
 

Dr. Székely András 

(1914–2007) 

orvos, gyermekgyógyász  

 

1914-ben született Újszászon. 

Édesapja dr. Székely Sándor, Jászladány községi orvosa. 

Középiskolai tanulmányait a budapesti Kölcsey Reálgimnáziumban kezdte, majd a jászapáti 

Gróf Széchenyi István Gimnáziumban fejezte be. 

Orvosi tanulmányait először a prágai Károly Egyetemen folytatta, és  

1940-ben a szegedi egyetemen szerezte meg orvosi diplomáját. 

1940-ben megnyerte a magyar Vidéki Teniszbajnokságot. 

1940-től ingyenes gyakornokként a jászberényi Erzsébet Kórházban dolgozott. 

Ezután munkaszolgálatos behívást kapott, majd 1943-ban szovjet hadifogságba esett, ahonnan  

1948-ban tért haza. 

Pályafutását Jászberényben folytatta, ahol sebész- és üzemorvosként tevékenykedett. 

Később gyermekgyógyász szakorvosi vizsgát tett, és ezen a területen dolgozott. 

1957-től iskolaorvosként is működött.  

1972-től főorvos. 

1989-ben a jászberényi egészségügyből ment nyugdíjba. 

1989-ben megözvegyült, és lánya közelébe, Budapestre költözött. 

1990–1997 között budapesti középiskolákban iskolaorvosi feladatot látott el. Ugyanekkor még 

üzemorvosi részállást, gyermekkörzetben pedig helyettesítést is vállalt. 

2007-ben hunyt el Budapesten.  

 

 
 

Dr. Székely Sándor jászladányi községi orvos a családja körében 1926-ban – jobbra fia, András, 

aki később Jászberény gyermekorvosa  



 
 

Dr. Székely András és felesége, Piffkó Zsuzsanna  

Munkássága:  

 

„Nevéhez fűződik Közép-Európa első, teljes népességre kiterjedő gyermek-kardiológiai szűrő-

vizsgálata, melynek során az egész Jászság gyermeklakosságát megvizsgálta, és mintegy 110 

gyermeket utalt fővárosi központokba szívrendellenesség miatt műtét vagy egyéb kezelés céljá-

ból. Budapesti pszichológus kollégájával együtt úttörői voltak a tanulási nehézségekkel küzdő 

gyerekek számára létrehozott korrekciós osztályok modelljének kialakításában. Társszerzője a 

70-es, 80-as évek iskolaérettségről szóló, teszteket is tartalmazó, Iskolás lesz a gyermekünk 

című ismeretterjesztő sikerkönyvnek. Számos nemzetközi konferencián vett részt, hazai és kül-

földi szaklapokban rendszeresen publikált. 

Évtizedekig tagja a Jászberényi Városi Tanácsnak, 1995-ben díszpolgári címet kapott. Egyéb 

kitüntetései: Érdemes Orvos, Pro Urbe Jászberény, Egészséges Ifjúságért, Szolnok Megye 

Egészségügyéért. A Fodor József Iskolaegészségügyi Társaság örökös tagja.”  

 

Méltatás – írta Kiss Erika: 

 

„Meghalt Székely doktorbácsi. Fájó szívvel és megdöbbenéssel vette Jászberény lakosságának 

nagyobb része a hírt ezen a héten, miszerint elhunyt dr. Székely András gyermekorvos. Több generáci-

ónak volt ő csak Székely doktor bácsi, aki a gyermekeket, de szüleiket is nagy szeretettel, odaadással, 

szakértelemmel gyógyította. Sok helyütt a család orvosa volt, akit embersége, kedves természete miatt is 

nagy tisztelet övezett. Tudtuk, hogy idős, hogy több mint 10 éve már leányához és családjához költözött 

a fővárosba, hogy ne legyen egyedül. Azonban egészségét, szellemi frissességét, jó kedélyét idős korára 

is megőrizte. Budapesten mindig ott volt, ha a jászságiaknak, a jászberényieknek valamilyen rendezvé-

nyére került sor. Dr. Székely András 1914-ben született Újszászon, orvosi diplomát 1940-ben kapott 

Szegeden. A jászberényi kórházban két éven át gyakornok volt. Munkaszolgálatra vitték, majd hadifo-



goly volt a Szovjetunióban, csak 1948-ban térhetett haza. Iskolaorvosként dolgozott 1957-től, majd fő-

orvosként látta el betegeit 1972-től nyugdíjazásáig. Az orvosszakmai kutatások, publikálások is hozzá-

tartoztak életéhez. Jóval a nyugdíjkorhatár után is dolgozott, végtelen türelemmel és szeretettel gyógyí-

totta kis betegeit. A város köztiszteletnek örvendő és elismert polgára volt. Nem csoda hát, hogy 1998-

ban a város önkormányzata díszpolgári címmel köszönte meg emberségét, eredményes munkásságát. Az 

augusztus 20-i ünnepségeken ezután már mint díszpolgár mindig részt vett. Itt volt 2007 augusztusában 

is, amikor utolsó felvétel készült róla a főtéri ünnepségen. 
 

 
Forrás:  

Unokája, Kovácsy Zsombor levélbeli közlése.  

Kiss Erika: Meghalt Székely doktorbácsi – digitalcity 

 

 

Jászberény, 2019. 07. 12.  

 

       Összeállította: Sárközy Ágnes  


