
Dr. VÖLGYI ISTVÁN 
(1952– ) 

háziorvos, sebész szakorvos 

 

Budapesten született 1952. október 2-án. 

Szülei: Hegedűs Mária és Völgyi István. 

Orvosi diplomáját Budapesten a Semmelweis Orvostudo-

mányi Egyetem Általános Orvostudományi Karán sze-

rezte 1977-ben. A sebész szakorvosi vizsgát 1981-ben, a 

háziorvosi szakvizsgát 1998-ban szerezte Budapesten. 

Az Országos Mentőszolgálatnál vonuló orvosként rész-

munkaidőben 2 évig dolgozott. 1977-től 1984-ig Szőny 

(később Komárom) kórház sebészeti osztályán, majd Kis-

bér sebészetén egy évig dolgozott. Másodfőorvosként, megbízott osztályvezető főorvosként jött 

el. 

1987-ben került Jászapátira, háziorvosként ellátja még Jászivány település lakosságát is. 

Társadalmi tevékenysége: 

Jászapáti város önkormányzatának képviselője 5 ciklus óta, alpolgármester 2 ciklusban. 

Alapító tagja a Jászapáti a Mi városunk alapítványnak, valamint a Jászapáti Települési Értéktár 

Bizottságnak is. Több civil kezdeményezés mellé, vagy épp élére állt már.   

Kitüntetései: 

Jásziványért 

Szolnok Megye Egészségügyéért 

Magyar Ezüst Érdemkereszt, 2019. 

Munkásságáról összefoglalót egy kitüntetési előterjesztésből szerezhetünk: 

„Dr. Völgyi István háziorvosként, valamint sebész szakorvosként hamar elnyerte az emberek 

bizalmát. Figyelmes, körültekintő és preventív gondolkodásmódjával köztiszteletnek örvend a 

településen és a Jászságban is. Számosan vannak közöttünk, akik az ő gondos, körültekintő, 

minden részletre odafigyelő aprólékossággal, felelősségteljesen elvégzett munkájának köszön-

hetik életüket. Feleségével – aki egyben asszisztense is – fáradhatatlanul dolgoznak az itt élők 

egészségének a javításán, a szociálisan rászorulók életkörülményeinek jobbításán. 

 Nevéhez köthető Jászapátin a Svájci Alapellátás-fejlesztési Program, mely az ország 

négy megyéjében (Hajdú-Bihar-, Borod-Abaúj-Zemplén, Heves- és Jász-Nagykun-Szolnok-me-

gye) valósul meg. Megyénkben Jászapáti, Jászkisér, valamint Jászivány praxisközösségeit érin-

tően. E program megvalósulása a megyében, illetve a Jászság három érintett településén egy-

értelműen és kizárólag dr. Völgyi István elkötelezettségének köszönhető. A modellprogram ke-

retében számtalan szűrés, gyógytorna, preventív szemlélet meghonosítását célzó előadás való-

sult meg a településeken, kézzelfogható eredményeket felmutatva a térségben. 

 Ugyancsak az ő kezdeményezésére és közreműködésével valósult meg Jászapátin a 

»Komplex – telep program«, mely a hátrányos helyzetű, rászoruló, nélkülözésben élők felzár-

kózását hivatott elősegíteni. Eredményei megkérdőjelezhetetlenek a városban. 

[ … ] 

Dr. Völgyi Istvánt Jász-Nagykun-Szolnok megye lakosainak egészsége, a rászorulók, a 

hátrányos helyzetűek életkörülményeinek javítása érdekében kifejtett példaértékű munkája 

alapján méltónak tartjuk a díj odaítélésére.” 

 
Forrás: 

Jászapáti város polgármesteri hivatalának irattára. 

Dr. Völgyi István közlése. 

 

Jászberény, 2019. 08. 10.    Összeállította: Dr. Suba Györgyné 


