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Előszó 

 

Tudom, hogy számos szociális intézménynek régre nyúlik vissza a története. Legalább 

50-70 évre. Vannak régi kastélyépületek, melyek különleges eseményeknek adtak 

helyet. De talán a mi egyik telephely intézményünk ezek közül is kitűnik azzal, hogy 

az épületet Simor János hercegprímás 1889-ben építtette azzal a céllal, hogy az 

árváknak, rászorulóknak otthont nyújtson. Ezt a küldetését megszakítás nélkül 

teljesítette az intézmény immáron 130 éve, persze illeszkedve a mindenkori 

elvárásokhoz, előírásokhoz. 

A KEM ISZI Szent Rita Fogyatékosok Otthona falaiba beleégett a gondoskodás, a 

szeretet, a tanítás, a fejlesztés. 

Árasztja magából a nyugalmat, a biztonságot, a keresztényi szeretetet, tanítást, melyet 

sugall a Kollégáknak, a Családoknak, a Lakóinknak. 

Az alapos kutatómunka olyan mélységeket mutat meg, melyet már rég elfeledtünk, 

emlékeink zömmel az elmúlt fél évszázadból örökítődtek át. 

A helyi média azonban akkor is komoly figyelmet szentelt ezen intézménynek, így sok 

érdekesség örökké megmaradt nekünk. 

Az élettörténeteket mégis a 30 évig intézményvezetőként az otthon élén álló Kollár 

Imréné Erzsike interjújából vettük, hisz az 1993.évi III. tv. megszületése előtti és utáni 

átmeneti időszakot öleli fel munkássága, amikor is rövid időn belül kellett hatalmas 

lépéseket megtenni és komoly szemléletváltást eszközölni. 

A Komárom – Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény méltón büszke erre az 

örökségére, és követve a pályázat apropójául szolgáló gyűjtőmunkát, a többi 

telephelyünk múltját is feltárjuk, amíg még segítségünkre lehetnek a volt vezetők, 

kollégák! 

 

Szőke – Szabó Mónika 

KEM ISZI intézményvezető 
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I. Az Intézmény bemutatása 

 

 

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény három otthont, egy 

lakóotthont és egy idősek klubját foglal magába, melynek itézményvezetője Szőke – 

Szabó Mónika. Az intézmény fenntartója 2013. április 1. óta a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság, a középirányítást a megyei kirendeltség biztosítja, 

igazgatója Süttő Erika. 

KEM ISZI Pszichiátriai Betegek Otthona 

KEM ISZI Fogyatékosok Otthona 

KEM ISZI Szent Rita Fogyatékosok Otthona  

KEM ISZI Fogyatékosok Lakóotthona 

KEM ISZI Glatz Gyula Idősek Klubja 

Az intézményrendszerből a Szent Rita Fogyatékosok Otthon történetét kívánjuk 

bemutatni. 

A Szent Rita Fogyatékosok Otthona 55 fő részére biztosítja az ellátási területén élő, 

olyan középsúlyosan, súlyosan és halmozottan sérült személyek állandó és folyamatos 

ellátását, ápolását, gondozását, habilitációját, korai fejlesztését és fejlesztő 

felkészítését, akiknek oktatására, képzésére, foglalkoztatására, gondozására csak 

intézményi keretek között van lehetőség, ezért speciálisnak tekinthető a szociális 

ellátás területén. 

A gondozott gyermek és felnőtt korú lakók társadalmi beilleszkedésének elősegítése, 

szabadidős tevékenységük és a társadalomban való megjelenésük és kapcsolataik 

feltételeinek megteremtése fontos számunkra.  
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A gondozottak kreatív készségének, manuális és mozgásos tevékenységének 

fejlesztéséhez szükséges tárgyi feltételek biztosítottak. A mentálhigiénés ellátás egyéni 

fejlesztési tervek alapján történik.   

A köznevelési törvény rendelkezésének megfelelően az intézmény szolgáltatását 

igénybe vevő kiskorú lakók számára megszervezzük a tankötelezettség teljesítésének 

feltételeit, mely korai fejlesztés és fejlesztő felkészítés keretében történik. A tanköteles 

korú (16 éves korig) lakóink fejlesztését a Montágh Imre EGYMI Óvoda, Általános 

Iskola és Speciális Szakiskola pedagógusai végzik. Az egy-hat év közötti gyermekek 

korai fejlesztését a Pedagógiai Szakszolgálat gyógypedagógus – nevelője végzi.  

