
Dr. Pál István 

(1948 – ) 

körzeti orvos, háziorvos 

 

1948. augusztus 15-én született Egerben.   

Szülei: Pál Emánuel István és Patai Erzsébet  

Felesége a jászapáti származású, pedagógus végzettségű Nyit-

rai Ilona Mária. Házasságukból egy kislány született, Pál 

Magda, aki örökölte édesapjának a biológia iránti szeretetét és 

kíváncsiságát. Doktorátusa molekuláris biológiából készült, és 

most van folyamatban az MTA nagy doktorija.  

 

Tanulmányai:  

Az általános iskolát Egerben végezte, és ugyanitt a Dobó István 

Gimnáziumban érettségizett.  

Az orvosi diplomát Debrecenben kapta 

1975-ben. 

Az általános orvosi szakvizsgát 1983-

ban Budapesten, a családorvostan szak-

vizsgát pedig Debrecenben tette le 1998-

ban.  

 

Pályafutása:  

Egerben a szülészeten kezdte az orvosi 

tevékenységet. Dolgozott Hevesen a 

szülőotthonban. Ott kereste meg dr. Lé-

nárt Károly, a nagytiszteletnek örvendő 

idős orvos, és Jászapátira csábította. 

Itt 1976. február 15-én kezdte   a gyó-

gyító tevékenységet. Ellátási területéhez 

tartozik még Jászivány község lakossága 

is.                                                              
                                                                  Mint önkormányzati képviselő, Török Sándor polgármesterrel 
Társadalmi tevékenysége:  

1990–1993 között Jászapáti város önkormányzatának a tagja volt.  
        

Kitüntetései:  

1984 júliusában Egészségügyi Miniszteri Dicséretben részesült.  

2013. augusztus 20-án Jászapáti város Egészségügyi díjjal ismerte el a több mint 35 éve tartó 

gyógyító munkáját. 

 

Dr. Pál István orvosi tevékenységét az Egészségügyi díj kitüntetésre történő előterjesztésben 

korrekt módon a következőképpen méltatták:  

 

„Dr. Pál István általános és családorvos 1976 óta, több mint 35 éve dolgozik Jászapátin. Dr. 

Lénárt Károly, Jászapáti korábbi nagy tekintélyű szülész-nőgyógyász és általános orvosa ke-

reste meg a hevesi szülőotthonban, és hívta meg Jászapátira dolgozni. Azóta is hűséges a tele-

püléshez, elkötelezetten gyógyítja körzete lakóit, időseket, fiatalokat egyaránt.  

 Fiatal orvosként kihívásnak tekintette, és ma is annak tartja a körzeti-, illetve most már 

új néven és új tartalommal, a családorvoslást, ami lehetővé tette számára, hogy generációkon 

keresztül kísérje figyelemmel a családokat, azok egészségi állapotát, az egyes betegségekre való 



hajlamokat, az örökletes betegségek családi hátterét és kockázatát, az előforduló, betegségre 

hajlamosító tényezőket. Nagy tapasztalattal rendelkezik, tudását szervezett továbbképzésekkel 

és egyénileg, a szakirodalom követésével is igyekszik folyamatosan fejleszteni, napra készen 

tartani. Szakértelmét, igyekezetét a gyógyító tevékenységben végzett elkötelezett munkáját a 

jászapáti lakosok is jól ismerik. Bizalommal fordulnak hozzá, nemcsak orvosi gyógyító munkát 

kívánó esetekben, hanem egyéb problémáik megoldásában is kérik tanácsát, segítségét.  

 Mindig elérhető, ha hívják, azonnal megy, az aktuális betegségen kívül a lelki bajokat 

is igyekszik orvosolni. Betegek bíznak benne, tanácsaira, segítségére számítanak.  

A fentiek alapján, több évtizedes megbízható, példaértékű munkavégzése és embersége 

alapján érdemesnek tartjuk a kitüntetésre.” 

 

 A Jászapáti Hírmondóban is megemlékeznek a városi kitüntetéséről:  

„Pál doktor városunkban a legrégebben látja el a körzeti, majd háziorvosi feladatokat. 

Dr. Pál István kiváló orvos, ki tudja, mennyi gyermek köszönheti neki az életét, ki tudja, mennyi 

idős emberért lehetünk hálásak, hogy még mindig közöttünk lehetnek.”  

 
Forrás:  

 

Adatközlő: Dr. Pál István. 

Jász Újság. 1990. október, 2. o.  

Kitüntetési előterjesztés, Jászapáti Város Polgármesteri Hivatala. 2013.  

Jászapáti Hírmondó. 2013. augusztus, 3. o.   

 

 

Jászberény, 2019. 07. 03. 

 

      Összeállította: Dr. Suba Györgyné  

 

 

 



 


