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Meglepetés
a képviselőtől

Nemcsik Mátyás: a közbiztonság javítása
érdekében megtörtént a térfigyelő kamerarendszer
első ütemének telepítése.
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EREDMÉNYES ÉV UTÁN,

megoldandó feladatok előtt
„A világmindenséget nem csupán a sokféleségben rejlő egység teszi
széppé, hanem az egységben rejlő sokféleség is.” Umberto Eco olasz
író, filozófus bölcs gondolata juthat eszünkbe, ha a kecskeméti 3.
számú egyéni választókörzet elmúlt évére visszatekintünk. A körzethez tartozó városrészek mindegyikének jutott az idei fejlesztési
forrásokból, ugyanakkor mindegyikben más-más igényeket kellett
teljesíteni, más-más elvárásoknak kellett megfelelni.
– Meggyőződésem, hogy 2015-öt bátran nevezhetjük eredményes évnek
a választókörzet életében, ugyanis
nagyon sok mindent meg tudtunk
valósítani – mondta Nemcsik Mátyás
önkormányzati képviselő, amikor a
lassan végéhez közeledő esztendő
értékelésére kértük. – Köszönet és elismerés jár azoknak, akik ebben részt
vettek, illetve Kecskemét önkormányzatának, amely pénzügyileg segítette
ezeknek a feladatoknak a megoldását.
– Ön jelenleg Kecskemét legfiatalabb önkormányzati képviselője. Milyen előzmények után, milyen elképzelésekkel kezdett munkához?
– Miután tavaly októberben az
urnákhoz járult választópolgárok
többsége megtisztelt bizalmával,
megkezdhettem első képviselői ciklusomat. Ezt megelőzően azonban
már korábban, az előző részönkormányzat tagjaként is részt vettem a
közösségért végzett munkában. Ez az

időszak hasznos tapasztalatokkal is
felvértezett, rálátást nyertem a képviselői tevékenységre. Megtanulhattam
egyebek mellett azt is, hogy a rendelkezésre álló forrásokkal körültekintően kell gazdálkodni, törekedve arra,
hogy mindig a legfontosabb feladatok
kapjanak prioritást, ugyanakkor a kisebb jelentőségűnek tűnő, mégis sok
embert érintő célokra is jusson pénz.

– Hogy alakult ez a gyakorlatban
az idei fejlesztések tekintetében?
– Úgy gondolom, hogy sikerült
az említett irányelvek mentén gazdálkodni, ugyanis sokféle fejlesztést
tudtunk elvégezni, és ezek a körzet
több területét is érintették. A közbiztonság javítása érdekében megtörtént a térfigyelő kamerarendszer
első ütemének telepítése. Sikerült
útburkolatokat javítani, a Mária utca
végénél a lakók régi kérését teljesítve parkolók készültek el. Elvégeztük
a kerékpár nyomsávok felfestését, és
egymillió forintos fejlesztés eredményeként gyephézagos parkolósávval
gazdagodott a Szent Imre utca. Fontos hangsúlyozni, hogy a fejlesztések

nem zárultak le, az anyagi lehetőségek függvényében igyekszünk ezeket
a továbbiakban is folytatni. Ez egyaránt vonatkozik a kamerarendszer
és a parkolók bővítésére is. Kiemelt
figyelmet fordítunk arra, hogy az iskolák és közintézmények környezetében megfelelő számú és minőségű
parkolót biztosítsunk. Természetesen továbbra is az elvégzendő feladatok listáján szerepel az utak fejlesztése, az útburkolatok javítása. Ez
persze nagyon sokba kerül, és saját
erőből nem tudjuk megoldani, hogy
az egész körzetben mindenki számára kielégítő legyen az utak állapota.
Kisebb javításokat viszont a képviselői keretből is meg tudunk oldani.

