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Városunk közösségét megrendülten érte Dr. 
Pintér Sándor egyetemi tanár, gyermekorvos, 
a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi 
Albert Orvostudományi Kar emeritus pro-
fesszora, a Szegedi Újszülött Életmentő Szol-
gálat kuratóriumi elnöke, Karcag Város Dísz-
polgárának halálhíre, aki életének 89. évében, 
2022. december 12-én elhunyt. Temetését Sze-
geden tartották, amelyen Szepesi Tibor pol-
gármester szívhezszóló gyászbeszéddel búcsú-
zott a Karcag Városi Önkormányzat nevében.

Tisztelt Gyászoló Család!
Tisztelt Gyászoló Gyülekezet!
Mély megrendüléssel fogadtuk a hírt Karca-

gon, hogy életének 89. évében, 2022. december 
12-én elhunyt a mindannyiónk által szeretett 
és nagyrabecsült Dr. Pintér Sándor egyetemi ta-

nár, gyermekorvos, a Szegedi Tudományegye-
tem Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar 
emeritus professzora, a Szegedi Újszülött Élet-
mentő Szolgálat kuratóriumi elnöke. 

Nekem jutott az a szomorú és nehéz tisztesség, 
hogy Karcag Város Önkormányzata nevében bú-
csút vegyek városunk díszpolgárától, s tolmácsol-
jam a karcagi emberek őszinte gyászát.

Pintér Sándor tősgyökeres karcagi család sar-
jaként, 1934. május 29-én Debrecenben született. 

Gyermek és fiatalkorát, életének meghatáro-
zó éveit Karcagon töltötte, ahol szerény, ám sze-
retettel teli családban nőtt fel. Hárman voltak 
testvérek, a legidősebb testvére a születésekor 
életét vesztette. Elemi iskolai és gimnáziumi ta-
nulmányait Karcagon végezte kiváló eredmé-
nyekkel. 

A családi életút, a városban és az alma ma-
terben ért hatások formálták emberi jellemét, 
azt, hogy becsületes, munkaszerető, szorgalmas 
emberré vált. 

Ő maga is szeretettel emlékezett a karcagi 
Református Gimnáziumban töltött évekre, di-
áktársaira. Mindig hálás szívvel gondolt tudós 
tanáraira, akik nem csak tanítottak, de nevel-
tek is, akik biztos tudást nyújtottak és olyan 
emberi tartást adtak, amely egész életére ki-
hatott.

Bár először a tanári pálya vonzotta, a gimná-
ziumban egyik kedves tanára példáját látva, hi-
szen kedvenc tantárgya a fizika és a matemati-
ka volt. Később azonban mégis az orvosi pályát 
választotta. 

1952-ben a sikeres karcagi érettségit követő-
en felvételt nyert a Debreceni Orvostudományi 
Egyetemre, ahol 1958-ban „cum laude” avatták 
orvos-doktorrá.

Szülész akart lenni, ezért hallgatóként rend-
szeresen bejárt a szülészetre. Később mégis a 
gyermekgyógyászatot választotta. A legszebb 
hivatást vállalta, hiszen a beteg, koraszülött 
csecsemők életét menthette meg, tehette köny-
nyebbé, elviselhetőbbé. 

Édesapja halála miatt visszatért Karcagra. 
Így első munkahelye 1958-tól 1960-ig segédor-
vosként a Karcagi Városi Kórház Gyermekosz-

tálya lett, ahol gyakorlatilag el-
kezdte a gyakorlatban is meg-
tanulni a szakmát.  

Szülők tízezreinek aggódó fél-
tése, és a gyermekszeretet volt az 
az inspiráló erő, amellyel min-
den korban megtalálta a meg-
oldást a problémára és nemcsak 
megtalálta, hanem volt ereje is 
azt megvalósítani. Több mint 
húszezer csecsemő megszületése 
és életben maradása kötődik ne-
véhez. Munkáját kimagasló mo-
rális és szakmai elkötelezettség-
gel, szerényen, telve Isten szere-
tetével végezte.   

Három városhoz kötődött 
igazán, Karcaghoz, Szolnokhoz 
és Szegedhez. Karcag a tanulás-
hoz, a családhoz kötötte, míg 

Szolnokon és Szegeden teljese-
dett ki gyógyító, szervező, tu-
dományos és oktató munkája.

Professzor úr a kimagasló 
szakmai munkássága, életút-
ja miatt az elmúlt évtizedek-
ben számos rangos, országos 
és nemzetközi kitüntetést, el-
ismerést tudhatott magáénak.

Büszke volt a szülőföld elis-
merésére, a karcagi Díszpol-
gári címére. Mindig örömmel 
beszélt és gondolt a karcagi 
évekre, az otthon maradt csa-
ládtagokra, akikkel folyama-
tosan tartotta a kapcsolatot, 
a szolnoki és a szegedi évek 
alatt is. 

Örömmel jött haza Karcagra, szerette a 
Nagykunságot, az alföldi tájat, az ételeket, il-
latokat. 

Több rendezvényen is köszönthettük, ahol 
mindig barátok, ismerősök, egykori iskolatársak 
fogadták. Bárhol is dolgozott, a karcagiak min-
dig külön figyelmet és támogatást kaptak tőle.

Amikor visszatekintünk e gazdag életútra, 
meg kell emlékezni arról a családi háttérről is, 
amely nélkül Pintér Sándor nem tudta volna el-

végezni olyan kiválóan és magas színvonalon 
munkáját, ami csak keveseknek adatott meg.

Tisztelt Gyászoló Gyülekezet!
Ma már csak felidézni tudjuk az embert, a 

derűs mosolyt, a mindig mindenkire figyelő, se-
gítőkész odaadását, a mindig mindenkiért ten-
ni akarását.  

Hiszen lehettek címek, lehettek elismerések, 
díjak, számára a gyermeki mosoly, a szülők, 
családok kedves szavai, a hálásan, kicsit sírósan 
elrebegett ’köszönömök’ jelentették a legtöbbet. 

Pintér Professzor úr hitt az Istenben, hitte, 
hogy az Úr kegyelme kísérte végig a nehéz, sok-
szor küzdelemmel teli úton. 

Szívből szerette a Családját, az embereket, a 
megszületett csecsemőket, s szerette munkáját, 
a gyermekgyógyászatot. 

Minden tevékenysége – a tudománytól az ok-
tatásig – arra irányult, hogy még többet tudjon 
meg, folyamatosan fejlessze saját szakterületét, 
s a megszerzett tudással, tapasztalattal máso-
kat is inspiráljon. 

Drága Professzor Úr! 
Önnel kapcsolatban jó lelkiismerettel mond-

hatjuk, amint azt Pál apostol fogalmazott meg 
helyettünk Timóteushoz írt második levele ne-
gyedik részében:

„Ama nemes harcot megharcoltam, a futáso-
mat elvégeztem, a hitet megtartottam.”

Isten Önnel! Nyugodjon békében!
Szepesi Tibor
polgármester

In memoriam Dr. Pintér Sándor 
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