Békés megyei születésű vagyok, általános iskolába Vésztőn jártam. Már
ekkor megfogalmazódott bennem, hogy védőnő szeretnék lenni, ezért a
középiskolát Gyulán végeztem, egészségügyi szakon. Védőnőnek
Szegeden tanultam, majd amikor végeztünk a főiskolán, férjemmel
Szolnokon telepedtünk le.
Főállásban mindig iskolavédőnő voltam, de a helyettesítések révén jártas
vagyok a területi védőnői feladatok ellátásában is.
A Kodály iskolában 1994 őszén kezdtem dolgozni. Védőnőként és
szülőként egyaránt nagyon jól érzem itt magam. A kicsit kívülálló helyzet
ellenére (a munkáltatóm nem az iskola) úgy érzem, beilleszkedtem az iskola közösségébe, és
számtalan barátot találtam.
Három saját gyermekem van: Gabriella, Béla és László. Mind a Kodály iskolába jártak, illetve járnak:
Laci most végzi a 8. osztályt. Beiratkozása óta az iskolai Szülői Munkaközösség tagja is vagyok,
jelenleg az SZMK elnöke.
A mindennapok során kapcsolatban állok az összes tanulóval és iskolai dolgozókkal egyaránt. Hetente
3 munkanapot töltök itt: hétfő, csütörtök, péntek. Kedden és szerdán egy másik szolnoki iskolában
tartózkodom. A hivatalos fogadóórám hétfőn van, 13.00-14.00 óráig, de ezen az időn kívül is bármikor
nyugodtan fel lehet keresni bármiféle problémával.
Munkámat a 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet határozza meg. Legjobban azokat a tevékenységeket
kedvelem, ami közvetlenül a tanulókkal történik: vizsgálatok, oktatás, egészségfejlesztés. Főiskolai
hallgatók oktató védőnője vagyok, gyakorlatuk során örömmel mutatom be nekik a védőnői munka
szépségeit.
A gyógytestnevelés szervezése során szoros munkakapcsolatot alakítottam ki Batáné Tóth Enikő
tanítónővel. Szabadidőnkben kirándulásokat és táborokat szervezünk, melyeken az iskolába járó
gyerekek és szüleik is részt vehetnek. 2011 óta 5 tábort és 13 emlékezetes kirándulást bonyolítottunk
le együtt.
Kolléganőimmel rendszeresen szervezünk különböző, egészséggel kapcsolatos rendezvényeket. Így
például már több mint húsz éve megemlékezünk Szolnokon az Anyatej Világnapjáról, és
egyesületünkkel évek óta mi tartjuk a Polgármesteri Hivatal által szponzorált, általános iskolás
tanulóknak szóló Korosztályos Egészségnevelési Versenyt is.
Amikor egy kis lehetőség adódik, szívesen olvasok, varrok, gyöngyöt fűzök, hangversenyekre járok,
magam főzök a családnak, és süteményeket, tortákat is készítek. Szép időben imádok túrázni hazánk
ismert és kevésbé ismert tájain.
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Saját készítésű ágytakaró és torták
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