Keresem a találkozás lehetőségeit
– A képviselői munkában kiemelt hangsúlyt kell kapnia a polgárokkal történő folyamatos kapcsolattartásnak. Az ön esetében hogy működik ez?
– Maximálisan nyitott vagyok minden lakossági megkeresésre, és magam is keresem az alkalmakat, lehetőségeket a találkozásra. Kétségtelen, hogy a jelzett problémák
mindegyikét nem lehet egyszerre és azonnal megoldani,
de folyamatosan azon dolgozunk, illetve azon dolgozom
én is, hogy ezekre a felvetésekre megoldást találjunk a
közeli jövőben. Ehhez mindenkitől türelmet kérek, sok-

szor ugyanis végég kell járnunk olyan jogi és hivatalos
utakat, amelyek bizony meglehetősen időigényesek. A
legfontosabbnak azt tartom, hogy legyenek határozott
terveink, minden területen. Az élet hozhat olyan helyzeteket, hogy az embernek nem sikerül minden elképzelését megvalósítani, de ha még céljai sincsenek, akkor
aligha tud értéket teremteni és lehetőségeket találni.
Amit biztosan ígérhetek: azon leszek a jövőben is, hogy a
körzetben lakók érdekeit szolgáljam, az itt élők kéréseit
teljesítsem, elvárásaiknak megfeleljek.

Idén is korszerűsödtek,
szépültek az oktatási intézmények
Az oktatási intézmények korszerűsítésére, külső-belső állapotának rendben tartására Kecskemét önkormányzata jelentős
összegű támogatást nyújtott
2015-ben a 3. számú választókörzetnek is.
Intézményi felújítási keretből kétmillió forintot fordítottak a Magyar Ilona
Általános Iskola nyílászárói egy részének cseréjére. A Bányai Júlia Gimnáziumban befejeződött a vizesblokkok
felújításának első üteme, majdnem
ötmillió forintos költséggel. Ugyanott
több mint két és félmillió forintért vé-

gezték el a parkettaburkolatok részleges cseréjének
második ütemét. Az Arany
János Általános Iskola tornatermi üvegtéglái és a
folyosói nyílászárók egy
részének cseréje négymillió forintba került. Az
intézmény
homlokzati
vakolat-helyreállítása
nagyjából ugyanekkora
összeget igényelt. A Kecskeméti EGYMI Autizmus
Centrumának fűtéskorszerűsítése, a konvektoros
fűtésrendszer kiváltása

ötmillió-hatszázezer forint költséget
jelentett.
– Szeretném, ha a későbbiekben
a körzetben lévő többi iskolában is
megtörténhetnének az energetikai
fejlesztéseket. Elsősorban nyílászárók cseréjére, amellett pedig fűtéskorszerűsítésre is tervezünk további
támogatási igényt benyújtani a város
felé. Fontosnak tartom, hogy minél
komfortosabban és egyre jobb körülmények fogadják az óvodákba, iskolába járókat. A következő években is
kiemelt figyelmet fordítok arra, hogy
ez megvalósuljon – hangsúlyozta
Nemcsik Mátyás.

Nagy volt az öröm december 18-án, a
téli szünidő előtti utolsó tanítási napon
a Magyar Ilona Általános Iskolában.
Nemcsik Mátyás önkormányzati képviselő ajándékaként négy mini hifi berendezést kapott az oktatási intézmény.
Nemcsik Mátyás elmondta: a körzetében lévő mind a négy általános
iskolának juttatott eszközbeszerzésre
képviselői keretéből. A Magyar Ilona,
a Szent Imre és az Arany János Általános Iskolák, valamint a Bányai Júlia
Gimnázium 5-8. osztályai száz-száz,
összesen négyszázezer forintot kaptak
erre a célra. Természetesen valamennyi
intézmény saját igényei szerint gazdálkodhatott a rendelkezésre álló összegből. A Magyar Ilona Általános Iskolában
például a mini hifi berendezések mellett döntöttek. Ezeket kiválóan tudják
majd használni az angol nyelv oktatásakor, de jó hasznát veszik rendezvényeiken, közösségi eseményeiken is. Nemcsik Mátyás azért döntött a támogatás
ilyen formája mellett, mert az iskolák
szűkös költségvetési kerete nem teszi
lehetővé számos olyan eszköz megvásárlását, amelyek segíthetik a még
színvonalasabb oktató-nevelő munkát.