 

SNI gyermekek számára személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi 

szakellátást (átmeneti és tartós nevelés) az ápolást - gondozást nyújtó bentlakásos 

intézményi ellátás keretén belül tudunk biztosítani. 

Kiegészítő terápiák és módszerek:  snoezelen szoba, sóterápia, fényterápia, 

aromaterápia, művészetterápia. A kiskorú gyermekekkel nagy örömmel játszuk az 

ölbeli játékokat. Mondókával, ringatással próbáljuk pótolni a hiányzó anyai ölelést, 

mely segíti a kötődés és bizalom hiányával, károsodásával élő gyermekek érzelmi 

fejlődését. 

 

2010. január 1-jétől 10 fős nappali ellátás is működik az otthonban. Az ellátottak 

számára megadjuk mindazt a segítséget és támogatást, amely lehetővé teszi  számukra 

képességeik kibontakozását és az önellátás kialakítását. A foglalkozásokat egyéni és 

személyre szabott módon alakítjuk ki, hogy pont annyi segítséget kapjanak amennyi 

szükséges. A szülők számára felszabadító az a néhány óra, amikor a 24 órás 

felügyeletből kiszakadva kicsit feltöltődve jöhetnek gyermekükért.   

2012.dec.1-től Esztergom város tekintetében a szociális étkeztetést, házi 

segítségnyújtást (60 fő), valamint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást is biztosítja 

az intézmény – ez utóbbi szolgáltatást Budapest XVII. kerületben és Rétság 

Kistérségben is (266 fő) ellátjuk. 

A telephely vezetését 2016-óta Szabó Krisztina látja el. 

Célunk, hogy otthont teremtsünk a fogyatékos emberek számára, életüknek célt 

adjunk, segítsük egész emberként élni. Arra törekszünk, hogy lakóink az intézeten 

kívüli élettől ne szakadjanak el, családjukkal, hozzátartozóikkal a rendszeres 

kapcsolatot megtartsák.              
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Intézményünk bejáratát díszítő üvegkép 

 

 

 

 

Szent Rita szobra az épület bejárata mellett   
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II. Az Intézménynek helyet adó település bemutatása 

 

Az általunk bemutatni kívánt intézmény Magyarország egyik legnagyobb 

történelmi múlttal rendelkező városának, Esztergomnak Szentgyörgymező 

városrészében, a Dessewffy utca 22. szám alatt található. A város múltjában az egész 

ország történelme sűrűsödik. Az ezeréves magyar történelemnek nincsen olyan 

évtizede, melynek során fel ne merülne Esztergom városának neve.  

Az alábbiakban bemutatjuk az intézménynek helyet adó Esztergom városának 

és Szentgyörgymező városrészének történetét. 

 

Esztergom város története 

 

 
Meggyes Miklósné: Szent István városa (Esztergom története) 

Esztergom már az őskortól lakott területnek számított, a régészek 18-20 ezer 

éves településnyomokat tártak fel. Így feltételezik, hogy azóta folyamatosan emberek 

laktak a területen. A területen megfordultak a kelták, rómaiak, hunok, avarok, majd 

őket a magyarok követték. Tarján és Kürt-Gyarmat törzse már a 900-as években 

elfoglalták a területet. 

A 960-as években Géza fejedelem új, állandó székhelyének Esztergomot 

választotta meg. Géza építette fel a korábbi római erőd alapjaira hegyi kővárát, hozzá 

a lakótornyot és István vértanú templomát 972-re. Ettől fogva számítjuk Esztergom 

város megalapulását. 

Géza fia Vajk itt született és itt keresztelték meg, keresztségben az István nevet 

kapta. István herceg nagyfejedelemmé tetette magát apja halála után, és 1000 

karácsonyán itt koronázták királlyá. Így vált Esztergom az általa alapított Esztergom 
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vármegye központjává és vallási, érseki székhelyévé. Székesegyházat emeltetett a 

Várhegyen és Szent-Adalbert templomnak nevezte el. 

A 11. században épült a királyi palota, majd egészen IV. Béla uralkodásáig az 

uralkodók laktak benne, aki székhelyét Budára helyezte. 

