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Híres doktorok 
Melyik doktori címmel rendelkező ismert szentesi emberre gondoltam? Mi a közük a 

képekhez? 

 
1. A Felsőpárton és a Nagyhegyen kerékpárral, később Jáva kismotorral járt. Rendelője a Jókai utcai 

gyógyszertárban volt, majd a Vörösmarty utcában. Egy gyógyszerész telefonon felhívta, hogy milyen 

gyógyszert írt fel. Az orvos válasza: “Tóni, nem tanultál meg olvasni?”  
dr. Berényi Imre 

2. 1905-ben, a Dózsa György utcában született. Jogi és edzői diplomát 

szerzett. Atléta, tornász, labdarúgó, ökölvívó, súlyemelő és birkózó is 

volt. 10 éven át a Magyar Birkózó Szövetség elnöke. Pályafutása alatt 

hazai birkózó nem győzte le, 1928-ban olimpiai ezüstérmes, többszörös 

Európa-bajnok.  

dr. Papp László, ebben a házban született.  
3. A gyomorhurut gyógyítására a gyógyszerek mellé gyógyvizet, gyógynövényeket javasolt. A II. 

világháborúban főorvosként dolgozott. Drezda szőnyegbombázását túlélte egy óvóhelyen. 1951-től 

dolgozott a szentesi kórházban, a belgyógyászati osztály főorvosa volt. A Farkas Mihály utcában volt 

magánrendelője, a falon kereszt függött.  
dr. Udvardi László 

4. Budapesten, a Királyi Magyar Tudományegyetem orvosi karán tanult. 1930-tól 

dolgozott a szentesi sebészeti osztály élén, 1933-tól a kórház igazgató főorvosa 

lett. Új pavilonokat, műtőket, új osztályokat épített, tíz könyvet írt. Munkahelyére 

kerékpárjával járt, szívesen pipázott. 1981-ben hunyt el. 
dr. Bugyi István, a mellszobrának a felirata van a képen. 

 
5. 1960-tól dolgozott a Szentesi Kórházban. 1969-tõl osztályvezetõ fõorvos. 

Magyarországon 1975-ben elsõként ültetett be szánkó típusú térdprotézist. A 

vidéki traumatológiai osztályokon bevezette a koponyasérültek plasztikai 

ellátását. 
dr. Badó Zoltán, szobra a kórház kertjében áll. 

 
6. Édesapja a város köztiszteletben álló szemorvosa volt.  A szentesi 

kórház Gyermekosztályán dolgozott, majd 1975-től a fertőző 

osztály osztályvezető főorvosa volt 2003-ig. Szorgalmazója volt 

egy idősek otthona megépítésének. Önkormányzati képviselő is 

volt, 2005-ben hunyt el. 
dr. Sipos Ferenc, az idősek otthonát róla nevezték el. 

 

 
7. 1865-ben született Temesváron. A család később Szentesre költözött, középiskoláit itt végezte. 1911-től 

győri püspök, 1914-től kalocsa-bácsi érsek. Jelmondata: Spes nostra salve!  
dr. Váradi Lipót Árpád 

 

8. Szentesi születésű irodalomtörténész, az MTA tagja. 1911-től 1932-ig volt tanszékvezető tanár a 

budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen. Itt tartotta híres szemináriumait Juhász Gyula, Babits 

Mihály, Kosztolányi Dezső, Tóth Árpád részvételével. 1920–1922-ben Szentes nemzetgyűlési 

képviselője, utca viseli nevét. 
dr. Négyesi László 
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9. 1878-tól négy évtizeden át volt itt plébános. Megszervezte a Szentesi Katolikus Kört. 1900-ban XIII. 

Leó pápa udvari papjává nevezte ki. 1912-ben átadták a Központi Katolikus Népiskola magyaros 

szecessziós stílusú épületét. Az új iskola falán emléktábla örökítette meg az építkezést elhatározó 

egyháztanács tagjainak, valamint a plébános-elnöknek a nevét. Szentes román megszállása idején hunyt 

el. 1932-ben utcát neveztek el róla. 
dr. Uhlár István 

10. Városépítő polgármester 15 éven át: városi villanytelep, vármegyei kórház, Szentes-Csongrád közötti 

tiszai vashíd, felsőpárti munkáslakások, a Katolikus Kör Szent Anna utcai épülete, evangélikus templom, 

Orosháza-Szentes, Szentes-Csongrád közötti vasútvonal, fásítás, az ártézi kutak tömeges fúratása; a 

házak újraszámozása stb. Negyvenéves házassága alatt hat gyermeke született. 
dr. Mátéffy Ferenc 

11. 1885-ben mint a legtöbb adót fizető polgárok egyike lett tagja a városi képviselő-testületnek. 1897-ben a 

város polgármesterévé választották, 1902-ig volt polgármester. Számos ártézi kutat fúratott, folytatódott 

a belterületi műutak kiépítése. Felépült a Petőfi Szálló és a Központi Takarékpénztár bérpalotája. 1932-

ben utcát neveztek el róla. 
dr. Lakos Imre 

12. Ügyvéd, végigharcolta az l. világháborút, és Katonai Érdemérem 

kitüntetésben részesült. 1919-ben túszként Szamuely Tibor 

halálvonatára került, innen megmenekült. 1949-ben a kommunista 

rendőrség a lakásáról elhurcolta és a szentesi rendőrségen szó szerint 

agyonverték, majd az emeleti ablakból félholtan kidobták. Azt 

hazudták, hogy öngyilkos lett.  
Dr. Péter Ernő, e házban gyerekeskedett.  

13. A Szentesi Kórházban dolgozott sebészként, később osztályvezető 

főorvosként. 1962-ben Szentesen amatőrfilm klubot alapított,  

dokumentum-, humoros-, portré-, tudományos- és riportfilmek 

alkotója.  
Dr. Dragon Károly, emléktáblája a sebészeti osztályon található. 

 

 
14. A szentesi múzeum igazgatója 1954–64-ig. 1964–87-ig 

nyugdíjasként dolgozta fel az itt található régészeti, 

néprajzi, képzőművészeti anyagot. 
Dr. Csalog József, emléktáblája a ligeti múzeumépületen. 

 

 

15. A szentesi zsidó hitközség egyik tekintélyes tagja, gyógyszerész. 

A Harruckern utcában volt gyógyszertára a 20-as, 30-as években. 

Elsők között deportálták. Emlékét botlatőkő őrzi. 
Dr. Havas József, ebben a házban volt a patikája. 

 

 
16. A szentesi vízilabda legendás alakja, polgármester 

1990–1994 között. 

A Szegedi Tudományegyetemen jogi doktori oklevelet 

szerzett, később edzői szakot végzett, mezőgazdasági 

szakjogász szakvizsgát tett. 
Dr. Rébeli Szabó József, emléktáblája a strandon található.  

 