Intelligens
tájékoztatás
a buszmegállókban

Az elmúlt időszakban komoly előrelépések történtek Kecskemét közösségi
közlekedésének fejlesztésében. Ezek
közül jelentős volt a soros hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok beszerzése. Azt követően idén ősszel 77
autóbusz-megállóban végezték el az
intelligens utastájékoztató eszközök
kihelyezését és a buszöblök szükség
szerinti átépítését. A hivatalos nevén
„Komplex Forgalomirányítási és Utastájékoztatási Rendszer” feladata a közösségi közlekedésben résztvevő járművek
operatív irányításának informatikai támogatása, valamint az utazóközönség
tájékoztatása. A rendszer úgy működik,
hogy a kecskeméti autóbuszokon elhelyeztek egy-egy fedélzeti eszközt, amely
a diszpécser és a járművezető közti
kommunikáció támogatásán túl online
GPS adatokat szolgáltat a központnak.
Ezek alapján a diszpécserek nyomon
tudják követni az egyes járműveket, és
szükség esetén beavatkozást tudnak
kezdeményezni, például mentesítő
jármű küldése, járat áthelyezése, stb.
A megállókban lévő elektronikus kijelzőkön az érkezések, indulások pontos
idejéről és az esetleges késésekről is értesülhetnek az utasok. Általánosságban
30 másodpercenként vagy percenként
frissülnek a megállóhelyi kijelzők adatai.
A beruházás részeként, a kényelmesebb
beszállás érdekében a szegélycsere,
a burkolatok és egyes helyszíneken a
buszvárók felújítása is megvalósult a
kijelölt, legforgalmasabb 77 helyszínen.
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Karácsonyi ünnepség fenyőfaosztással

Százharminc fenyőfát is kiosztottak az Arany János Általános Iskolában december 12-én, szombaton megtartott karácsonyi ünnepség
keretében. Az adventi ajándék és az iskolával közösen szervezett
programok költségét Nemcsik Mátyás, a 3. számú választókörzet
önkormányzati képviselője finanszírozta, képviselői keretéből.
Karácsonyi családi napot rendeztek
december 12-én, szombaton délután

az Arany János Általános Iskolában. A
jelenlevőket színes, tartalmas progra-

mok sokaságával várták, melyek között mindenki megtalálhatta a kedvére valót. A rendezvényen részt vettek
például termelők, akik kóstoltatással
kedveskedtek a jelenlevőknek. Nagy
sikere volt a lufihajtogató bohócnak,
az interaktív zenés műsornak Tengeri Attilával, az ugrálóvárnak, vagy

éppen az arcfestésnek. A délután végén a távozókat egy-egy fenyőfával is
megajándékozták. Nemcsik Mátyás
önkormányzati képviselő a hiros.
hu-nak elmondta: jó érzés volt látni,
hogy ezzel örömet tudtak szerezni a
családoknak.
– A pozitív fogadtatás egyértel-

művé tette számomra, hogy ezt az
akciót a következő években mindenképpen folytatni kell. Akár egy ilyen
családi program keretében, de az
sem elképzelhetetlen, hogy egy nagyobb, szélesebb körű jótékonysági
fenyőosztással – jelentette ki Nemcsik Mátyás.