1188-ban tűzvész pusztított a székesegyházban és az épületek teljesen leégtek, 

francia és bizánci hatásra kezdték el újjáépíteni. 

1221-től az egyházi városrész a káptalan birtokát képezte, népei az egyház 

alattvalói lettek. Érseki város alapítása kezdődött. 

A tatárjárás idején, a lakosság nagy része szinte oda veszett, a megmaradt 

lakosság hamar nekiállt az újjáépítésnek, a város elvesztette vezető szerepét. 

Később az érsekek a városból és városban végzett katonai, kulturális és oktatási 

tevékenységükkel az ország egyik legfontosabb városává tették. 

A 14–15. században Esztergom érsekei révén gyakran országos események 

színtere volt, a magyar kultúrának egyik legfontosabb fellegvára lett. Udvarukban, 

amelynek gazdagsága a budai és visegrádi királyi udvarokéval vetekedett, gyakran 

fordultak meg királyi vendégek és Európa-szerte ismert tudósok, művészek. 

1453-ban Széchy Dénes újjáépítette az esztergomi székesegyházat. 

A 15. század második harmadára az esztergomi érsek, Vitéz János viszonya 

jelentősen megromlott Mátyással, így 1471-ben Mátyás serege ostromolta a várat. A 

király fogságba vetette Vitéz Jánost, aki ott is halt meg. 

A török hódítás, a virágzó középkori Esztergom pusztulásának is kezdetét 

jelezte előre. 1526. szeptember 11-én a török portyázók egészen Esztergomig 

feljutottak és felégették a várost, a várat azonban nem tudták bevenni, így az érseki 

kézen maradt. 

Miután Esztergomot 1543-ban elfoglalta a török, az Oszmán Birodalom 

végvára, és egy több megyényi területre kiterjedő török szandzsák központja lett. 

Esztergom a török uralma idején folyamatos harcoknak, ostromoknak volt kitéve, amit 

megsínylett a város és lakossága is. A királyváros nagy része elpusztult, bár a 

száznegyven évnyi török uralomnak ma is vannak fellehető jelei építészetében. A 

törökök főleg a várat építették, erősítették, de emellett jelentős új épületeket, 

dzsámikat, mecseteket, minareteket, kupolás fürdőket is emeltek. 

A török uralom után a városban a középkori alapokon négy önálló települést 

hoztak létre:  

- Esztergom királyi várost, melyet a budai kamarai adminisztráció igazgatott;  

- Vízivárost, mely az érsek birtoka volt;  

- Szenttamást, mely a káptalan birtoka volt és  

- Szentgyörgymezőt, mely az érsek jobbágyfalujaként került bejegyzésre.  
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A várost a feudális kötöttségek elől menekülő jobbágyok, németek, csehek, rácok 

népesítették be újra. A város megindult a polgárosodás útján. Ez idő tájt épült a régi 

Vármegyeháza, és a mai Városháza a mai Széchenyi téren. 

Esztergom 1708-ban visszakapta szabad királyi város rangját, vele az iparűzési, 

gazdasági, vám-, kereskedelmi, pallos- és polgárjogait, a törvénykezést, bíráskodást, 

örökösödést, közigazgatást is beleértve. 

Az esztergomi érsek 1715-től a hercegprímási címet is viselte. 

1761-ben az érsekség visszakapta a várat, ahol két év múlva megkezdték a 

hatalmas, új egyházi központ kiépítésének munkáit. A Várhegy közepét, a Szent 

Adalbert és Szent István templomok és várfalak jelentős maradványaival együtt 

elhordták, hogy helyet nyerjenek az új székesegyház számára. 

1776-ban az egyházmegyék átszervezésekor Mária Terézia kiszakította a roppant 

terjedelmű esztergomi főegyházmegyéből a besztercebányai, rozsnyói és a szepesi 

püspöki megyét, és megszüntette az exemptiók túlnyomó részét. 

Az első polgármestert az udvari kamara engedélye alapján 1808-ban választották, 

addig a bíró állt a város élén. 

1822-ben megkezdték a Bazilika építését a lebontott székesegyház helyén. Pénz 

hiányában végül eredetileg hatalmasra tervezett komplexumnak csak a legfontosabb 

részei készültek el: a székesegyház, a szeminárium épülete, a Sötétkapu és az érseki 

palota. 

