„A képviselet akkor értékes, ha élő kapcsolatunk van az
emberekkel”
Interjú dr. Kovács József országgyűlési képviselővel

“Representation is only worth it if we have a living relationship
with the people”
Interview with dr. József Kovács Member of Parliament

ház főigazgató főorvosa. A folyamatos képzést
és az ismeretek bővítését mindig is fontosnak
tartottam, így elvégeztem a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem egészségügyi
menedzser, valamint a Debreceni Egyetem
Orvos- és Egészségtudományi Centrum menedzser akadémiáját is.

PP Idén 43. éve, hogy az orvosi pályán
van. A doktorátus megszerzését követően két szakvizsgát is tett, majd még
ezután is folyton képezte magát, egészségügyi menedzser szakképzettségekkel bővítve portfólióját.
– Igen, általános orvosi diplomámat 1975ben vehettem át a Szegedi Orvostudományi
Egyetemen. Először belgyógyász szakvizsgát
tettem, majd utána elvégeztem a gasztroenterológiát is. A diploma megszerzését követően rögtön a Békés Megyei Központi
Kórház akkor újonnan nyíló belgyógyászati
osztályán helyezkedtem el pályakezdő orvosként Gyulán, ahol főként gyomor- és bélrendszeri betegségek gyógyításával foglalkoztunk
és foglalkozok hivatásszerűen a mai napig is.
Gyakorlatilag azóta praktizálok, csak most a
képviselői munkámra való tekintettel már
rövidebb időkeretben. Viszonylag fiatalon, 34
éves koromban lettem adjunktus, rá két évre
főorvos, 37 évesen pedig az osztály második
embere. A rendszerváltás előtt két évvel kértek
fel a megyei kórház általános főigazgató-helyettesi posztjára, majd 1991-től tíz éven át
helyettes orvos igazgatójának. 2001. január
1-jétől 2014. május 5-ig voltam a megyei kór26 | DIPLOMATA   

PP Közéleti tevékenységét a Békés Megyei Önkormányzat képviselőjeként
kezdte, majd Gyula helyi önkormányzatának tagjaként folytatta a munkát.
Nyolc éve pedig országgyűlési képviselő. Milyen elveket követ a képviselet
során?
– A képviselet akkor értékes, ha élő kapcsolatot tartunk az emberekkel. Húsz települést képviselek, és a parlamenti munkám
mellett folyamatosan járom a falvakat, városokat, és beszélek a lakosokkal az igényekről, problémákról. A legkisebb település
Újszalonta mindössze 104 lakossal, Gyulán
mintegy 32 ezren élnek, és két tízezres nagyságrendű település is van a körzetben. Igyekszem ott lenni minél több rendezvényen,
megemlékezésen, és rendszeres kapcsolatot
tartani.

PP It has been 43 years since you started your medical career. After completing your doctorate course you also
passed two specialist exams and even
after that you went for further training
and extended your portfolio by specialising in healthcare management.
– Yes, I graduated in 1975 at the Medical
University of Szeged as a general practitioner.
First, I took a specialist exam in internal
medicine and later I also completed a course
in gastroenterology. After graduation, I got a
job on the brand new internal medicine ward
at the Békés County Central Hospital in
Gyula where we engaged in the professional
treatment of stomach and intestinal disorders
and we still do to this day. I have been practicing medicine since then, only now, because
of my duties as a Member of the Parliament
I spend less time working there. I was still
quite young, 34, when I became senior lecturer then, two years after that, senior physician and later, at the age of 37, I became the
second in charge on the ward. Two years
before the end of communism in Hungary, I
was asked to be the deputy director-general
of the county hospital and later, from 1991,