Festékkel a közlekedés könnyítéséért
Idén négyszázezer forint jutott a választókörzetben biciklis nyomsávok és parkolósávok felfestésére, valamint útburkolati
jelek újrafestésére.
Nemcsik Mátyás hangsúlyozta: a biciklis nyomsávok felfestése régi vágya volt a kecskeméti
kerékpáros közösségnek.
– A Mária utca ebből a szempontból is frekventált közterületnek számít, ugyanis a Széchenyivárost köti össze a belvárossal – állapította
meg. – Kétirányú kerékpárút építésére itt nem
lett volna lehetőség, az ahhoz szükséges hely
sem áll rendelkezésre. Ugyanakkor a felfestett
nyomsávokat az eddigi tapasztalatok szerint
sokan használják, és jól működik a rendszer. Az
útburkolati jelek újrafestése előtt egyeztettünk
a Városgazdasági Kft.-vel, hogy melyek azok a

helyek, ahol erre leginkább szükség van.
Az iskolák környékén kiemelt figyelmet
fordítottunk arra, hogy a gyalogátkelők
jól láthatóak, így kellően biztonságosak
legyenek. Emellett az elkopott egyéb
forgalomszabályozó felfestések – stop,
elsőbbségadás, felezővonal – is megújultak. Természetesen a négyszázezer
forint arra nem volt elég, hogy az egész
választókörzetben elvégeztessük ezt a
munkát, de a következő évben is szeretnénk folytatni és minden városrészbe
eljutni. Az előzőekben említettek mellett elkészült viszont a Gőzhajó utcában
a parkolósávok felfestése. Ezt lakossági
kérésre végeztük el, és elmondhatom,
hogy érdemes volt, mert így jobban ki
lehet használni a parkolóhelyeket.
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Jelentősen fiatalodott a vízhálózat átlagéletkora

Lezárultak a közelmúlt nagy
víziközmű-rekonstrukciós munkái

Térfigyelő
kamerákkal
a jobb közbiztonságért

A Kék-víz programban
érintett utcák
Sétatér utca,
Munkácsy utca,
Losonczy utca,
Zimai László utca,
Simonyi utca,
Báthory utca,
Kölcsey utca,
Füzes utca,
Akácfa utca,
Kupa utca,
Szalag utca,
Cserép utca,
Cédulaház utca

Egy településrészen az ott
élők komfortérzetét a közbiztonság színvonala legalább
olyan mértékben befolyásolja,
mint az infrastrukturális feltételek, az utak, a zöldfelületek, vagy éppen a játszóterek
állapota. Tudja ezt Nemcsik
Mátyás is, aki önkormányzati
képviselővé választása után
egyik kiemelt feladatának
tekintette, hogy megkezdődjön körzetében a térfigyelő
kamerarendszer kiépítése.

Az elmúlt időszakban az egész országban gőzerővel zajlottak az
ivóvízminőség-javító programok, melyek az uniós előírások szerinti
vízminőség biztosítását célozták. Észak-Bács-Kiskun megye területén
33 település közös projektben, a „Kék-víz” Ivóvízminőség-javító Programban valósította meg a beruházást, melynek keretében vízműtelepek és víztornyok felújítása, új technológiák létesítése és ivóvízhálózatok rekonstrukciója, valamint újak építése is zajlott.
Ebben a több milliárd forint összértékű programban Kecskeméten megújultak és új technológiával bővültek az
I. és II. számú vízműtelepek, melyek a
város vízellátását biztosítják, valamint
több mint 18 km hosszban, 65 utcában zajlott az ivóvízhálózat rekonstrukciója is.
Az érintett ivóvízvezetékek több
évtizede – a belvárosban néhol több
mint 50 éve – szolgálták már a lakosságot.
Az alábbi városrészekben a megadott hosszokon végezték el a vezetékek cseréjét:

Erzsébetváros:
Petőfiváros:
Árpádváros:
Máriaváros:
Vacsi köz:		
Bethlenváros:
Széchenyiváros:
Hunyadiváros:
Szent László város:

2775 m
227 m
1975 m
1148 m
687 m
3354 m
3693 m
3284 m
966 m

– Ezek a fejlesztések egyaránt érintettek elosztó- és bekötővezetékeket is – hangsúlyozta Kurdi Viktor, a
BÁCSVÍZ Zrt. elnök-vezérigazgatója. –
Az elosztóvezetékeket úgy cseréltük,

hogy az új csöveket a már üzemelő
vezeték mellé fektettük, így az ellátás biztosított lehetett a munkálatok

ideje alatt is. Az egyes ingatlanokhoz
tartozó bekötővezetékek kicserélése
mindig csak az elosztóvezeték nyomáspróbája és fertőtlenítése után
kezdődhetett, az utolsó munkafázis
pedig a munkaterületek helyreállítása,
várhatóan ezekkel is végzünk nemsokára. Az elmúlt néhány hónapban elvégzett rekonstrukciók jártak ugyan
kényelmetlenségekkel, azonban hos�szú távú pozitív hozadékukat közösen
élvezhetjük, hiszen a megújított vezetékhálózat újabb évtizedeken át fogja
szolgálni a lakosság biztonságos ivóvízellátását. A víziközművek felújítása
a művek színvonalának megőrzése
érdekében természetesen a továbbiakban is ütemezetten folytatódik, de
ekkora volumenű projektre, mint ami
az elmúlt két év során zajlott, a közeljövőben nem kell számítania a lakosságnak. Köszönjük türelmüket és
megértésüket!

Kecskemét Kártya, a kedvezmények tára
Kecskemét önkormányzata 2010 szeptemberében döntött arról, hogy 2011. január 1-től
bevezetik a Kecskemét Kártya-rendszert. Ennek
elsődleges célja, hogy a városi lakosok és döntéshozók igényeire, javaslataira építve – az elfogadóhelyi partnerhálózat révén – a települési
fogyasztás- és gazdaságélénkítés egyik fontos
eszköze legyen. A rendszer bevezetésével és
üzemeltetésével az önkormányzati tulajdonú
Kecskeméti Városfejlesztő Kft.-t bízta meg a
képviselő-testület.
– Bevezetése óta cégünknél 17 ezren igényeltek Kecskemét Kártyát
– mondta Nagy Gábor, a társaság
ügyvezető igazgatója. – A programba 211 elfogadóhely regisztrált, akik
3-30 százalék közötti kedvezményt
biztosítanak. A kártya népszerűségét mi sem bizonyítja jobban, mint
az a tény, hogy mind a használók,
mind pedig az elfogadóhelyek szá-

ma évről évre növekszik. Eddig 29
vállalat, illetve szervezet vásárolt
dolgozói részére Kecskemét Kártyát,
melyeket jellemzően évente meg is
újít. A Kecskemét Kártya egy névre szóló, intelligens, érintésmentes
chipkártya. Használata igényléshez
és kártyadíj megfizetéséhez kötött. A
kártya birtokosai az érvényesítést és
a felmutatást követően azonnali ked-

vezményes vásárlásra, illetve szolgáltatás igénybevételére jogosultak a
honlapunkon feltüntetett kecskeméti
elfogadóhelyeken. Szeretnénk, ha ez
a város vezetésétől induló program,
és a városkártya bővülő szolgáltatá-

sai minél szélesebb körben elérhetővé válnának. Ez ugyanis jelentős mértékben segítheti a városban élők és
dolgozók kedvezményes vásárlásait,
valamint a különböző szolgáltatásokhoz történő hozzáférésüket.

