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1949. december 26-án születtem Zentán egy csodálatos édesanya 3. leánygyermekeként. Az általános 

iskolát és a gimnáziumot Zentán végeztem magyar nyelvű iskolákban majd a gimnáziumi tanulmányi 

eredményem alapján felvételt nyertem a Szegedi Orvostudományi Egyetemre. 1975 szeptemberében 

avattak orvossá és egy hét múlva már dolgoztam Vörösmarton /Horvátország, Baranya/. Azért 

választottam e 2000 lakosú kis falut, mert nagyon tetszett a munkáltatóm hozzáállása, hogy a zömében 

magyarlakta helységekbe magyarul tudó orvosokat kell biztosítani. Nagy öröm volt a falu számára, 

hogy évek óta nem működő orvosi rendelőbe végre állandó orvost kaptak és ott is akar élni velük.  

1976-ban férjhez mentem, de ugyanebben az évben megkaptam a lehetőséget a szakosításra is 

Zágrábban. A helyemet a faluban a férjem vette át. 1979-ben megszületett fiam, Zsolt, így 1 évig 

babáztam.  

1980-ban, amikor elkezdtem újból dolgozni felajánlotta az Egészségház, hogy Dárdán az újonnan 

felépített egészségházban építsem ki a gyermek- és iskolaorvosi rendelő munkáját. Nagy örömömre 

szolgált, hogy a saját ízlésem szerint tudtam kialakítani az új rendelő munkájának megszervezését. 

Nagyon hamar beilleszkedtem az új környezetbe és a jól végzett munkám elismeréseként a Baranyai 

Pedagógusok Szervezetétől megkaptam a Dicsérő Oklevelet. Csodálatos éveket töltöttem ebben a 

környezetben egészen a polgárháború kitöréséig 1991-ben.                                                                                                   

A háborús helyzet miatt nem tudtam tovább Dárdára utazni, így ezek után Batinán láttam el orvosi 

feladataimat, ahol 1989-ben újonnan épített házunkban éltünk. Azt remélve, hogy hamarosan 

rendeződik a helyzet, nem gondoltunk arra, hogy el kellene hagynunk az életterünket. Sajnos, a 

helyzet mind súlyosabbá és veszélyesebbé vált, így döntenünk kellett, a gyermekünk biztonsága 

érdekében a költözés mellett. Magától értetődő volt, hogy a magyar alapdiplománk miatt 

Magyarországra jövünk 1993-ban. Földes azért került a látókörünkbe, mert itt háziorvost és 

gyermekgyógyászt is kerestek és az átélt borzalmak miatt fontos volt, hogy együtt legyen a család és 

fiunk Debrecenben folytathatta a tanulmányait. 

Sajnos, a kezdet itt sem volt egyszerű, mert a szakdiploma honosítása 3 évig is elhúzódhatott, viszont 

a gyermekorvosi állást 1993 végéig be kellett töltetni vagy az OEP visszaveszi a lehetőséget. Egyedüli 

választás az volt, hogy újra szakvizsgáztam Debrecenben 1993. december 3-án jeles eredménnyel. Az 

Iskolaegészségtan és ifjúságvédelem szakorvosi diplomámat 1996.09.26-án honosították. 1993 

decemberétől kellett jól megszervezni az új gyermekorvosi szolgálatot. Úgy érzem, hogy ez sikeres 

volt.                                                                                                                                                                                         

Gyorsan beilleszkedtem Földes közösségi életébe is az Asszonyklubon keresztül. Aktívan részt vettem 

és mai nap is teszem, a különböző rendezvények sikeres megszervezésében. Jótékonysági 

megmozdulásokon anyagi lehetőségeimhez mérten mindig hozzájárultam a sikeres 

megvalósításokhoz. A helyi birkózók szervezésében Földesen rendezett versenyeken orvosként voltam 

sokszor jelen, ezzel biztosítva a rendezvény megvalósítását. Több felvilágosító előadást tartottam az 

iskolában, úgy a szülőknek, mint a gyerekeknek. 

2012-től nyugdíjas vagyok, de még 2015 végéig dolgoztam, reménykedve, hogy nem bomlik fel a 

gyermekorvosi szolgáltatás. Sajnos, ekkor be kellett fejeznem a munkám, mert egészségem romlása 

miatt műtét várt rám. 

Földest és a földesi embereket nagyon megszerettem, ez abból is látszik, hogy tényleges nyugdíjba 

vonulásom után is itt maradtam, mert már itt vannak a barátaim, a jó ismerősök, a segítőkész emberek, 

akik továbbra is szeretettel és tisztelettel vesznek körül. 


