
Mindenki előtt ismert, hogy a kunhegyesi járás az ország leg-
hátrányosabb járása. Munkaerő, jövedelem, iskolázottság, geo-
gráfiai hátrányos helyzete abban is megmutatkozik, hogy a lakos-
ság létszáma az elmúlt évek alatt nagy mértékben csökkent.

A város intézményei, iskolai, vagy egészségügyi szolgál-
tatások negatív irányba változtak, gondoljunk a szülőotthon és a 
tüdőgondozó megszüntetésére.

Eddig „akiért a harang szól” helyzetet ismételten, (lásd: 
Hemingway regénye után szabadon), de a város vezetése 
személy szerint nagyra becsült Polgármesterünk, kiváló 
menedzser munkája, a Fidesz támogatása segítségével jött a 
feltámadás, vagyis a győztes harangzúgás. Hogy is volt?

1986 márciusában adtak át bennünket a karcagi kórház 
kötelékébe. Egy teljesen amortizált, retro épületet, hámló, 
düledező falakkal, rossz központi fűtéssel, használhatatlan 
mosodával. A megszüntetés, bezárás, Karcag fertőző osztály 
földszinti épületébe átköltöztetés várt ránk.

Már elkészült a kijelölt, új ápolási osztály helye, kórtermei, 
természetesen Karcagon.

Polgármester Úr kellő tájékoztatás után, felkereste az ország-
gyűlési képviselőt, ekkor Fazekas Sándor, Miniszter Urat. 
Felkereste és kiharcolta az államtitkárnál, hogy ez falurombo-
lásnak minősülne, másrészről kormányunk határozott célkitű-
zése az ápolási intézmények rehabilitálása.

Szeretnénk mindenki előtt világossá tenni, hogy ezt a kis 
intézményt már négyszer akarták megszüntetni. Jelenleg 
Polgármester Úr munkája, sikeres lobbyzása is csak többszöri 
erőteljes fellépés után volt sikeres.

Kötelességünk megismertetni Önökkel, hogy Polgármester 
Úr munkájának, személyének sikere volt, hogy a Minisztérium 
megengedte, hogy a fenntartó intézmény pályázhasson.

A város önálló pályázata, a személyes jó kapcsolatok ellenére 
nem látszott sikeresnek.

Mit is köszönhetünk a Polgármester Úrnak? Mi mind, a 
huszonhárom dolgozó megőrizhette a kunhegyesi munkahe-
lyét. Elképzelni is rossz, hogy huszonhárom ember esőben, tél-
ben, sárban, buszon, saját költségén oda-vissza 70 km-t utazik. 
Azt is tudjuk, hogy a buszjáratok miatt órákat kell várni 
időnként. Többen közülünk már erre a gondolatra felmondtak. 
Az egészségügy lehetetlen alacsony bérei, ezzel a fokozott meg-
terheléssel emberek munkakedvét, családok, egzisztenciák 
tönkretételét eredményezte volna.

Az érem másik oldala, ami legalább ennyire sok gondot 
okozott volna, a megszüntetés, vagy a Karcagra beköltöztetés 
ténye 32 beteg és családja életét keserítette volna, Lehetetlen-
nek érezzük, hogy a kedves mamát, papát naponta, esténként 
tudjuk látogatni Kunhegyes-Karcag relációban.

32 család és a hozzátartozók köszönetét is szeretnénk tolmá-
csolni. 16 kunhegyesi, 16 a járás több községéből a felvett ápol-
tak területi megoszlása.

Az a tény, hogy az általam ismert ápolási osztályok színvona-
lát, mind építészeti, mind műszaki kivitelezésben sokszorosan 
túlhaladja intézményünk.

Sok látogató és hozzátartozó jogosan mondhatja, hogy több 
kórházban jártak már, de bocsánat a szóért, de ez nem kórház, 
hanem „5 csillagos Hilton szálló”. Hol láttál te kedves látogató, 
kérdezhetnénk tőlük, folyékony szappant, Bradonett fertőtlení-
tőt és szenzoros, érintés nélkül működő kézfertőtlenítőt? A papír 
kéztörlő melyik kórházi osztályon gyakorlat?

A felújítás összege 200 millió forint volt az ápolási osztályt 
illetően, 60 millió forint az ország egyik legszebbé varázsolt 
nőgyógyászati-onkológiai szakrendelése, luxus vizsgálóasz-
tallal, luxus vetkőző fülkékkel. 2019. május 16-án az ország-
gyűlési képviselők jelenlétében a kunhegyesi lakosok nevében 
Polgármester Úr átvehette jelképesen a csodás építmény 
kulcsait, boldogan vágták át a szalagot a karcagi kórház 
főigazgatónőjével.

Dr. Ács Miklós, aki 47 éve dolgozik Kunhegyesen, kissé 
elcsukló hangon azt mondta: „Mi Kunhegyesiek egész életünk-
ben erre vágytunk.” A jelenlévők tapsa nem csak az átadásra 
került épület ünneplését jelentette, hanem jelentette Polgármes-
ter Urunk ünneplését, elismerését. Polgármester Úr patriotiz-
musa, Kunhegyes-szeretete, ránk, a dolgozókra is átragadt.

Azt a szorgalmat filmre kellett volna venni, amely ábrázolta, 
hogy egyik lány ásót ragad, másik lány virágot ültet, vagy kapál, 
de mindenki szívvel-lélekkel, boldog mosollyal nyugtázta, 
hogy MIÉNK ez az épület, a mi jó közérzetünket javítjuk azzal, 
hogy muskátlit teszünk az ablakba.

EZ A MI ÉLETÜNK, EGYET JELENT SZÁMUNKRA EZ A 
HÁZ ÉS A BOLDOGSÁG!

Egy jó vezetővel, aki szívvel-lélekkel harcol, hogy az Auszt-
riában látott ápolási osztály szintjére díszítsen, csinosítson, 
komfortosítson.

Szerencsésnek mondhatja magát a város, hogy egy kiválóan 
képzett, jól felkészült intézetvezető főnővért kaptak, aki a karca-
gi kórház régi dolgozójaként, a főigazgatónő támogatását élvezi.

Ezt azért írom, mert egy jó politikai vezető, egy városát 
szerető polgármester munkáját kiváló együttműködés segítheti 
és megvalósulhat az egység a politika, a kórházi vezetés és a 
szakmai munka egységében. Ez a lokálpatriotizmus erősödjön 
tovább, hogy október 6-a után a polgármester úr sikerét a város 
érdekében kamatoztassa.

Dr. Ács Miklós
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PSZICHIÁTRIAI SZEREK 
VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?

Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselke-
dési rendellenesség” miatt pszichiátriai szereket szed, 
és úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem 
változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az 
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért 
Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató 
kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384 
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!"

SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN
Ön vagy szerette sérelmet szenvedett pszichiátriai kezelése során?
Ne hagyja annyiban!
Tegyünk valamit, hogy másokkal ugyanez már ne történhessen meg!
Alapítványunk 1994 óta foglalkozik pszichiátriai jogsértések 

feltárásával, az igazság kinyomozásával és a jogsértő személyek 
felelősségre vonásával.

Vegye fel velünk a kapcsolatot!
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány 
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06-1-342-6355, 06-70-330-5384 
E-mail:  panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!