– Az első ütemben három kamerát
sikerült kihelyezni, mintegy hárommillió forint értékben – mondta Nemcsik Mátyás. – Az összeg
felét a képviselői keretből finanszíroztuk, a másik részét, mint
minden városrészi infrastrukturális
fejlesztéshez, a város tette hozzá.
A közbiztonság javítása rendkívül
fontos, ezt a célt pedig nagyon jól
szolgálja a térfigyelő rendszer kiépítése. Azt, hogy az első ütemben
hova helyezzünk ki kamerákat, természetesen előzetesen egyeztettük a rendőrséggel. A kapitányság
szakemberei ugyanis pontosan
tudják, hogy melyek azok a helyek
a körzetben, ahol leginkább szükség van a berendezésekre. A kamerák be vannak kötve a rendőrségre.
Amennyiben valaki az érintett területeken bármilyen bűncselekményre, szabálysértésre utaló jelet észlel, és szól az illetékeseknek, akkor
a rendőrség azonnal intézkedni
tud. Egyrészt a kamerákon keresztül rálátnak az adott területre,
másrészt a rendszer tárolja a felvételeket, amelyek a későbbiekben is
visszanézhetők. Ezenkívül éjjellátó
funkció is van a kamerákon, tehát
nemcsak nappal, hanem éjszaka is
veszik a jelet. A háromból egy-egy
kamera került a Széchenyi körút és
a Kápolna utca, illetve a Széchenyi
körút és a Nyíri út kereszteződésébe. Az ilyen csomópontokban
nemcsak közbiztonsági, hanem
közlekedés-biztonsági funkciója is
van a térfigyelő berendezéseknek.
Ha például történik egy baleset,
akkor meg lehet nézni, hogy ki
volt a hibás. A Mária, a Losonczy
és a Munkácsy utca torkolatába
kihelyezett kamera pedig az autós
mellett a kerékpáros közlekedés
figyelemmel kísérése miatt is fontos. Emellett persze azt is tudjuk,
hogy a belvárosnak ezt a részét a
vandálok, randalírozók, illetve a
környékben lakók nyugalma, biztonsága miatt sem árt szemmel
tartani. Mint említettem, ez az első
üteme volt a fejlesztésnek. A távlati cél az, hogy a körzethez tartozó
valamennyi városrészben térfigyelő kamerák segítsék a közbiztonság javítását.
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Köszöntés
a kilencvenedik
születésnapon
Kilencvenedik születésnapján
köszöntötték a Gőzhajó utcában
élő Hoksza Sándornét, aki 1925.
december 17-én született Kecskemét-Belsőnyírben, Muraközi
Julianna leánykori néven.

Hoksza Sándorral kötött házasságából
két leánygyermekük született, Ildikó és
Éva. Julianna néni idejét a lányok nevelése és a háztartás vezetése mellett a
kertészkedés, a gazdálkodás töltötte
ki és biztos hátteret nyújtott iparos
férje számára is. Hoksza Sándor korai
elhunyta után özvegye vitte tovább az
ipart, majd annak felszámolása után az
akkori fűtőműben dolgozott, és onnan
is ment nyugdíjba. Julianna néninek öt
unokája és öt dédunokája van. Egészségi állapota ma is kifogástalan, teljesen önellátó, még lányainak is segít,
amikor tud. A hosszú élet titkának az
állandó aktivitás mellett a kiegyensúlyozottságot, a jó konfliktuskezelő
képességet és a lelki békét tartja. Szabadidejének nagy részét most élete
regényének írása köti le. Kilencvenedik
születésnapján nemcsak lányai, hanem
a város képviseletében Mák Kornél
alpolgármester és Nemcsik Mátyás
önkormányzati képviselő is köszöntötték. Julianna néni örömmel fogadta a
jókívánságokat, az ajándékokat és azt
az emléklapot, melyben Orbán Viktor
miniszterelnök üdvözölte.

Örökbe fogadták
a játszóteret
A kecskeméti Mercedes-Benz
Gyár Karosszéria- és Présüzeme a
Széchenyivárosért Egyesület közreműködésével tavaly év végén
továbbszépítette Kecskeméten, a
Széchenyi sétányi játszóteret.
A korábban megkezdett munka folytatásaként fitnessgépeket vásároltak
a térre, és elvégezték a fa játszóeszközök felújítását, átfestését, illetve a
környezet rendbetételét, takarítását.
Részt vettek a munkában az érintett
önkormányzati képviselők, Bogasov
István és Nemcsik Mátyás is. A Mercedes karosszéria- és présüzeme a társadalmi felelősségvállalás jegyében gyakorlatilag örökbe fogadta a játszóteret.
Elsődleges céljuk olyan játszóeszközök
beszerzése volt, melyet a fogyatékkal
élő gyermekek is használni tudnak.
– Azért választottuk annak idején
ezt a helyet, mert itt megvan a lehetősége annak, hogy a fogyatékkal élő és
az ép gyerekeknek is alkalmas játszóteret alakítsunk ki. A partneriskolánk
kedvéért olyan eszközök vannak itt elhelyezve, amelyet mindkét csoport tud
használni – jelentette ki Jörg Heinze, a
Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. Karosszéria üzemének vezetője.
Örökbe fogadóként azt tervezik,
hogy folyamatosan fejlesztik a teret. A jövőben azonban a környezet
szépítése és a játékok korszerűsítése
mellett az infrastruktúra fejlesztésére
is kiemelt figyelmet fordítanak majd,
például közlekedő utak építésével.

