
Dr. ANTÓNY (ANTÓNI) MIKLÓS  

(1901–1989)  

 

községi orvos (Jászszentandráson, Jászdózsán)  

  

Született: Kecelen 1899-ben. 

Felesége: Sedon Mária 1903–1966.  

Gyermekeik: dr. Antóny Miklós orvos és dr. Antóny Péter orvos  

Tanulmányai:  

Középiskolai tanulmányait 1917-ben Szegeden és a tudományegyetem 

orvosi fakultását 1922-ben Budapesten végezte. Ebben az évben szerezte 

meg orvosi diplomáját is.  

 

1917-ben vonult be katonai szolgálatra és az olasz fronton küzdötte végig a világháborút. 1918-

ban szerelt le az első osztályú ezüst vitézségi éremmel, a Károly csapatkereszttel, sebesülési, 

valamint a hadi érdeméremmel.  

1919-ben a Kalocsa vidéki ellenforradalomban tevékeny részt vett, amiért a kommunisták le-

tartóztatták, de sikerült komolyabb következmények nélkül megmenekülni.  

 

Munkahelyei:  

Pályáját 1923-ban a budapesti kórházaknál kezdte. 

1926-tól 1930-ig Jászszentandráson mint községi orvos, tevékenykedett. „Kiváló, működése a 

legnagyobb megbecsülést és köztiszteletet biztosította számára.” 

Jászszentandráson tagja volt a törvényhatósági bizottságnak, alelnöke a Levente Egyesületnek, 

elnöke az Országos Központi Hitelszövetkezet helyi fiókjának és a Rokkant Egyesületnek. Ezen 

kívül tagja volt számos más társadalmi egyesületnek is.  

1930-ban, Jászdózsán, dr. Ember Géza községi orvos nyugalomba vonult és Budapestre költö-

zött. A megüresedett orvosi állást dr. Antóni Miklós vette át.  

 

Nevéhez fűződik: 

 Teljesen megszüntette Jászdózsán a csecsemőhalandóságot. 

 Felszámolta a községben a „tudós asszonyok” tevékenységét!  

 Elrendelte, hogy minden portán – tanyán építsenek zárt WC-t (árnyékszéket), leellen-

őrizte, hogy végrehajtották-e a családok. (1935–36–37-es évek.) 

 Felszámolta az élősködő fészkeket (tetveket).  

 Létrehozta előbb a Zöldkereszt, majd a Vöröskereszt helyi szervezeteit. 

 Minden hónapban meglátogatta az óvodákat, az iskolákat, a napközi konyhát. (Szigo-

rúan megkövetelte az egészségügyi előírásokat).  

 Sikerült megvalósítania, hogy 1962-re felépült a községi egészségház, amelyben tiszta-

sági fürdő is működött. Ide költöztette a saját lakóházából a orvosi rendelőt is.  

 

Együtt élt a községgel, részt vett a helyi tanács munkájában. Dr. Antóny Miklós, „mindenki 

doktor bácsija”, nagyon sokat tett a község egészségügyéért, az emberekért, sok éves becsületes 

munkáját elismerték, és 1963-ban a „Kiváló Orvos” címet adományoztak neki.  

Dr. Antóny Miklós 1966-ban nyugdíjba vonult, 1989-ben hunyt el, a jászapáti temetőben, fele-

sége mellé, a Sedon család sírboltjába helyezték örök nyugalomra.  

 

Emlékét kegyelettel őrzi Jászdózsa község lakossága, lakóházában – mely 1962-ig orvosi ren-

delőként is szolgált – öregek napközi otthonát hozták létre. Ennek falára, 2001-ben a Jászdózsán 



tartott Jász Világtalálkozó alkalmából emléktáblát helyeztek el, melyen jelen volt mindkét fia, 

az emlékbeszédet Gulyás János tanár, a Dósai Honismereti Szakkör alapító elnöke mondta el.  

 

 
 
Forrás:  

Szolnokmegye Trianon után Szolnok, 1930. 169. o.  

GULYÁS János: A Jászság és Dósa Olvasókönyv, 2001. 243. o.  

Szolnokmegyei Néplap 1963.07.02. 1. o.  

Adatközlő: Gulyás Erzsébet könyvtáros  

 

 

Jászberény, 2020. 07. 22.      Dr. Suba Györgyné  


