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H I R D E T É S

VÁRJÁK A FIATALOKAT A SZÁSZRÉGENI ÜZEMEK ÉS VÁLLALKOZÓK

Tanítanák a hangszerkészítést

Már a következő tanévtől 
kezdődően bevezethető 
a szakiskolai képzésbe a 
hangszerkészítés Románi-
ában – olvasható a Hivata-
los Közlönyben megjelent 
rendelet, amelyet az oktatá-
si és kutatási minisztérium 
adott ki. Szászrégen vonós 
hangszereket gyártó két 
nagyüzeme és több mester-
hegedű-gyártó vállalkozója 
tárt karokkal fogadná a 
képzett, fi atal munkaerőt.

 » HAJNAL CSILLA

S zakmai felkészítést biz-
tosíthatnak a hegedűk 
elkészítésére és javítására 

szakiskolai képzés keretében, és 
a kereslet függvényében indul-
hatna el az oktatás a 2020/2021-
es tanévtől, akár duális képzés 
formájában. A Hivatalos Köz-
lönyben június 9-én megjelent 
rendelet szerint a hangszerké-
szítő szakiskolás diáknak évi 930 

gyakorlati órája lesz, ebből 300 
órát annál a cégnél kell ledol-
goznia, amellyel az iskola szer-
ződést kötött. A tanterv szerint 
a fafeldolgozó szakon tanuló di-
ákok választhatják ezt a képzést. 
Ilyen szak van például Görgény-
szentimrén az erdészeti kollégi-
umban, a diákok pedig Szász-
régenben, a hegedűgyárakban 
végeznék a gyakorlati képzést.
Az oktatás bevezetése jó hír a 
térségben működő két gyárnak, 
illetve a városban működő mes-
terhegedű-gyártó magánvállal-
kozóknak is. A két legnagyobb 
szászrégeni hegedűgyár, a Hora 
és a Gliga üzemek, akárcsak a 
kisebb vállalkozók, több éve ma-
guk képezik ki dolgozóikat.
Márk Endre, Szászrégen alpol-
gármestere a Székelyhonnak 
kifejtette, szakemberhiányban 
szenved az ország, így a Maros 
megyei település is. Ezért jó 
hír a képzés elindítása mind 
az önkormányzat, mind a vál-
lalkozók szempontjából, hiszen 
eddig maguk képezték ki a mun-
kaerőt – részletezte az elöljáró. 
„Örülnénk, ha szakemberekhez 
jutnánk, főleg a hangszergyár-

tásban. Szászrégen Európa-szer-
te híres hangszergyártásban, 
a Gliga vállalat Amerikában is 
szépen teljesít, a Hora gyár a 
legnagyobb hangszergyár Euró-
pában, és mindig szükségük van 
szakemberekre, tudom, hogy 
nagy hiányban szenvednek. Az 
utóbbi vállalat Európa minden 
nyugati államába exportál he-
gedűt, és ez érződik is, mert adó 
szempontjából is jó forrás ez az 
önkormányzat számára, illetve a 
munkanélküliségi arányt is lere-
dukálja, minden munkaerőt fel 
tud szippantani ez a két üzem, 
plusz a traktorgyár, ami a fém-
ipart szolgálja” – fogalmazott 
Márk Endre. Hozzátette, ez nagy 
segítség, mert aki munkát akar 
találni Szászrégenben, biztosan 
talál a nagyobb gyárakban. Rá-
mutatott, emellett sok magán-
vállalkozó mesterhegedű-gyártó 
is van, ők is biztosan tárt karok-
kal várják a képzett munkaerőt. 
Az alpolgármester ugyanakkor 
emlékeztetett, hogy a kilencve-
nes években még volt hangszer-
készítő képzés a faipari szakon, 
viszont az utóbbi 25 évben nem 
volt ilyen lehetőség.

 A kereslet függvényében indítják el a hangszerkészítő képzést, amelyet a fafeldolgozó szak tanulói választhatnak
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 » KRÓNIKA

Az Előretolt Helyőrség Íróaka-
démia új pályázatot hirdet 

fi atal íróknak és irodalomkriti-
kusoknak, a pályamunkák be-
nyújtási határideje augusztus 
16 – közölte a Kárpát-medencei 
Tehetséggondozó Nonprofi t Kft . 
(KMTG) az MTI-vel. A 2020–21-
es tanévben 15 alkotó, 10 szépíró 
és 5 irodalomkritikus részesül-
het jelentős szakmai és anyagi 
támogatásban. A KMTG a pá-
lyázat nyerteseinek egyedülálló 
tanulási és továbbképzési lehe-
tőségeket kínál, a nyertesek jeles 

írók irányításával műhelymun-
kákon vehetnek részt, megvaló-
síthatják alkotói kiteljesedésü-
ket, és korszerű önmenedzselési 
módszereket sajátíthatnak el – 
olvasható a közleményben. Mint 
írják, olyan 18 és 25, irodalomk-
ritikusok esetében 18 és 30 év 
közötti tehetségek jelentkezését 
várják, akik még nem rendel-
keznek önálló szépirodalmi kö-
tettel, de már fel tudnak mutatni 
tehetségüket bizonyító írásmű-
veket. A pályázat nyerteseinek a 
KMTG 1 évre szóló, havi nettó 100 
000 forint tanulmányi-alkotói tá-
mogatást ítél oda. Amennyiben a 

hallgató teljesíti az íróakadémia 
szakmai elvárásait, a szervezet a 
szerződést további 1-1 évre meg-
hosszabbítja.

A KMTG továbbá elősegíti a 
szerzők arra érdemes műveinek 
megjelentetését, író-olvasó ta-
lálkozók, fellépési lehetőségek 
szervezéséről és médiajelenlét-
ről gondoskodik, valamint szak-
mai kérdésekben képviseli a pá-
lyakezdők érdekeit. Az Előretolt 
Helyőrség Íróakadémia gondo-
zásában, az Enumeráció debüt-
sorozatban már 9 kötet jelent 
meg, és az idén újabb 18 könyv 
lát napvilágot.

Pályázat alkotók, irodalomkritikusok részére

Marosvásárhelyi
magáncég takarítónőt

alkalmaz munka-
könyvvel. Érdeklődni

a következő
telefonszámon lehet
8 és 16 óra között:

0265-211127.

Marosvásárhelyi
magáncég általános
orvosi asszisztenst 

alkalmaz. Érdeklődni
a következő

telefonszámon lehet
8 és 16 óra között:

0265-211127.