Kugler: a tradíciók patikája
A Kugler Gyógyszertárat 1994-ben
alapította Szabó Istvánné Kugler
Annamária gyógyszerész, aki
ezzel is szeretett volna emléket
állítani nagynénjeinek, akiknek
fontos szerepe volt abban, hogy
ezt a hivatást választotta. Ez
a patika kicsit más, mint amit
megszokhattak a kecskemétiek.
Aki belép a Széchenyi körút 1.
szám alatti házba, úgy érezheti, mintha őt is családtagként
fogadnák a családi gyógyszertárban.
– Célunk az volt, hogy a nagynéniktől,
Kugler Anikótól és Kugler Líviától
örökölt szakmai hagyományokra építve egy családias, ugyanakkor a kor kihívásainak minden tekintetben megfelelő, meghitt légkörű patikát nyissunk
– emlékezik vissza Szabó Istvánné
Kugler Annamária vezető gyógyszerész. – A tradíció nem csak patikánk
küllemében, de szellemiségben is
megnyilvánul. Olyan egészségügyi intézménynek tekintjük munkahelyünket, ahol mindig első és legfontosabb
a beteg. Büszkék vagyunk arra, hogy
nem csak a gyógyszerekkel kapcsolatban igénylik a segítséget tőlünk, de az
egészséges életmódra vonatkozó kérdésekkel is megkeresnek minket. Csa-

ládias patikaként erre is igyekszünk
az átlagosnál több időt szentelni.
– A Kugler Gyógyszertár küllemében is hasonlít a régi, századfordulós
patikákra. Szellemiségükben hogyan
tudják őrizni a tradíciót a 21. század
rohanó világában?
– Számunkra a hagyományőrzés
nem csak egy üres szó. Számunkra az
értékek követendő példát, a jövőbe
mutató célkitűzést jelentenek. Cégfilozófiánk alapja, hogy meg kell őrizni
a jót, nem szabad minden áron modernizálni. A fogyasztói társadalom-

ban sokan élnek az újdonságok bűvkörében, mindent újra és még újabbra
cserélnek, a valódi értékek pedig elsikkadnak. Persze mi is a bevételből
gazdálkodunk, de a törvény szövege
szerint mi nem kereskedelmi, hanem
egészségügyi intézménynek tekintjük
magunkat. Eszerint fordulunk a betegekhez is.
– Nehezebb helyzetben van egy
olyan patika, amely nem tartozik országos hálózatba?
– A város klasszikus, egy-egy patikust megjelenítő gyógyszertárai

teljesen mások, mint a láncokhoz
tartozók. Mi a múltunkat, jelenünket
és jövőnket is beletesszük a munkába, ez érződik mindennapjainkon
is. Amellett, hogy kiadjuk az orvos
által felírt gyógyszert, igyekszünk
tanácsainkkal segíteni a betegeket
a gyógyulás folyamatában, illetve a
prevencióban is. Nekünk ez a gyógyszertár jelenti a jövőt, bízunk benne,
hogy unokáink vihetik majd tovább
ezt a vállalkozást.
– Két orvosi rendelő is működik a
patikával együtt. Hogyan segítik egymás munkáját?
– A Nyíl utca 21. szám alatti háziorvosi rendelőt évtizedek óta teljesen
ingyen biztosítjuk a város számára, lényegében szimbiózisban működünk.
Itt rendel dr. Gombás Tibor és dr.
Dobozi Tünde háziorvos, mindketten nagy tiszteletnek és szeretetnek
örvendenek ebben a városrészben.
Büszkék vagyunk arra, hogy a város
egyik legszínvonalasabb háziorvosi
rendelőjével szolgálhatjuk Kecskemét egészségügyét. Ígéretet kaptunk
arra, hogy egy újabb háziorvosi praxissal bővülhet rendelőegyüttesünk.
Helyünk van rá, igény is lenne, így
bízunk abban, hogy hamarosan ezzel
is a város és betegeink szolgálatára
lehetünk.