1831-re elkészült a hatalmas, óegyiptomi stílusban épült altemplom és felhúzták az 

oldalfalak nagy részét is. 

1876-ban a 20. törvénycikk értelmében Esztergom törvényhatósági jogai 

megszűntek, és rendezett tanácsú városként betagolták Esztergom vármegye 

szervezetébe, mivel a négy testvérváros szétválasztása óta lélekszáma nem érte el a 12 

ezer főt, és gazdasága sem volt elég erős. Ez elsősorban azért következhetett be, mert 

a négy, korábban említett település hevesen ellenállt mindenféle városegyesítési 

törekvésnek, melyeket korábban már az utolsó rendi országgyűlésen is felvetettek. 

1890-ben újra felmerült Esztergom város és a szomszédos három település, 

Víziváros, Szenttamás és Szentgyörgymező egyesítésének gondolata. A részletesen 

kidolgozott tervezetet először Szenttamás közgyűlése fogadta el 1894. július 29-én. Az 

érseki Vízivárosban egyhangúlag az egyesülés mellett szavaztak. Szentgyörgymező 

azonban kemény feltételeket szabott, amiket 35 pontba foglalt – ezek betartása mellett 

viszont szeptember 6-án a negyedik település is aláírta a belügyminiszternek készített 

feliratot, melyre 1895. január 13-án érkezett meg a hozzájárulás. A város társadalma 

azonban ezután sem lett egységes. Városrészenként változott az emberek 

életkörülménye, társadalmi helyzete. A királyi városban hivatalnokok, a Vízivárosban 
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a papság, a Duna mellett tímárok, molnárok, halászok, Szentgyörgymezőn 80 

százalékban földművesek, Szenttamáson iparosok, Tabánban és a külvárosok 

többségében szintén földművesek éltek. 

A trianoni békeszerződés után Esztergom elveszítette vonzáskörzetének nagy 

részét, amit csak tetézett az, hogy 1919-ben a Mária Valéria híd Párkány felőli ívét 

légionáriusok lerombolták, és ezt csak 1927-re javították ki, amely nem csak 

határvárossá tette Esztergomot, hanem közlekedési zsákutcává is. 

1923-ban az anyaországon belül maradt Komárom és Esztergom megyéket 

egyesítették Komárom és Esztergom közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegye 

néven, aminek Esztergom lett a székhelye. Esztergom 1929-ben megyei városi 

elnevezést kapott. Ennek értelmében a városi tanácsot a polgármesteri hivatal váltotta 

fel. 

A világháború után a város terjeszkedett dél felé, és lakossága is lassan nőtt. Az 

egykori laktanyák és hadifogolytáborok mellett kezdett kialakulni a mai Esztergom-

Kertváros. 

A második világháború után a kommunista hatalomátvételt követően Esztergom a 

„reakciós város” elnevezést kapta. A város csak 1950-ig lehetett megyei székhely, mert 

Esztergom megye megszűnése után, az új (Komárom) megye legfontosabb városa 

Tatabánya lett. Esztergom városi bevételeinek nagy részét Tatabánya építésére és 

fejlesztésére vonták el. Az Esztergomi járás székhelyét a szomszédos Dorogra 

helyezték, a járás nevét pedig Dorogi járásra változtatták. 

A város ezután is megmaradt egyházi központnak, a legfontosabb egyházi 

tisztségeket a kommunistákkal együttműködő úgynevezett „békepapok” tölthették 

csak be, akik szoros ellenőrzés alatt álltak. 

1951-ben felmerült Esztergom nevének a megváltoztatása is (az utcanevek 

változtatása mellett). Az új név Dózsafalva lett volna, melyet Doroghoz terveztek 

csatolni. 

Esztergom 1956-ban az első vidéki városok között állt a forradalom mellé, a 

lövöldözés áldozatainak nevét 1989 óta emléktábla őrzi. 

A rendszerváltás után Esztergom újra fejlődésnek indulhatott. Egyházi fenntartású 

középiskolák, intézmények nyitották meg kapuikat. Felújításokat végeztek több újra 

egyházi tulajdonba került épületen1.  

  

                                                           
1 https://kutakodunk.wordpress.com/2011/02/06/esztergom-es-az-esztergomi-var-tortenete/ 

https://kutakodunk.wordpress.com/2011/02/06/esztergom-es-az-esztergomi-var-tortenete/
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Szentgyörgymező városrész bemutatása 

       

     Szentgyörgymező (képeslap)2 

A KEM ISZI Szent Rita Otthona Esztergom Szentgyörgymező városrészén 

található.  

