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A két folyó ölelésében fekvő Szolnokon születtem 1948. 01. 21-én. Édesapám a Szolnok
Megyei
Kórház Fül-orr-gégészeti Osztályának vezető főorvosaként dolgozott. Feleségem
belgyógyász, házi- és üzemorvos. Egy fiú testvérem van, ő szájsebész-fogorvos. Két
gyermekem jogi pályán tevékenykedik. Négy unokám van.
Általános és középiskolai tanulmányaimat szülővárosomban végeztem, jeles eredménnyel.
Ebben az időszakban nagy örömmel sportoltam és kardvívóként megyei jó tanuló, jó sportoló
diákverseny megyei győztese lehettem.
Szülővárosom folyói nagy szerepet játszottak vonzódásomban a vizek és vizes sportok iránt,
de paradox módon hozzájárultak a hegyen-völgyön barangolástól kapott örömökhöz is.
Egyetemi tanulmányaimat a Tisza egy másik városában Szegeden végeztem cum laude
eredménnyel. Megtiszteltetés volt, hogy diákképviselőként két éven át az Egyetemi Tanács
tagja lehettem.
1972-től a Kecskeméti Megyei Kórházban dolgoztam. A fül-orr-gégész szakmát az otthonról
hozottakon túl, elsősorban itt tanultam két klinikai indíttatású főorvosomtól. Megszerzett
tudásomat igyekeztem bővíteni a hazai klinikák európai hírű professzorainál, de lehetőségem
nyílt tanulni Antwerpen, Graz és Prága neves klinikáin is.
1978-ban tettem szakvizsgát fül-orr-torok és gégegyógyászatból jeles eredménnyel.
Az itt töltött idő alatt két éven át elnöke voltam az akkor alakuló Kecskeméti Orvosi
Kamarának.
Önálló munka végzésére nyílt lehetőségem 1997 és 2005 között az akkor még működő
Kiskunfélegyházi Kórház Fül-orr-gégészetének Osztályvezető főorvosaként. Az ottani osztály
újraszervezése, modern eszközökkel való felszerelése, új műtéti technikák meghonosítása
során jegyeztem el magam szakmám egy újabb ágával a hallásvizsgálatokat végző
audiológiával.
A folyamat vezetőjeként részese voltam a kórház ISO minősítése elérésének.
Audiológiai szakvizsgát 2001-ben tettem kiválóan megfelelt eredménnyel.
Audiológiai jártasságomért elsősorban a Pécsi Fül-orr-gége Klinika akkori vezetőjének Pytel
professzornak vagyok hálás, aki biztos alapokat adott a klinikai audiológia és a
hallókészülékes hallásjavítás felelősségteljes munkájához. E tárgykörben a hallókészülékes
cégek továbbképzésein túl, Dániában, Svájcban szerezhettem ismereteket a napi
betegellátáshoz.

Eredményes pályázat után visszatértem a Kecskeméti Megyei Kórház Fül-orr-gégészetének
élére, majd szakrendelőjébe, ahol 2010-ig dolgoztam. Elláttam a megyei fül-orr-gészeti
szakfelügyelői feladatkört is.
A fenti tevékenységek mellett részese voltam és vagyok a Meditres Kft. által üzemeltetett
Bagoly utcai szakrendelő járóbeteg ellátó munkájának.

