Dr. KATONA ZOLTÁN
(1900–1969)
orvos
Jászladányban született 1900. szeptember 12-én.
Édesapja: Katona András gazdálkodó (kb. 28 hold földje volt),
édesanyja: Bíró Mária.
Tanulmányai:
A jászapáti Gróf Széchenyi István Gimnáziumban
érettségizett.
Orvosi diplomáját a Budapesti Orvostudományi Egyetemen
kapta meg.
1928-ban megnősült, felesége Schuller Ilona magyartörténelem szakos polgári iskolai tanár, aki a jászladányi
magánpolgári iskolában tanított.
Két gyermekük született: Mária 1933. április 10-én és Zoltán 1940. május 18-án. Mária szintén
orvosi egyetemet végzett Debrecenben. 1957 augusztusában avatták doktorrá. Zoltán
közegészségügyi járványügyi felügyelő lett, mivel az orvosi egyetemről elutasították
a jelentkezését politikai okokra hivatkozva. (Ennek az volt az oka, hogy édesapját 1956-ban
valami bizottságba választották be anélkül, hogy jelen lett volna. Olyan sok dolga volt
orvosként /hosszú ideig a kollégáját helyettesítette/, hogy nem volt jelen egyetlen ülésen sem,
ahogy később kiderült.)

Szakmai tevékenysége:
Dr. Katona Zoltán a diploma megszerzése után 9 évig állástalan volt, csak a Stefániánál végzett
néhány órás munkát hetenként.
1937 körül sikerült állást találnia. Pályázat útján került Jászalsószentgyörgyre. Innen
hívták be katonának 1944 októberében.

1945 májusában szovjet hadifogságba került, ahonnan 1947 őszén betegen jött haza.
Hadifogsága alatt B-listára került, de hazatérése után nehézség nélkül átesett az ún. igazolási
vizsgálaton.
Gyógyulása után magánorvosként próbált megélni, és eltartani a családját, majd
Jászkisérre nevezték ki körzeti orvosnak 1951. január 1-jétől.
Leánya, dr. Katona Mária Ilona Debrecenben dolgozott, mivel férje, dr. Kaszás Tibor a
debreceni gyermekklinika orvosa volt. (Először a Mikrobiológiai Intézetben, majd a HajdúBihar Megyei Kórház Központi Laboratóriumában dolgozott.) 1968-ban a siófoki kórház
újonnan létesített osztályaira lehetett pályázni. Mindketten beadták pályázatukat a
gyermekgyógyászati és a laboratóriumi osztályvezetői állásra.
Miután megkapták az állást, l968 szeptemberében Siófokra költöztek, ahová az
időközben nyugdíjba vonult körzeti orvos apa is követte őket. Siófokon öröklakást vásároltak
1969. szeptember 1-jén. Sajnos, a terv, hogy egymás közelében, de ne együtt éljen a két család,
nem sikerült, mert az édesapa, dr. Katona Zoltán 1970. február 10-én hirtelen, a harmadik
infarktus következtében meghalt. A siófoki Kele utcai régi temetőben helyezték örök
nyugalomra, ahová 15 évvel később eltemették szeretett feleségét is.
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