Szentgyörgymező 1895-ig önálló dunaparti mezőváros volt az esztergomi 

járásban. Lakói leginkább bortermelők voltak. A 19. század végén nyolcvan 

százalékuk élt földművelésből. 

A Szent György vértanúról elnevezett zöldmezei prépostságot, amely 

társkáptalannal volt összekötve, egyesek Szent István alapításának tartják. 

Első írásos említése 1230-ból való. A tatárjárás és Trencséni Máté hadjáratai 

elpusztították a prépostságot, de Telegdi Csanád érsek 1337-ben visszaállította.  

A török uralom alatt a település ismét elpusztult.  

A Rákóczi-szabadságharc ideje alatt a lakosság szétszóródott, de a béke 

helyreállása után visszatértek. Földesuruk az esztergomi érsek volt.  

A Szent György-plébániatemplom 1785-ben épült Draveczky Ferenc esztergomi 

kanonok áldozatkészségéből a falu ősi temploma helyén. 

Maga a település az érsek tulajdonát képezte.  

1892-ben alapították a Szentgyörgymezői Polgári Olvasókört. Ez máig a 

városrész kulturális központja, ahol állandó programok, szakkörök, művészeti 

csoportok működnek.  

     

Az Olvasókör épülete anno és napjainkban 3 

                                                           
2 http://www.esztergomi-kepeslapok.hu/galeria/32-szentgyorgymezo/ 

3 www.facebook.hu/esztergom.anno 

http://www.esztergomi-kepeslapok.hu/galeria/32-szentgyorgymezo/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tat%C3%A1rj%C3%A1r%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Esztergomi_%C3%A9rsek
http://www.esztergomi-kepeslapok.hu/galeria/32-szentgyorgymezo/


12 
 

Először 1854-ben egyesítették Esztergommal, de 1868-ban Esztergom vármegye 

kezdeményezésére újra önállósodott. 

Simor János, esztergomi érsek 1885-ben saját költségén új kórházat alapított, 

ami egyben a Magyar Vöröskereszt kórháza is lett, valamint alapítványt hozott létre 

egy leány árvaház javára.   

 

 

Simon Leányárvaház (képeslap részlet) 

1891-ben 325 háza és 2698 magyar lakosa volt.  

Másodszor 1895-ben csatolták Esztergomhoz, mint IV. kerületet. Ebbe 

Szentgyörgymező mezőváros csak úgy volt hajlandó beleegyezni, ha az új város 

vezetése teljesíti 35 pontból álló feltételeit, melynek nagy része gazdasági jellegű volt.  

A településrész máig erősen őrzi falusias jellegét. Az 1980-as években 10-12. 

századi lakóházak maradványait tárták fel.  

A 21. század elején a városrész északi végében, a honvéd temető környékén 

lakópark épült.4 

 

Az Intézmény elhelyezkedése Szentgyörgymezőn 

 

Intézményünk Esztergom Szentgyörgymező városrészében a Dessewffy Arisztid 

utca 22. szám alatt található, melynek 1948 ig a neve Árvaház utca volt.  

  

                                                           
4 : https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/OMMonarchia-az-osztrak-magyar-monarchia-

irasban-es-kepben-1/dunantul-3EFE/esztergom-es-kornyeke-korosy-laszlotol-4434/ 

            https://hu.wikipedia.org/wiki/Szentgy%C3%B6rgymez%C5%91 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Szentgy%C3%B6rgymez%C5%91
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Szentgyörgymező korbeli térképe (részlet, az árvaház 64-el jelölve5) 

 

 

 

 
 
                 Prímási Levéltár Tervrajzgyűjtemény 685 (Prokopp János vízvezeték-terve 1891-ből) 

 

 
                                                           
5https://library.hungaricana.hu/hu/view/EsztergomKonyvek_138/?query=SZO%3D(szobor)&pg=160&l

ayout=s 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/EsztergomKonyvek_138/?query=SZO%3D(szobor)&pg=160&layout=s
https://library.hungaricana.hu/hu/view/EsztergomKonyvek_138/?query=SZO%3D(szobor)&pg=160&layout=s
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III. Épülettörténet 

Árvaházból – Fogyatékos Otthon 

 

A Szent Rita Fogyatékosok Otthona elődjét Simor János esztergomi hercegprímás 

alapította 1886-ban. Az intézmény hosszú évtizedekig árvaház és iskolaként 

működött. 

