
DR. FŐZŐ JÁNOS 

(1908–1988) 

sebész, honvéd főorvos, körzeti orvos 

 

Született: 1908. július 20-án Aszódon. 

Apja: Főző József bognár mester, anyja: Styasni Paulina. 

Felesége: Koncsek Klára Mária (1920–2011). 

Házasságkötésük ideje: 1938. augusztus 8. 

4 gyermekük született: Ildikó (1940-) János (1941–2012) 

Tamás (1945–) és Györgyi (1947–2009) 

 

Iskolái:  

1916–1924: az Aszódi Evangélikus Gimnáziumban tanult, ahol 

római katolikus  felekezetűként volt bejegyezve. 

1924–1926: Gödöllői katolikus gimnáziumba került és ott és 

érettségizett. 

1926–1932: a Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi 

Karán – állami ösztöndíjas hallgató volt. Általános orvosi ismereteket szerzett és lediplomázott. 

 

Munkahelyei:  

1931/32/ 33-ban fizetés nélküli egyetemi tanársegéd volt a Pécsi Egyetem Anatómiai Intézetben, ahol 

szakorvosi képesítést szerzett. 

1934–1945: A magyar királyi katonaság alkalmazottja volt. 

1936-ban a jászberényi kórház sebészetén az akkori kórházigazgatótól jóindulatból és szükségből csak 

úgynevezett „cselédkönyves“ státuszt kapott, de kisebb magánpraxisa is volt Jászberényben.  

1937–1938: Nyírbátorra helyezték és oda költözött. 

1939.09.22: Visszaköltözött Jászberénybe, miután 1938-ban megházasodott. 

1941. január 18: Jászberényből, mint honvédorvost Kassára helyezték. 

1941 februárjában a debreceni Orvosi Kamarától Kassára jelentkezett át. 

1941. április 20: Kassán főorvosi kinevezést kapott. 

A háború zavaros ideje alatt az orosz frontra került, ahonnan 1945 novemberében sikerült hazajönnie.  

1945. után Jászberényben sebész- és általános orvosi magánrendelése volt, amikor is többek között 

mandula műtétet, kisebb sebészeti beavatkozásokat végzett. 

1954–1957: Körzeti orvosként dolgozott Jászberényben. 

1957–1959: mint körzeti orvost Rákoskeresztúrra helyezték.  

1959–1978: a jászberényi Rendelőintézetben körzeti orvosként tevékenykedett és részt vett az esti 

sebészeti rendelésen is.  

Ez idő alatt – turnus szerűen őt is beosztották börtönorvosi teendőkre és szerepet vállalt a helyi Idös 

Otthon betegeinek orvosi ellenőrzésében is. 

Meggyengült látása és kora miatt nyugdíjba vonult. 

 

Kitüntetése: 

1982: az egyetemi napok alkalmával a pécsi Orvostudományi Egyetemen Aranydiplomát kapott. 

 

Fellelhető aktivitása, publikációja:  

1966. április: A „Hidroterápiás rehabilitáció szolgálatában“ címmel  előadást tartott, az 1958-ban 

megépült városi fürdőben hasznosított 45 fokos termálvízzel kapcsolatban. Kiemelte a víz pozitív 

hatását bizonyos mozgásszervi megbetegedésekre. Ezen az értekezleten több körzeti, kórházi és 

üzemorvos is megjelent, akik kezelési programjukba beépítették a hidroterápiát. 

Megjelent a Katonai Szemle 1941-es kiadásában a HADEGÉSZSÉGÜGY c. fejezetben  

Egészségügyi intézkedések és tapasztalatok az erdélyi bevonulással kapcsolatban. 

Írta: Főző János dr. orvos-százados. 

 

Magánélet, hobbi: 

Nagyon szerette a lovakat. Rendszeresen kijárt a helyi Méntelepre a lovakat 

„belovagolni”.  Mondhatni, hogy az autókért is rajongott és a méhészkedés is a hobbija közé tartozott. 



Autodidakta módon megtanult angolul és Paul Robson jászberényi látogatásakor ȍ volt a tolmács. 

Gimnazistaként violincellón játszott. 

 

Elhunyt: 1988. november 12-én Jászberényben. 

Sírhelye a jászberényi Fehértó temetőben található.  

 

Források:  
Szolnok Megyei Néplap, 1966. április (17. évfolyam, 77-101. szám) | Könyvtár | Hungaricana 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/SzolnokMegyeiNeplap_1966_04/?pg=106&layout=s&query=Dr%20Fõzõ

%20János 

Az Aszódi Evangélikus Gimnázium Értesítői, 1919–1923. 

A katolikus Gödöllői Gimnázium Értesítői, 1923–1926. 

A Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem Orvostudományi Kar tanácsülési jegyzőkönyveinek napirendi 

pontjai 1926–1951 –PTE Egyetemi Levéltár kiadványai 1. (Pécs, 2011) | Könyvtár | Hungaricana 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/PTE_LK_01/?pg=103&layout=s&query=Fõzõ%20János 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/PTE_LK_01/ 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/DunantuliNaplo_1982_10/ 

https://adt.arcanum.com/hu/view/BudapestiKozlony_1941_02/?query=Dr.%20F%C3%B5z%C3%B5%20J%C3

%A1nos&pg=272 

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/arcanum2/MagyarKatonaiSzemle_1941_4/adatok.html 

Magyar Katonai Szemle, 1941 (11. évfolyam, 4. negyedév) 

 

Adatközlő leánya, Stefanik Pálné – Főző Ildikó fotói és kiegészítő közlései. 

 

     
 

Fiatal korában       műtét közben 

 

 

2021. július hó      Szerkesztette: Sárközy Ágnes 
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