre Buda-
pesten

Az építészeten nem könnyű 
a munka: sokszor napi tíz, tizenkét, 
tizenöt órát is dolgoznak

Bálint Béla csoportjával 
hónapokig dolgozott a 
legnagyobb és legkorszerűbb 
magyar stadion felépítésén
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