 

 
Emléktábla az alapításról 

 

Simor János hercegprímás nyári napok estéjén gyakran sétált kíséretével 

Szentgyörgymező utcáin. A séták alkalmával látta az utca porában játszó gyermekek 

nagy számát, akiket a szülők nem tudtak magukkal vinni a határba, és nem volt otthon 

kire hagyniuk. Elhatározta, hogy a szentgyörgymezei gyerekeknek óvodát állíttat. 

1879-ben 2000 forintért megvásárolt egy tágas gyümölcsöskertet a rajta lévő pajtával 

együtt, hogy ott építtesse fel a kisdedóvót.  

 A városi közigazgatási bizottság kérelemmel fordult a hercegprímáshoz, hogy 

a tervezett óvodát bővíttesse ki egy leányiskolával, amelyre a településnek nagy 

szüksége lenne. 1887. tavaszán megkezdődött az építkezés, az építőmester Feigler 

Gusztáv volt.  

          Simor János 1886-ban alapított érseki árvaházat, a főegyházmegye szegény, 

elhagyatott leányárvái ingyen nevelésben részesülnek majd.  

Az árvaház építésével Waisz Endre fiatal építészt bízták meg. Az árvaház 

építési munkálatairól a korabeli újságok (Esztergom, Esztergom és Vidéke) 

folyamatosan beszámoltak: 

1889. július 11-i számában az Esztergom és Vidéke újság beszámolt arról, hogy: 

„Szentgyörgymezőn az árvaház építése annyira előre haladt, hogy az épület fele már 

tető alatt áll, a másik felére pedig a napokban rakják föl a tetőt. Az épület közepére 

tervezett kápolna falai is magasan kiemelkedtek már a földből. Az építés remélhetőleg 

aug. hó közepéig be lesz fejezve.” Augusztus 15-én már az épület elkészültéről 

tájékoztatták az olvasókat. A lakosok az újságból értesülhettek arról, hogy az épület 
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közepére eső, gótikus ablakokkal díszített kápolna fűtésre is be van rendezve. Az 

árvaház leendő lakóinak fölszerelését fehérruhákban és ruhaneműekben Mihalik 

Bálint jó nevű esztergomi kereskedő cégre bízták. A fölszerelés költségei körülbelül 

hét-nyolcezer forintra rúgtak. Az asztalos munkálatokat is helybeli iparosok végezték. 

1889. őszén az árvaház és a kápolna építése miatt csak néhány nap késéssel 

indulhatott meg a tanítás az iskolában. 

Az építkezés 1889. szeptember közepén fejeződött be, de megnyitva nem lett. 

1890. szeptember 29-én érkeztek a felvett árvák az intézetbe. Az épület felszentelését a 

hercegprímás személyesen végezte 1890. október 4-én, Ferenc József császár neve 

napján. A főszékesegyházból a hercegprímás és az ünnepi közönség átvonult az új 

érseki árvaházhoz, ahol a kis árvák az apácák vezetése alatt sorfalat álltak. Először az 

árvaház házi kápolnáját áldotta meg a hercegprímás, majd az intézet összes helységét 

felavatta és ünnepi beszédet mondott. Balázs Mariska árvaleányka szívhez szóló szép 

szavakkal mondott köszönetet az árvák nevében a nagylelkű alapítónak. Az árvaház 

igazgatójának dr. Hetyey Sámuel kanonok, a hercegprímási kancellária igazgatóját 

nevezték ki. 

