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Támogatásért küzd a TISZK
Nemrég alakultak, de máris
működési gondokkal küzdenek
a Térségi Integrált Szakképző
Központok országszerte, így
Debrecenben is.
Egy törvénymódosítás alapján
ugyanis át kell szervezni az intézményeket ahhoz, hogy állami
támogatást kapjanak a működésükhöz. Halász D. János alpolgármester úgy véli: mivel tanév
közben nem lehet átszervezni,
más megoldást kell találni. A
debreceni Térségi Integrált Szakképző Központ október 1-jén alakult a Baross Gábor Szakképző
Intézet tanműhelyében. Az 1,137
milliárd forintból, EU-támoga-

tással kialakított központban
több mint 30 szakma gyakorlati
képzése folyhat a legmodernebb
körülmények között, csúcstechnológia alkalmazásával.
Az országban 16 TISZK alakult,
illetve alakul meg. Csakhogy a működési finanszírozásuk nem megoldott, mivel a 2008-as költségvetés
tervezetében egy fillér sincs erre
– tájékoztatott Debrecen oktatási
ügyeiért felelős alpolgármestere.
– Az állam már a pályázat során is sok olyan változtatással
nehezítette meg a helyzetünket,
melyek miatt késett a beruházás
kezdete – idézte fel Halász D.
János. – Amikor végre sikerült
– az országban elsőként – felépí-

A szakképzők működtetéséről várhatóan decemberben szavaz az Országgyűlés

tenünk a központot, akkor pedig
kiderült, hogy nincs pénz az üzemeltetésre. Júniusban ugyanis
megváltoztatták a közoktatási,
a szak- és a felnőttképzési törvényt, így a jövőben csak az a
fenntartó jogosult szakképzési
hozzájárulásra, amely társulásban működteti a TISZK-et.
Ez Debrecen esetében azt jelenti, hogy csak akkor jár állami normatíva a működésre, ha az önkormányzat társul más településekkel vagy gazdasági társaságokkal.
Ekkor viszont már az új társulás,
nem pedig az önkormányzat lesz
a fenntartó, tehát a pénzt sem a
város kapja. Ha nem szervezik át a
TISZK működtetését, akkor januártól nincs állami támogatás.
A helyzetet az is bonyolítja,
hogy januárban megváltozik a
szakképzési támogatás elosztási rendje, amely miatt Debrecen
várhatóan évi 100 millió forinttól esik el. A támogatást a cégek
fizetik be adóként, s a befolyt ös�szeget a szakképző intézmények
között osztják szét az önkormányzatokon keresztül. Januártól azonban csak az a település

„Hallatlan” siker
Európa-szerte érvényes – siketeket és hallássérülteket elismerő – diplomát kapott
hét magyar fiatal november 9-én Cipruson.
A Cselekvő Ifjúság nevű EU-programban tartott képzésen magyar, cseh és ciprusi csapatok (16 és 22 év közötti ifjak) vettek részt.
Az egyhetes kommunikációfejlesztő tréning
elméleti és gyakorlati feladatokat, önálló csapatépítést, videofon- és internethasználati
készségfejlesztést foglalt magában.
A program lényege az, hogy több nemzet
fiataljai együtt dolgozzanak és éljenek egy
meghatározott célért. A vegyes csoportok közös nyelvi alap nélkül próbálták megoldani a
feladatokat a nemzetközi jelnyelv segítségével (mivel például a magyar siket nem érti a
cseh jelnyelvet). Mindennap speciális gya-

részesülhet ebből, amely TISZKet üzemeltet, és csak az ott zajló
képzésre jár a pénz.
Halász D. János elmondta azt
is, hogy a Megyei Jogú Városok
Szövetségének oktatási albizottsága egyeztetést kezdeményezett
a kormánnyal a helyzet rendezésére. A kabinet a szociális minisztérium főtanácsosát küldte el,
akinek – bár megértette, mi a baj –
nincs döntési jogköre. Az albizottság egyetért a kormány céljaival
(át kell alakítani, és hosszú távon
piaci alapokra kell helyezni a szakképzést), de úgy véli: nagy bajok
vannak a kivitelezéssel és a végrehajtási rendeletekkel. A testület
elfogadta a debreceni szakemberek törvénymódosítási kezdeményezését, amely arról szól, hogy az
átszervezésig is járjon állami normatíva a TISZK-ek működtetésére
– mondta az alpolgármester, hozzátéve: a javaslatot minden parlamenti frakció befogadta, így arról
módosító indítványként dönthet
az Országgyűlés a költségvetés decemberi zárószavazásán.
(kenyeres)

Ropogtattak

korlatokat is végeztek, és játékos feladatokat
oldottak meg a nemzetek által választott mesékből vagy mítoszokból készült színjátékok
rendezésével.
– A szervezők a magyar darabot tartották
a legszínvonalasabbnak, amelynek betanulását a siketek és nagyothallók hajdú-bihari
szövetsége segítette a magyar fiataloknak
– tájékoztatott Dunkel Nepomuk Norbert, a
csoport halló kísérője. – A képzés célja a másság és a fogyatékosság elfogadtatása volt,
nemcsak külföldön, hanem hazánkban is.
A hazai produkció Lázár Ervin – A nagyravágyó feketerigó című – meséjét dolgozta fel. A
magyar csapat tagjai: Bojtos Szabolcs, Gulyás
Ágnes, Poller Petra, Mosoni Krisztina, Nagy
Gábor, Oláh Szilvia és ifj. Vasas György.

A fogászati hónap alkalmából tartott
rágicsáló napot a Dr. Kettesy Aladáriskola.
A nebulók friss almát és répát fogyaszthattak, s szakember nyújtott felvilágostást a fogszuvasodásról, a megelőzéséről
és a helyes szájhigiénéről. A gyerekek
fogkrémet, fogkefét és cukormentes rágógumit is kaptak.
Az aulában ugyanakkor tárlat nyílt,
amely – december 10-ig – a diákok rajzait, valamint fogápolási eszközöket stb.
mutat be. Mindezek árát a megyei közgyűlés szakbizottságának pályázatán
nyert pénzből fedezték.
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