DR. IMRE MIHÀLY
(1897–1977)
Gyermekszakorvos, körorvos, tisztiorvos
Dr. Imre Mihály 1897 szeptember 13-án született Tornyán.
(Arad megye, Románia)
Édesapja Imre József és felesége gazdálkodással és méhészettel foglalkoztak és kilencből öt gyermeket neveltek fel. Mihály a fiúk közül a legfiatalabb volt.
Tanulmányai:
1904–1908. Tornyán tanult négy évet az elemi iskolában.
1909–1913. Makón, a Magyar Királyi Főgimnáziumban négy osztályt végzett el.
1914–1915. Temesváron, a Kegyes Tanítórendi Főgimnáziumban két évet tanult.
1915–1917. Az első világháborúban káplár volt 21 hónapon át. Megsebesült, így került haza.
A gimnázium további 2 évét Temesváron, magánúton végezte el. Összevont magánvizsgát tett
1917. október 22/23-án. Gimnáziumi érettségi bizonyítványát az 1909–1918 közötti évek tananyagából, Temesváron, 1917. október 23-án kapta meg.
1928–1919. a Királyi Magyar Tudományegyetem Teológia Hittudományi karán (Budapest)
elvégzett egy tanévet.
1919–1924. engedéllyel átiratkozott a Szegedi Ferenc József Tudomány Egyetem Orvosi Karára.
1924–1925. gyakornok volt az ottani Gyógyszertani Intézetben.
1924. november 12-én letette az orvosi esküt.
1925. szeptember 26-án volt az orvossá avatás és a diploma átvétel.
Munkahelyei:
1925–1928. között a Szegedi Gyermek Klinikán kezdett, ahol mint „cselédkönyves” orvos
fizetés nélkül dolgozott. Később tanársegéddé nevezték ki. A kellő gyakorlat megszerzése
után levizsgázott és elnyerte a Gyermek Szakorvosi címet. Dolgozhatott volna tovább a klinikán, de őt a szíve és emlékei a tanyavilág felé vonzották.
1928-tól Csengelére, (Csongrád megye) nevezték ki körorvosnak. Egy körorvos feladata
az 1920-as években és később is, az volt, hogy a település és a hozzá tartozó nagy tanyavilág
betegeit elássa, gyógyítsa, a kötelező védőoltásokat beadja. Sokakat a rendelőjében el tudott
látni. De volt sok olyan beteg, akihez gyalogosan, vagy jobb esetben nyáron szekérrel, télen
szánkóval vitték és hozták vissza rendelőjébe. Sokféle betegséget, baleseti sérültet gyógyított
meg, szüléseket vezetett le. Segítségével, amíg Csengelén dolgozott, a szegénység ellenére
sok kis életet segített a világra. Voltak olyan betegek, akiket sürgősséggel Szegedre, szakorvosokhoz küldött gyógyulni. Fontos volt számára és még fontosabb a beteg és családja részére, hogy időben szakszerű ellátásban részesüljön. Sajnos voltak gyógyíthatatlan betegek, mint
a tuberkulózis, elhanyagolt balesetek esetében vérmérgezés, diftéria, vörheny, himlő és sok
más, ahová, későn hívták.
Kapott lakást a falu határában, az erdőszélen. Itt rendezte be a rendelőjét.
Ha hívták elment a szomszéd falvakba is. Több alkalommal rendelt a kért időben, Vilmaszálláson, Szatymazon, ahol az orvosok távollétében ő látta el a betegeket.
Az állandó tanyai munka mellett, havonta, vagy sűrűbben Szegedre kellett mennie tovább képzésekre és munkájáról beszámolót kellett tartania. Ekkor adták át neki a következő
hónap feladatait és a munkájáért járó havi fizetését.

1929-ben dr. Imre Mihály és felesége Agócsi Rózsa (1905–2001) házasságot kötöttek és
Csengelén laktak. Az orvosi teendőit tovább végezte, nagy hivatás tudattal, és sokoldalú szakértelemmel. 1930-ban született meg első gyermekük Imre József (1930–1980).

1932–1933. Budapesten beiratkozott egy 2 éves Tisztiorvosokat képző tanfolyamra
és ez idő alatt családostul a fővárosban éltek.
1935-ben hazaköltöztek Csengelére majd áthelyezték őt Ásotthalomra, ami a harmadik munkahelye lett.
Itt mint körorvos és tiszti orvos folytatta a Csengelén elkezdett gyógyító munkáját. Ásotthalmán, fontos, felelősségteli feladatokkal bízták meg.
1936-ban született leányuk, akit Rózsa névre kereszteltek.
1935–1941 között Imre Mihály lett a királyhalmi Magyar Királyi Alerdész Szakiskolának az
orvosa.
1936–1942. Felkérésre segítette az Országos Stefánia Szövetség, Anya és Csecsemő védelem
szervezetének a munkáját is.
1942–1945 között tisztiorvosi megbízással Jászberénybe helyezték.
A háborús körülmények miatt csak gyógyított, rendületlenül segítve mindenkinek, aki csak
rászorult. A rendelőjét a Varga utcai házuk egyik szobájában alakította ki.
A kapura kifüggesztett egy vörös keresztes táblát, hogy
Orvosi Rendelő, Dr. Imre Mihály.
Befogadott egy orosz haditudósítót is, akit helyben gyógyított és aki együtt aludt vele a rendelőben. Pável jelenléte megvédte családot az akkor gyakran előforduló zaklatásoktól.
1945-ben visszahívták Szegedre a Tisztiorvosi hivatalba.
1945–1955 között aktívan dolgozott mint tisztiorvos, majd korengedménnyel kérte a nyugdíjaztatását, mert a hivatalból visszavágyott a rendelőbe.
Felkérték, hogy legyen a Szegedi Kisipari Szövetkezetek (fényképészek, asztalosok, cipészek,
stb.) orvosa, amit boldogan elvállalt, mert ismét gyógyíthatott.
Akkor jött divatba a „Dongó” kerékpár és mindenhová azzal közlekedett.
Kitüntetései:
Tagjaként, anyagi, erkölcsi támogatója volt az Erdélyi Helikon Magyarországi Baráti Körnek,
az Erdélyi Szépmíves Céh (1924) Kolozsvár, íróinak és költőinek. Ezért, a „Nem lankadó
támogatásáért” ajándékul a Céh Aranykönyvét kapta meg.

Publikációi:
Élete végéig költeményeket irt. Az újságok és
folyóíratok élete során számos írását közölték.
Versei és novellái jelentek meg az Ásotthalmi
helyi lapban, a Szegeden megjelenő Tiszatájban, és a későbbiekben Jászberényben is,
majd ismét Szegeden.
Hobbija:
Sportolt, horgászott, kertészkedett és futballért
is rajongott.
Fia: Dr. Imre József neves sebész professzor
volt Szegeden, de sajnos korán elhunyt.
Lánya: Dr. Imre Rózsa pedig Keszthelyen –
gyógyszerész – doktor és patológus.
Dr. Imre Mihály 1977-ben hunyt el. 80 évet élt.
Hamvait a Szatymazi temetőben helyezték örök
nyugalomra.
Forrás:
Leánya, dr. Imre Rózsa, Antal Attiláné (Keszthely) visszaemlékezései alapján a következõ
link alatt található:
http://csengeleiinformaciok.hu/files/csatol/Dr_Imre_Mihaly_versei.pdf
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