DR. BALOG JÁNOS
(1954–2010)
Szülész-nőgyógyász főorvos
Dr. Balog János 1954-ben, Jászberényben született.
Édesapja Balog János a LVG egykori tanára, majd igazgatója. Édesanyja Pető Rózsa – ugyancsak pedagógus volt.
Általános- és középiskolai tanulmányait szülõvárosában végezte.
1972-ben érettségizett a Lehel Vezér Gimnáziumban.
Általános orvosi diplomáját 1979-ben Debrecenben szerezte.
Ezt követõen katonaorvosként szolgált Gyöngyösön.
1976-ban házasságot kötött Varga Évával és két fiuk született –
Ádám és Donát.
Jászberényi Szent Erzsébet Kórházban 1982 júniusában kezdett dolgozni, ahol 2008 októberétől az intézet szakmai vezető főorvosa volt.
1983-ban szülész-nőgyógyász szakvizsgát tett, majd 1996-ban egészségügyi menedzser végzettséget szerzett.
1991–2007 között a Gyöngyszem Alapítvány kuratóriumi tagjaként aktívan részt vett a Családközpontú Szülészeti Program megvalósításában.
Közel három évtizedes kiemelkedő színvonalú munkáját Jászberény Város Önkormányzatának képviselőtestülete 2010-ben – a város napján – Közszolgálati életműdíjjal ismerte el.
2009-ben tragikus balesetet szenvedett.
2010-ben elhunyt.
Nyughelye a jászfelsőszentgyörgyi temetőben.
Gyermekei: Ádám – közgazdász, jogász, Donát – önkormányzati képviselõ, mezőgazdasági
vállalkozó.
Szántai Tibor jászberényi újságíró kivonatos nekrológja a Berénycafé-ban:
„Huszonnyolc éves pályafutása alatt kiemelkedő szakmai tudásával jelentősen hozzájárult a jászsági egészségügyi ellátás színvonalának emeléséhez. Az önkormányzat egészségügyi és sportbizottságának külsős tagjaként is
segítette a térség népegészségügyi gondjainak orvoslását. Az anya- és csecsemővédelem különösen fontos volt
számára.
Orvosi hivatását a nagyfokú precizitás és odaadó lelkiismeretesség jellemezte. Szókimondó, következetes, határozott egyéniség volt, aki saját magától és beosztottaitól is megkövetelte a példás munkát. Munkatársaival jó volt a kapcsolata, betegei szerették, elismerték tudását, munkáját. Hivatástudata, elkötelezettsége példamutató volt.
Sokan kedvelték, mert egyenes, vidám ember volt. Sok jászberényi, jászsági család gyermeke született
nála, akik soha nem felejtik el, amit az anyukákért, a gyermekekért tett. Személyesen is tapasztalhattam mindezt,
hiszen családom hölgytagjainak is ő volt a nőgyógyásza. No, meg azt is, hogy az egészségügyi és sportbizottságban végzett munkáját is nagyon komolyan vette. Sokat segített például a HPV elleni védőoltás-program kidolgozásában.
Szabad idejének nagy részét a lovak közelében töltötte, kedvenc hobbija a lovaglás volt. Az élet furcsa
fintora, hogy éppen egy lovaglás során szenvedett súlyos balesetet.“
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