PP Milyen fejlesztésekről tudna beszámolni a választókörzetében?
– Az utóbbi években minden területre
jutott fejlesztés a régióban, és továbbra is ezért
dolgozom. Kibővült az egészségügyi alapellátás, óvodák, iskolák, napközi otthonok
épültek és újultak meg. Turisztikai szempontból is egyre kedveltebb a régió, amely a helyi
vállalkozásokat is segíti. Itt kiemelném a
Gyulai Almásy-kastély Látogatóközpont felújítását és méltó formájának elnyerését, hiszen
mindig is jelentős szerepet játszott az ország
kulturális életében. A gyulai várkertben most
egy nagyszabású beruházásra készülünk,
amely az eredeti állapot rekonstrukcióját célozza meg. Kevesen tudják, de a gyulai vár
néhány héttel tovább tartotta magát a törökök
ostroma ellen, mint Szigetvár. A program a
Szigeterőd elnevezést kapta, a megvalósításhoz komoly régészeti kutatásokat végeznek.
A feltárások alkalmával kézzel fogható emlékekre bukkanunk, és közelebb jutunk a korabeli állapotokhoz. A projekt részeként 50
méteres uszoda is épülni fog a várkert medrében.
PP A népjóléti bizottság alelnökének
immáron másodízben választották
meg. Melyek most a bizottság munkájának legaktuálisabb megvitatandó
kérdései?
– A bizottsági munka kiterjed az egészségügy, a szociális ügyek, a családpolitika, a
nyugdíjrendszer, valamint az oktatás és a
sportterületekre is. Alelnöki megbízatásom
2022-ig szól. A szakmai kérdéseket elsőként
mindig a kabinetüléseken vitatjuk meg. Az
egyszerűsítés és ésszerűsítés elvét vallom.
PP Ha megenged egy személyes kérdést
is: kérem, meséljen a családjáról!
–– Három fiúgyermekem és öt unokám
van, akikre nagyon büszke vagyok.
Végh Nóra Judit

to be the deputy medical director. From 1st
January 2001 to 5th May 2014, I was the
medical director-general of the county hospital. I have always though that continuous
training and broadening our knowledge are
important so I completed a medical manager
course at the Budapest University of Economics and the manager academy at the University of Debrecen Centre for Medical and
Health Sciences.
PP You entered your public function as
a representative in the Békés County
Local Government and later you continued your work as a member of the
municipal council in Gyula. And for
the last eight years you have been a
Member of the Parliament. What principles do you adhere to during your
representative work?
– Representation is only worth it if we have
a living relationship with the people. I represent twenty different settlements, and besides
my work at the Parliament I always visit the
villages and towns, and I talk with the people
about their needs and problems. The smallest
settlement, Újszalonta has only 104 inhabitants, Gyula has almost 32 thousand, and
there are also two more towns with a magnitude of ten thousand inhabitants. I strive to
attend as many events, memorials as possible
and I try to liaise on a regular basis.

vation of the Almásy Castle Visitor Centre in
Gyula, which has now regained its worthy
appearance as it has always played an important role in the cultural life of the country.
We are planning a grand project in the gardens of Gyula Castle, which aims to restore
its original state. Not many people know this,
but Gyula Castle held out against the Ottoman siege for a few more weeks than Szigetvár. The programme was titled ‘Szigeterőd’
(Island Fortress) and to achieve implementation there is a serious archaeological excavation under way. During the excavations we
will come upon tangible remains and we will
get closer to the conditions of that period. As
part of the project, a 50-metre swimming
pool will be built in the basin of the castle
garden.
PP You have now been elected for the
second time as the Vice-President of the
welfare committee. Which are the most
pressing issues to be dealt with in your
work with the committee?
– The work of the committee covers the
issues of health, social problems, family policy, pension schemes as well as the issues of
education and sports. My assignment will
come to an end in 2022. Professional issues
are usually first discussed in the cabinet meeting. I believe in the principle of simplification
and rationalisation.
PP Let me ask a more personal question:
would you say a few words about your
family?
–– I am the proud father of three boys and
the proud grandfather of five grandchildren.

PP What developments have taken
place in your constituency?
– In recent years, every area of the region
was granted development and I continue to
work for this. Consultations and treatment
by general practitioners were extended,
schools, nursery schools and day-care centres
were built and renovated. The region is also
becoming more and more attractive from the
point of view of tourism, which helps local
businesses. I would like to mention the reno   DIPLOMATA | 27