A hercegprímás ünnepi beszédét az Esztergom és Vidéke újság 1890. október 

12-i száma teljes terjedelmében közölte (lsd. mellékletben). A megnyitáskor 26 

esztergomi és 6 testvérvárosból való árvaleány volt az intézetben. Öt irgalmas nővért 

alkalmaztak az árvák ellátására. 1890. novemberében Pongrácz Adolf gróf, vágújhelyi 

prépost, látogatást tett az árvaházban s az ott tapasztalt rend és tisztaság fölött teljes 

elismerését fejezte ki a főnöknő előtt. 

 
képeslap az árvaházról6 

                                                           
6https://www.darabanth.com/en/onlineauction/262/categories~Postcards/Hungary~100023/Esztergom-

Simor-Leany-arvahaz-a-Kereszteny-Szeretet-Orszagos-Gyermekvedo-Muve-kezelesebe~II1017321/ 
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 Az elkészült új intézmény számára sorba érkeztek a nagylelkű adományok és 

felajánlások: 

- Simor Teréz egy értékes ezüst szentségtartót adományozott, 

- Lietzenmayer bárónő Münchenből saját kezűleg hímzett oltárterítőt küldött 

ajándékba, 

- Blaha Károly az árvaháznak adományozta az alapító hercegprímásról 

készült arckép festményét, 

- 1893-ban Majer István püspök végrendeletében 300 ft-ot hagyott az 

árvaházban tartandó misékre és az árvákra, 

- egy névtelen jótevő páduai szent Antal tiszteletére szobrot emelt az 

árvaházban. A szobrot 1897. november 1-én gróf Csáky Károly püspök 

szentelte fel. A szobor alatt lett elhelyezve Szt. Antal szegényeinek perselye, 

melynek jótékony adományait a Szt. Vince egylet osztotta ki. Az első 

hónapban 25 ft 13 krt gyűlt össze a perselyben. 1899. október 29-i számában 

az Esztergom és Vidéke újság beszámolt arról, hogy az árvaház Szent Antal 

perselyét az egyik kompanista a mise alatt feltörte és a benne található 50 

forintot kivette.  

- Az intézet felállítása óta, karácsonykor karácsonyfát állítottak és ünnepélyt 

tartottak, amikor a jótevők adományaiból az árvák és a plébánia szegény 

sorsú gyermekei ruhaneműket kaptak. Az adományozók a hercegprímás, 

gróf Majláth Gusztáv Károly szemináriumi praefectus, gróf Csáky Károly 

kanonok, az Erzsébet-egylet és más jótevők voltak. 

 

 
Szent Erzsébet szobra az egykori árvaház udvarán 
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Az iskolába járó gyerekek száma azonban rövid idő alatt annyira 

felszaporodott, hogy a tantermek nem voltak elegendőek a befogadásukra. A 

leányiskola két közönséges lakószobában volt elhelyezve, egyikében 80, a másikban 

110 leányka zsúfolódott össze. Vaszary Kolos hercegprímás 1896-ban 5000 forint 

költséggel még két tantermet csatolt az épülethez. Az építkezést Sinka Ferenc 

építőmester végezte. Az utcára 24 díszes keretezésű ablak nyílott, az eléjük ültetett 

gömbakácok mérsékelték a beáradó meleget és díszítették az utcát. A tantermek 

magasak, világosak és a kor követelményeinek megfelelőek voltak, ablakaik az 

udvarra néztek. Az épületet 2 hold terjedelmű kert vette körbe, melynek egy része a 

gyermekeknek játszóhelyül szolgált. Bevezették a várhegyről a vízvezetéket a kertbe, 

a folyosóra és a konyhába. Az épületben ekkor négy tágas tanterem, az árvák számára 

nagy nappali szoba, ebédlő, tíz szoba és konyha volt, s az egésznek a központja a 

gyönyörűen díszített kápolna volt. A belső oldalon széles, zárt folyosó húzódott végig. 

Az árvák az intézettől kapott egyforma ruhában jártak az intézményhez csatolt 

népiskolában, az előírt tantárgyakban, valamint a kézimunkában kaptak oktatást, 

melynek eredménye az évi nyilvános vizsgákon díszes közönség előtt lett bemutatva. 

Betegség esetén a közelben lévő érseki kórházban kaptak ápolást és gyógyítást.  A 

kibővült intézménybe új irgalmas nővér tanítók érkeztek.  Az árvaház főnöknője 1890-

től 1899-ig Handlos Viktória. Az I. osztály tanítónője Körmöczy Charitas nővér, a II. 

osztályé Rácz Kleofe nővér, a III. IV. V. és VI. egyesített osztályé pedig Poláczek Stella 

nővér. A kézimunka tanítónő Komárik Aurélia, az óvónő pedig Masser Corona nővér. 

