Dr. BORBÁS JÓZSEF
(1957–)
általános sebész, mellkassebész szakorvos
Jászárokszálláson született 1957. január 10-én.
Szülei: Dr. Borbás Barnabás jogász és Rédei Jusztina tanítónő
Felesége: Dr. Berényi Anna bőrgyógyász szakorvos
Leányuk: Borbás Anna
Tanulmányai:
1963–1981. Központi Általános Iskola, Jászapáti
1971–1975. Mészáros Lőrinc Gimnázium, Jászapáti
1975–1981. Debreceni Orvostudományi Egyetem
1985. Általános sebész szakvizsga
1988. Mellkassebész szakvizsga
Munkahelyei:
1981–1983. Tüdőkórház, sebészet, Szolnok
1983–1985. MÁV Kórház, sebészet, Szolnok
1985–2011. Hetényi Géza Kórház, sebészet, Szolnok
1990-től a sebészeti osztályos munka és ügyeletek mellett sebészeti magánrendelést kezdett
Szolnokon, majd 1995-től a jászapáti orvosi rendelőben is.
2011-től az ALFADERM Kft., Szolnok, magánsebész szakorvosa.
Társadalmi tevékenysége:
Tagja a Magyar Orvosi Kamarának és a Magyar Sebész Társaságnak. Rendszeresen jár szakmai konferenciákra, továbbképzésekre, szakfolyóiratokban publikációi jelennek meg.
Elismerések, kitüntetések:
2010-ben főorvosi kinevezés
Kiemelés dr. Borbás József önéletrajzából:
„Az általános iskola időszakából szívesen emlékezem vissza Lám Zoltán tanár bácsi Bükkbe
szervezett többnapos túráira, melyeken bebarangoltuk a hegység minden látókövét. Rengeteget lehetett tanulni Szigetvári Jóska bácsi nyári, országjáró kéthetes kirándulásain, melyen
Miskolcon és Dunaújvárosban vascsapolást, majd meleghengerlést, Sajószentpéteren üvegfúvást, Herenden porcelánkészítést láthattunk.
Gimnáziumi éveim meghatározóak voltak, hogy az orvosi pályát választhassam. Biológiából Pethes Sándorné, fizikából Fábián Zoltánné volt a felkészítő tanárom, akikkel a tanórán kívül rendkívül sokat foglalkoztunk, hogy sikeresen szerepelhessek a felvételi vizsgán.
Azért a tanulás mellett jutott idő szórakozásra, sportra is. Nagy lehetőség volt számomra,
hogy a részt vehettem 1972/1973-ban egy magyar-német csereüdülésben, melyet a helyi termelőszövetkezet finanszírozott, de a lelkes szervezők miatt is volt annyira csodálatos, maradandó élmény.
1969-től a jászapáti TSZ SE asztalitenisz szakosztályában játszottam, Andrási József
volt az edzőnk. 1974-ben Mudri Barnával megnyertük a Jász Kupa asztalitenisz páros versenyét.
1975-ben felvettek az egyetemre, a szüleim csaknem sírtak örömükben. Ők ekkor gondolták először, hogy a rendszer végre hagy bennünket érvényesülni, többé nem nyúl utánunk,
hogy megakadályozza elképzelésünket, mint ahogy tette azt velük 25 évig. Ehhez tudni kell,
hogy édesapám mint joghallgató, származása miatt nem kapott helyet a népi kollégiumban,
így került a premontrei szerzetesek Horánszky utcai rendházában lévő diákszállóba. 1950.
június 19-re virradó éjszaka a rendházakat kiürítették, a szerzeteseket és velük mindenkit,
akiket ott találtak, minden jogalap nélkül elhurcolta az ÁVH. Édesapámat internálták, és egy-

évi kényszermunkára kötelezték, majd rehabilitálták. De ez csak képmutatás volt, mert az
egyetem befejezését egy ideig lehetetlenné tették. Nem engedték, hogy dolgozzon, még fizikai
munkát sem végezhetett, »nehogy megrontsa a munkásosztályt«. Ha alkalmazták valahol, akkor két hónap múlva megérkezett a káderlapja, amelyen az állt: »államellenes szervezkedés
miatt internálva volt, politikailag megbízhatatlan« – már el is bocsájtották. Később az egyetemet mégis befejezhette. Bíró szeretett volna lenni, természetesen erről szó sem lehetett. Az
1960-as évek közepétől a jászapáti Velemi Endre Mg. Tsz., majd az 1969-ben alakuló Jásztej
is jogtanácsosként alkalmazta, innen vonult nyugdíjba. (1987?)
Tehát aggodalmuk teljesen érthető volt. Igazán akkor nyugodtak meg, amikor végzett
orvosként elhelyezkedtem Szolnokon a Tüdőkórház sebészeti és mellkassebészeti osztályán.
1990-től a sebészeti osztályos munka és az ügyeletek mellett sebészeti magánrendelést
kezdtem Szolnokon, majd 1995-től Jászapátin is. Ekkor éreztem azt, hogy hazajöttem dolgozni
a Jászságba, mert a jászok dolgosak, szorgalmasak, tisztelik és megbecsülik az orvosaikat.
Ezért van sebészeti magánrendelésem a mai napig is, minden csütörtökön délután.”
Forrás:
Adatközlő: Dr. Borbás József és dr. Suba György
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