Bányai-robotika: a világsiker vázlatos anatómiája
Az elmúlt hónapokban rövid időn
belül több Kecskeméttel kapcsolatos világsikerről is értesülhettünk. Itt van mindjárt a főiskola
MegaLux napelemes autójának
ausztráliai teljesítménye, nem
sokkal utána pedig a Bányai
gimnázium robotika szakkörösei
tértek haza világélvonalbeli eredménnyel Katarból. A robotika-siker hátterének néztünk utána
egy kicsit.
Kiss Róbert matematika-kémia-informatika szakos tanár a motorja a Bányai-csapatnak, ő a robotika szakkör
vezetője az intézményben. Kiss tanár
úr már a „sportág” 2003-as debütálása óta követi ennek az informatikai-mérnöki területnek a fejlődését, a
Bányaiban pedig 2008-ban az ország
robotika-pionírjai, a legelsők között
valósította meg a szakkört. Azóta rajta kívül még két tanár tréningezi a ma
30-40 szakkörös tanulót.
– Tanórai keretek között egyébként
minden tanuló találkozik a robotikával a Bányaiban, aki pedig részletesebben szeretne foglalkozni a dologgal,
azokat várjuk a szakkörre, ahol el tud
mélyülni az ismeretekben – mondja
Kiss Róbert. – Korosztályos csoportok

szerint szerveződnek a tanulóink, de
a legeredményesebb versenycsapatainkban nem számít a kor, csak a tudás.
És itt is találunk egy fontos elemet a
kiváló szerepléshez: a korai induláson
és a tanári innováción, felhalmozott
tapasztalatokon kívül a tehetséges
tanulók nagy választéka a garancia a
világsikerre. – Nagyon sok kiváló szakkörösünk van, volt, kiugró tehetségek
is vannak közöttük, az egyik első robotika-szakkörösünk azóta már a bostoni MIT egyetemet is megjárta.
Hosszú évek munkája nyomán ma
már a Bányai szervezi a legnagyobb
tanulólétszámot megmozgató ma-

gyarországi robotika versenyt, könyveket írnak a témával kapcsolatban,
és a katari 15. helyezéssel – a világon
induló 21 ezer csapatból – ma a hazai
robotika legeredményesebb fellegvárának számítanak.
Mindez azonban nem működne,
ha széleskörű tapasztalataikkal és komoly eredményeikkel a háttérben ne
nyernének pályázatokat, amelyek a
mindennapi munka és az eszközigény
anyagi fedezetét meg ne teremtenék.
S néhány szó a robotika hasznáról.
Egyrészt a Lego az alapja, vagyis játsz
va tanulnak a gyerekek, már 11-12
éves kortól kezdve. Az egyes robotok

megépítése erősíti a mérnöki jellegű
képességeket, a programozás pedig
az algoritmusokban való gondolkodást. A szakkörvezetőnek meggyőződése, hogy ha az informatikaoktatás
tantervén módosítanának, és a robotika nagyobb teret kapna benne, sokkal
hasznosabb kompetenciákat hozna
előtérbe, mint a mostani rendszer. –
De már az is nagy szó – véli Kiss Róbert –, hogy a robotika szó egyáltalán
bekerült a kerettantervbe. Ugyan még
nem sokan kezdenek vele valamit, de
legalább már benne van. És ez egy
olyan irány lehet, ami újra lökést adhat az informatikának…

