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Szenvedélyes szoborállító
Szereti az önkormányzati képviselői munkát, és szívesen folytatná is azt Becsky Tibor, aki
Debrecen 1. számú választókörzetében tölti immár a harmadik
ciklusát.
A kohómérnöki diplomával rendelkező – civilben vállalkozóként
tevékenykedő – városatya választói körzetébe tartozik a Sámsoni
és a Kassai utak közötti rész, a
Júlia-telep, Dombostanya, a Gáspár György-kert, a Szikigyakor,
Apafa és Pallag. Debrecenben az
ő kerülete nemcsak a legnagyobb
területű, hanem a legnépesebb is,
ugyanis csaknem hétezer ember
él ott – tudtuk meg a fideszes politikustól, akivel a Júlia-telepen húzódó Kard utcában találkoztunk.
A három gyermeket felnevelt,
58 éves Becsky Tibor a városi képviselő-testületben az egészségügyi
és az integrációs bizottságoknak is
tagja. Önkormányzati képviselői
munkája egyik legnagyobb eredményének az ISPA-program megvalósulását tartja, amely révén az
ő választói körzetében is mindenhol teljes lesz a csatornázottság.

A munka az elmúlt héten már a
műszaki átadásnál tartott, s az
ingatlantulajdonosok is folyamatosan csatlakoznak a hálózatra.
A körzetben rendben van többek között a tömegközlekedés és
a szemétszállítás is, ugyanakkor
a ciklus sikereit áruházépítés,
közvilágítás-fejlesztések, járda-

javítások és útstabilizálások is
gazdagították. Ebben az évben
sem maradnak el az önerős útépítések. A Júlia-telepi, érintett
lakosoknak régi igényük, hogy
kapjon szilárd burkolatot a Kard
utca; ezzel kapcsolatban Becsky
Tibor örömteli hírt osztott meg
lapunkkal, ugyanis a munka első

Becsky Tibor: „A Kard utca szélesítése és leburkolása
néhány héten belül elkezdhető”

ütemének megvalósítása a tervek szerint néhány héten belül
elkezdhető. Ez annak az egyezségnek is az eredménye, amellyel
– ingatlancserék és kártalanítások
révén – megszüntethető a Kard
utca (buszmegállónál lévő) mintegy 30 méter hosszú szűkülete, s
ott is 16 méteresre szélesíthető az
utca. Emellett a napokban várható az is, hogy az AKSD szelektívhulladékgyűjtő szigetet telepít a
megálló mögötti területre.
Becsky Tibor a Polgári Casino
Debrecen Egyesület titkári teendőit is ellátja, amelynek a
Medgyessy-sétányon lévő Wass
Albert-szobor felállítása is köszönhető. A városatya tervei között szerepel az is, hogy a Bem
téri Magyar fájdalom szobrát egészítsék ki a Nagy-Magyarországot
szimbolizáló alkotással (illetve a
másolatával, mivel az eredetije
Balfon van). Annak idején a kompozíció adományozójának, lord
Rothermere-nek is az volt az óhaja, hogy a torzó és az ép nőalak
egymás mellett álljon.
(vass)

2008 januárjában létrejött az EDU-RÉGIÓ Nonprofit Kft. mint Térségi
Integrált Szakképző Központ (TISZK). A TISZK-et két középiskola: a jászberényi Terplán Zénó Műszaki és Közgazdasági Szakképző Iskola és a
debreceni Diószegi Sámuel Közép- és Szakképző Iskola fenntartói alapították.
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP 3.1.1/08/1) keretében a TISZK európai uniós pályázatot
nyert el „A szakképzés és felnőttképzés infrastruktúrájának átalakítása”
konstrukció keretében megvalósuló „Az EDU-RÉGIÓ Nonprofit Kft. infra
strukturális fejlesztése a fenntartható és piacorientált szakképzés érdekében” címmel. A támogatás mértéke 792 millió Ft. A projekt az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Debrecenben a Diószegi Sámuel Középiskolában fodrász-kozmetikus
tanszalon, és karosszérialakatos tanműhely kialakítására került sor a legmodernebb eszközökkel felszerelve.
Májusban a járműfényező tanműhellyel kiegészülve
a pályázat révén az iskolában tanított minden szakmában helyben biztosítható lesz a magas szintű
gyakorlati alapképzés.
2010. január 29-én 11 órától konferenciával egybekötött tanműhelyátadásra kerül sor ünnepélyes
keretek között, melyek február elsejétől már az oktatást szolgálják.

