
DR. CSÁBI LÁSZLÓ 

(1943–) 

 

fogszakorvos 

 

1943 január 15- én született Csitáron. 

Szülei: Csábi László és Csábi Margit, kiknek 2 gyermeke volt -–

László és Mária. 

1949–1957: általános iskolai tanulmányait Csitáron végezte. 

1957–1961: Balassi Bálint gimnázium Balassagyarmat. 1962-ben 

érettségizett. 

1962–1967: Semmelweis Orvostudományi Egyetem Budapest, Fog-

orvosi Karán tanult és diplomázott.  

1967-től Mezõkeresztesen kezdett dolgozni mint körzeti fogorvos. 

1968-ban házasságot kötött Nagy Évával, aki gyógyszerész asszisz-

tensként dolgozott. 

1969-ben gyermekük – László született. 

1970-ben szakorvosi képesítést szerzett a fog- és szájbetegségek terü-

letén. 

1970. október 20-tól  a jászberényi Városi Kórházhoz szerzõdött mint 

segédorvos, majd 1973-tól mint alorvos. Mūködési területe Jászfény-

szaru nagyközség lett, ahol felnõtt fogászati és gyermek fogászati 

rendelést folytatott. Az iskolafogászati reendõket is ellátta. 

1978. április 1-tõl változatlan munkahelyen és munkakörben a Nagyközségi Tanács alkalmazásába került. Egy 

időben felesége is mellette dolgozott. 

1996. február 1-i rendelet hatályba lépésével fogorvosi feladatait vállalkozási formában végezte. 

 

Munkája jellemzése: 

Szakmáját hivatásnak érezte, szakmai felkészültsége mind elméleti, mind gyakorlati szempontból kimagasló, 

munkáját betegeinek megelégedésére végezte. Folyamatosan képezte magát,  

1975-ben gyermekfogászat témakörben, 1988-ban a fog- és szájbetegségek szinten tartó tanfolyamát végezte el.  

A Nagyközség, majd a város társadalmi életébe gyorsan beilleszkedett, és aktív közéleti közösségi tevékenységet 

fejtett ki, a tanács egészségügyi, szociálpolitikai bizottságában. 

Szakmáját hivatásnak érezte, szakmai felkészültsége mind elméleti, mind gyakorlati szempontból kimagasló, 

munkáját betegeinek megelégedésére végezte. 

Folyamatosan képezte magát, 1975-ben gyermekfogászat témakörben, 1988-ban a fog- és szájbetegségek szinten 

tartó tanfolyamát végezte el.  

A TIT keretén belül egészségügyi felvilágosító előadásokattartott. 

A település vöröskeresztes csúcsvezetőségének tagjaként a véradás felelőse.  

 

Kitüntetése: 

 

A véradás érdekében kifejtett tevékenységért 1982-ben Kiváló Véradószervező elismerésben részesült.  

A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa 1981-ben Kiváló Munkáért kitüntető jelvényben része 

KÖZSZOLGÁLATÉRT DÍJ Jászfényszaru 2004 

 

Hobbija:  

 

A helyi vadásztársaság munkájában tevékenyen közreműködött. Jászfényszaruról történő elköltözése folytán az 

egri vadásztársaság munkájába kapcsolódott be igen eredményesen, ott végzett munkájáért elismerésben része-

sült. 

1967-től szakszervezeti tag.  

2009-ben nyugdíjba vonult és a fia közelébe Egerbe költözött. 

 

Forrás: Tóth Tibor: Elöljárók élenjárók – Jászfényszaru 1903-2013 kivonatosan.  

 

Jászberény, 2021. 04. 30.        Szerkesztette: Sárközy Àgnes 

 

 


