MODERN GYÁRAK ÉJSZAKÁJA
Gyárlátogatás a Festo-AM Gyártó Kft-ben
2017. november 17-én a Festo-AM is megnyitotta kapuit az érdeklődők előtt az
első, több, mint 20 helyszínen megtartott Modern Gyárak Éjszakája
rendezvényen.
Varga Mihály, nemzetgazdasági miniszter
élőben jelentkezett be az M1 Híradójában
a Festo-AM Kft-ből az esemény alkalmából.
„A Modern Gyárak Éjszakája program
célja a változó ipari kultúra bemutatása a
közönségnek. Fontos, hogy a fiatalok
lássák, felismerjék: az iparra vonatkozó
elavult felfogás megváltozott. A kutatás,
a fejlesztés, az innováció olyan új
elemeket hozott, amelyek átformálták az
oktatást és a gyárak működését” mutatott
rá
a
nemzetgazdasági
miniszter. Hangsúlyozta, a gazdaság
igényei, szerkezete változnak, a képzési
folyamatokat is ennek megfelelően kell
átalakítani.
Már az eseményt megelőzően is különleges figyelmet kapott a Festo-AM, hisz a
több, mint 80 fő részvételével megrendezett sajtótájékoztatót is a gyárunkban
tartották november 6-án. Ez alkalomból beszédet mondott Lepsényi István, a
Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) gazdaságfejlesztésért és -szabályozásért
felelős államtitkár, dr. Bárdos
Krisztina, az IFKA Iparfejlesztési
Közhasznú
Nonprofit
Kft.
ügyvezető igazgatója, és a Festo
vállalatcsoportot is bemutatta
Szövényi-Lux Márton, a Festo
Kft. ügyvezető igazgatója, egy
rövid prezentáció keretében.
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Ezen a különleges estén az érdeklődők
műszaki
kollégáink
vezetésével
testközelből láthattak példákat a
negyedik
ipari
forradalom
automatizált és digitalizált termelési
megoldásaira, megismerték a korszerű
termelésszervezési, vállalatvezetési
gyakorlatokat, megtudhatták, hogyan
néz ki egy igazán modern gyár.
A 120 főben maximált jelentkezési létszámot napok alatt elértük, így az
előregisztráció már az esemény kezdete előtt lezárásra került. A résztvevők
között megtalálhatók voltak ipari cégek munkatársai, műszaki szakközépiskola
diákjai, egyetemi hallgatók, valamint teljesen már területről érkezett
érdeklődők is. A látogatók között a legidősebb 73, a legifjabb, egy, az édesapja
kíséretében érkezett 10 éves kisfiú volt.
A rendezvény a Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (Ginop)
„Ipar 4.0 Mintagyár” kiemelt projekt egyik állomása volt, amelyet az IFKA
(Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.) és az IVSZ (Informatikai, Távközlési és
Elektronikai Vállalkozások Szövetsége) részvételével létrejött konzorcium
valósít meg.
A 2,35 Mrd forint költségvetésű projekt az Irinyi-terv megvalósításának egyik
fontos része, mely a termelő kkv-k digitális és automatizációs fejlesztését
hivatott támogatni.
(Fotók: Bodó Gábor)

Linkek
M1 Híradó, 16.00
Varga Mihály élő bejelentkezése a Festo-ból
7:43-tól: https://www.mediaklikk.hu/video/hirado-m1-1600-2017-11-17-i-adas/
M1 Híradó, 19.30
Részletes beszámoló több helyszín érintésével
12:36-tól https://www.mediaklikk.hu/video/hirado-m1-1930-2017-11-17-i-adas/
M5, Tudomány Minden Napra, 18.00
https://www.mediaklikk.hu/video/tudomany-minden-napra-2017-11-17-i-adas/#

https://ipar4.hu/
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