A SZÁVA CSALÁD
Prof. Dr. Száva János- Zoltán Csíkszépvizen született 1916. július 19- én. A kolozsvári
egyetemen szerzett orvosi oklevelet 1940- ben. 1944- től a kolozsvári Sebészeti Klinika
tanársegéde, 1948- ban telepedik le Marosvásárhelyen, majd 1949- től előadótanár a
marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem ortopédiai, traumatológiai és
gyereksebészeti tanszékén; 1968- tól professzor. Megszervezte a marosvásárhelyi
ortopédiai, traumatológiai és gyereksebészeti klinikát. Könyveket írt orvostanhallgatók
számára, több mint 100 tudományos dolgozat szerzője, amelyeket számos hazai és
külföldi kongresszuson mutatott be. 1971- ben ’’Érdemes Professzor’’ címmel tüntették
ki. Kiváló orvosi tevékenységét hazáján kívül is nagy nemzetközi elismeréssel
nyugtázták.
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világpremierrként is szerepel a teljes daganatos csigolya eltávolításának ill. pótlásának
feltalálása és kivitelezése. Személyisége a legnagyobb hírnevet és elismerést szerezte
a családjának. 2001. július 27- én hunyt el Marosvásárhelyen.
Dr. Száva György- Dániel Marosvásárhelyen született 1955. május 7-én, Prof. Dr.
Száva János- Zoltán és dr. Orbók Éva- Mária második gyermekeként. 1974- ben
érettségizett a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceumban. 1981- ben orvosi
oklevelet szerez a marosvásárhelyi Orvosi Egyetem általános szakán és 1984- ig
gyakorló orvos ugyanitt. 1988- ig körorvos Galocáson és Nyárádremetén. 1988- tól
sebészorvos, majd késöbb főorvos a marosvásárhelyi I. sz. Sebészeti Klinikán. Több
tudományos dolgozat szerzője. 1985- ben nősült, neje Dr. Száva (Dáné) MargitKatalin Marosvásárhelyen született 1960. április 10- én. A Bolyai Farkas Elméleti
Líceum diákjaként érettségizik 1979- ben, ugyanebben az évben sikeresen felvételizik a
marosvásárhelyi Orvosi Egyetemre. Szakmai pályáját családorvosként gyakorolja.
Házasságukból két gyermek született: Dániel- Tamás (1986. június 27) és AndrásJános (1989. január 22).
Dr. Száva Dániel- Tamás 2005- ben érettségizett a Bolyai Farkas Elméleti Líceumban,
majd a marosvásárhelyi Orvosi Egyetem fogorvosi karán szerez oklevelet. 2011.
őszétől az Egyetem doktorandusza ill. tanársegéde, 2012- től fej- nyak- szájsebész
rezidens Marosvásárhelyen. 2013- ban házasságot köt Dr. Száva (Moldován)

Andreával, aki 1987. október 17- én született Marosvásárhelyen, 2006- ban
érettségizett a Bolyai Farkas Elméleti Líceumban, majd hat évvel késöbb a
marosvásárhelyi Orvosi Egyetem általános karát elvégezve, bőrgyógyász rezidensként
dolgozik szülövárosában.
Száva András- János 2008- ban érettségizik a Bolyai Farkas Elméleti Líceum
diákjaként Marosvásárhelyen, majd ez év őszétől az Orvosi Egyetem fogorvosi karán
folytatja tanulmányait. 2012. októberében megnyitják a Száva Dent fogorvosi
magánrendelőt a Bolyai u.- ban, ahol jelenleg is szakmai tevékenységüket folytatják.
Jelenleg is Marosvásárhelyen élnek.

