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1944-ben született Jánoshidán. 

Édesapja községházi hivatalnok, édesanyja háztartásbeliként nevelte két gyer-

mekét.  
Általános iskoláit Jánoshidán kezdte, majd miután apja elhunyt Jászberénybe 

költöztek és a Kossuth L. Általános Iskolában folytatta. 

1958–1962: A Kállai Éva Leánygimnáziumban végezte középiskolai tanulmá-

nyait és ugyanitt érettségizett. 

1962–1968: felvételt nyert a Pécsi Orvostudományi Egyetem Általános Or-

vostudományi Karára. Orvostanhallgatóként nyári gyakorlatait már a jászbe-

rényi Erzsébet Kórházban töltötte. Általános orvosi diplomáját 1968-ban sze-

rezte meg. 

1968–1981: A Hatvani Városi Kórházban a Központi Labor munkatársa. 

1971: Labororvosi szakvizsgát tett. 

1981: Elfogadta a Jászberényi Városi Kórház Központi Laboratóriumának vezetését, ahol főorvosi ki-

nevezést kapott. 

1981–2007 között töltötte be ezt az állást, majd nyugdíjba vonult. 

Nyugdíjas évei alatt édesanyját ápolta, mert nem ment férjhez és együtt élt vele. 

Kitüntetése:  

2015. november 19-én, amikor is a kórházigazgatóság Életműdíjjal tisztelte meg. 

Elhunyt: 2017. augusztus 14-én a kecskeméti Bács- Kiskun Megyei Kórházban. 

Földi maradványai a jánoshidai temetőben kerültek örök nyugalomra. 

Kalmár Krisztián kolléga nekrológja: 

„26 éven át vezette a kórház Központi Laboratóriumát. Ezen idő alatt mindig figyelemmel kísérte a 

laboratóriumi medicina és a technológia fejlődését. Munkásságához kapcsolódik az első klinikai kémiai, 

hemosztázis és hematológiai félautomata és automata készülékek bevezetése, amelyek az akkori manu-

ális metodikákat váltották fel. Mindezek nagyban hozzájárultak a mérési pontosság és a precizitás javí-

tásához, valamint munkafolyamatok könnyítéséhez. 1997-ben az ő irányításával nyílt meg először a la-

boratóriumon belül a mikrobiológiai részleg, amely új diagnosztikai lehetőséget nyújtott a klinikusok 

számára. 

Munkáját mindig a betegközpotúság, a nagyfokú szakmaiság és tudás jellemezte. 

Szem előtt tartotta a laboratóriumban dolgozó asszisztensek és diplomás munkatársak szakmai 

képzését, segítette és ösztönözte azt.  

Kollégái nem csak a laboratórium vezetőjét tisztelték személyében, hanem szerénységével és 

kedvességével a laboratórium kollektívájának is értékes tagja volt. 

2007-ben vonult nyugállományba. Nyugállományú labororvosként többször visszalátogatott a 

laboratóriumba, szívesen beszélgetett egykori kollégáival és megcsodálta a laboratórium legújabb ké-

szülékeit, és a rohamosan fejlődő laboratóriumi technológia vívmányait. Munkásságát a Szent Erzsébet 

Kórház 2015-ben Szent Erzsébet Életműdíjjal jutalmazta.” 

  

Forrás:  

BerényCafe: Dr. Körei Nagy Katalin interjú 2015. november 

Kalmár Krisztián közlései, aki az Erzsébet Kórház Központi Laborjának orvosdiagnosztikai analitikusa. 

 

2021. augusztus         Szerkesztette: Sárközy Ágnes 

 

 


