
Dr. PESTI BÉLA  

(1936–) 

 

állatorvos Alattyán, Jásztelek  

 

Született: 1936. november 7-én Jászberényben. 

Az általános iskoláit 1950-ben Jászberényben, jeles eredmény-

nyel végezte. 

Az általános iskola elvégzése után kulák, osztályidegen szár-

mazása miatt Jászberény összes középiskolájában a továbbta-

nulás lehetőségétől eltiltották. Még az iparitanuló iskolába sem 

vették fel. 

1950-ben a családjukat lakásukból kitelepítették és 1957-ig ta-

nyán élni kényszerültek. 

Ennek köszönhetően – a Jászberényi Városi Tanács Oktatási Osztályát sikeresen kikerülve – 

1951-ben felvételt nyert a Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági Technikum – állattenyésztési sza-

kára, amit 1954-ben kitűnő eredménnyel elvégzett. 

Ezután eredményes felvételi vizsgát tett a Budapesti Állatorvostudományi Főiskolán, és ahol a 

diplomája megszerzéséig, 1959-ig folytatta tanulmányait. 

Az egyetem elvégzése után megpályázta a Jászberényi Városi Tanács újonnan létrehozott élel-

miszerhigiéniai szakállatorvosi állását, ahová már a gyakorlati idő letelte nélkül is kinevezték. 

1963-ban megnősült, felesége, Papp Ildikó 

Három gyermekük született: Márta, Péter és Krisztián. Időközben 8 unoka és egy dédunokájuk 

születése örvendeztette meg családjukat. 

1967. október 1-től körzeti hatósági állatorvosként dolgozott – Alattyán, Jásztelek községek 

területén, alattyáni székhellyel. 

Működési területéhez két 300-as létszámú 

szarvasmarha szaktelep, valamint 1800 

szarvasmarha és 4000 db háztáji sertésállo-

mány tartozott. 

1996-ban nyugdíjazták, de az előbb említett 

gazdaságot 6 évig még ezután is ő látta el, mi-

közben sikerült a szarvasmarha szaktelepet 

leukózis mentessé is nyilvánítania. 

 

Társadalmi munkái:  

2 cikluson keresztül a Jász-Nagykun-Szolnok 

Állatorvosi Kamara etikai bizottságának el-

nöke volt. 

 

Kitüntetései:  

Az ő érdeme is, hogy az alattyáni Új Élet Mg. 

Tsz. szarvasmarha szaktelepét 1978-ban sike-

resen – elsőként a megyében – hatóságilag 

TBC és Brucellózis mentes állománnyá nyil-

vánították. Ezért a gazdaság „Vörös Zászló" 

kitüntetést kapott, és dr. Pesti Béla „Kiváló 

Munkáért" elismerésben részesült. 

2019. november 27-én, ünnepélyes keretek 

között átvette az Aranyoklevelét.  



 

Munkáját mindig úgy igyekezett végezni, hogy a szakma elismertségét és annak tekintélyét 

megalapozza. 

 

 

Forrás:  

Dr. Pesti Béla önéletírása 

Aranyoklevél  

Leánya, Pesti Márta személyes közlése. 

 

 

Jászberény, 2020. 09. 26. 

 

Összeállította: Ufer Sárközi Ágnes 

 

 


