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Dr. Kovács József Budapesten született 1934-ben és a háború alatt települtek vissza 
Mezőberénybe, édesanyja szülőhelyére. Az általános iskoláját is itt végezte, majd 
Békéscsabán tanult tovább. Már gyermekkorában érdeklődéssel figyelte az akkor még 
községi doktorok munkáját, így utólagosan erre az időkre teszi az orvosi pálya iránti 
vonzalmának alakulását. Általános orvosi diplomáját 1958-ban szerezte Szegeden, 
ahol el is kezdte a gyógyító munkát, majd 9 évig Bélmegyeren dolgozott kemény 
körülmények és feltételek között. 1967-ben került vissza Mezőberénybe körzeti 
orvosként.  
„Fiatalabb kollégáival az utolsó percig jó, baráti kapcsolatot tartott fent. Igyekezett sok 
bölcsességet, tapasztalatot átadni, amit tankönyvekből megtanulni lehetetlen.  
Dr Zuberecz Zoltán háziorvos így emlékezik Rá. 
Soha nem vesztette el a betegek és a szakmája iránti szeretetét. A segíteni akarás 
mindig mozgató ereje volt és optimista hozzáállását, humorát is bevetette, ha kellett a 
gyógyítás és gyógyulás érdekében. Mindig sok kedves anekdota keringett a betegek és 
a kollégák között frappáns, olykor humoros gyógyító tanácsairól. Szinte korát 
megelőzve tanította, hogy egy családorvos szinte családtaggá válik, s az így megismert 
információk akkora előnyt és segítséget adnak a gyógyításban, mely a kórházakban, 
klinikákon dolgozó orvosokkal szemben behozhatatlan érték. Gyógyított már akkor, 
amikor nem volt mobil telefon, alig lehetett mentőt hívni, sáros, járhatatlan utakon, 
gyalog mentek a beteghez, díjazás nélkül szinte heteket ügyeltek, a beteg volt a lényeg, 
és nem az adminisztráció, kerékpárral mentek életeket menteni és csak egy 
vérnyomásmérővel és fonendoszkóppal voltak felszerelve.  
1974-ben általános orvostanból, 1988-ban házi orvostanból szerzett szakorvosi 
képesítést. Rendszeres önképzését fáradhatatlanul folytatta, még nyugdíjas évei alatt is 
karban tartotta szakmai ismereteit. Életútja színes, sok állomással tarkított volt. 
Felesége hű és segítő társa volt mindvégig. Két gyermeket neveltek fel, és nyugdíjas 
korukban a 4 unoka színesítette és tette boldogabbá mindennapjaikat. 
Több alkalommal részesült elismerésben: 1973-ban Mezőberény 250 éves 
újratelepítése alkalmából emlékplakettet, 1989-ben a Magyar Népköztársaság 
Minisztertanácsa által adományozott "Kiváló Munkáért"kitüntetést kapott. Hosszú 
éveken át a helyi, illetve 8 éven át az Országos Vöröskeresztben végzett munkája után 
a Magyar Vöröskereszt Kiváló Dolgozója és miniszteri dicséret birtokosa is lett. 
Örömmel és állandó, lankadatlan érdeklődéssel végzett munkája megkoronázásaként 
megadatott neki, hogy 2008. november 14-én átvehette Aranydiplomáját a Szegedi 
Tudományegyetemen. Bölcs tanításaira mindig szeretettel gondoló kollégákat és sok- 
sok hálás, jó szívvel emlékező beteget hagyott itt. Születésétől a menekülésig eltelt 
időt leszámítva sírig tartó kötődés alakult ki közte és hőn szeretett városa Mezőberény 
között, ahol életét szinte az utolsó percig szeretettel és odaadással a munkájának 
szentelte„ 
Az  egészségügy területén végzett kiemelkedő tevékenysége, példamutató emberi 

magatartása,  példaértékű  közösségi,  közéleti tevékenysége érdemeként, a város 

lakóinak tisztelete és nagyrabecsülése kifejezéseként, elismerésként a Képviselő-

testület 2016. évben †Dr. Kovács Józsefnek “Mezőberényért” posztumusz 

kitüntetést adományoz. 
 