Az árvákkal pedig Jellencz Natália és Trittenwein Eulália irgalmas nővér tanítónők 

voltak. 1896-97. tanévben az intézményben 365 gyermek volt, ebből 205 elemi iskolás, 

10 ismétlős, az óvodába pedig 80 leány és 70 fiú. Ezek közül 40 növendék volt az 

árvaház lakója. 

1899-től Vitt Flóra irgalmas nővér lett az árvaház vezetője.  

1902-ben a szentgyörgymezei Árvaház a gázvilágítás kérte 16 láng bekötésével. 
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Az óvodások csoportképe (Dunai László gyűjteményéből) 

 

 

1905. március 15-én éjjel a szentgyörgymezei templom harangja tüzet jelzett.  

Mundi Lőrincz háza gyulladt ki nem messze az árvaháztól, s leégett az egész teteje. Az 

árvaházba bevezetett vezetékes víz csapjáról vették a segítő környékbeliek az oltáshoz 

szükséges vizet és sikerült a tűz továbbterjedését megakadályozniuk. 

1912-ben az árvaház a felajánlott adományok ellenére is küzdött a nagy 

drágasággal és az apácák ott próbáltak meg spórolni ahol csak tudtak.  

Ugyan ennek az évnek márciusában kanyarójárvány ütötte fel a fejét 

Esztergomban. Mivel a betegség cseppfertőzés útján terjed és abban az időben még 

nem létezett ellene védőoltás, a tömeges megbetegedés elkerülésére a közösségi 

intézmények bezárása volt a legjobb módszer. Mivel az árvaház és az iskola egy 

épületben volt, a vármegye ispánja elrendelte az iskola ideiglenes bezárását, így védve 

az árvaházban lakó leányokat az esetleges megbetegedéstől. Az esztergomi 1912. évi 

halotti anyakönyvben nem található bejegyzés kanyaróban elhunyt árvaházi 

gyermekről, így valószínű sikerült az intézmény lakóit megvédeni a járványtól. 

Rajner Lajos esztergomi prépost-kanonok és prímási helynök, esztergomi 

segédpüspök kezdeményezésére jött létre 1907-ben a Keresztény Szeretet Országos 

Gyermekvédő Műve. Vezetői a szatmári anyaházból való irgalmas nővérek. Az egyesület 

célja az elhagyott, árva, züllés veszedelmének kitett gyermekek védelme, az egyes 

esetekben szükségesnek látszó módon. Vagy családoknál helyezték el védenceiket, 

vagy pedig intézetekben. Központja Esztergomban volt, ahol a Szent Anna zárda 

mellett 40 személyes fiúotthont, Szentgyörgymezőn leányárvaházat, munkáscsaládok 

gyermekeinek napközi otthont tartott fenn.  

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Esztergom-Budapesti_f%C5%91egyh%C3%A1zmegye
https://hu.wikipedia.org/wiki/Esztergom-Budapesti_f%C5%91egyh%C3%A1zmegye
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képeslap az Simor-árvaházról7 

 

Az árvaház kápolnájában nemcsak csak miséket, hanem esketéseket is 

rendeztek. Itt kötött házasságot 1913. március 12-én Nádler Lajos kislóci kántortanító 

és az esztergomi Horváth Mariska. 

1914-ben a hadsereghez bevonult apák gyermekei részére napközi otthont 

nyitottak a Simor-árvaházban. A szentgyörgymezői árvaházba a Vár, Víziváros és 

Szentgyörgymező városrészekben lakó 2—7 éves fiú, és 2—10 éves leánygyermekeket 

vették fel teljesen díjtalanul. A gyermekek délben főtt ételt kaptak.  A délutáni 

uzsonnát azonban a szülőknek kellett biztosítani oly módon, hogy azt reggel az 

intézményben leadták a nővéreknek.  A napközi otthonok reggel 5 órától esti 7—8 

óráig tartottak nyitva, éjjelre nem vállalt gondozást egyik otthon sem. A Simor-

árvaházban az irgalmas nővérek felügyeltek a gyermekekre. 

 A vármegye területén csupán Esztergom városa volt az a hely, amely a harctéri 

sebesültek és betegek számára kórháznak alkalmas férőhelyekkel rendelkezett, így lett 

tartalék kórház a szentgyörgymezői árvaházból is. Az árvaházban járványos betegeket 

helyeztek el és Áldori Mór volt a vezető. Mivel az árvákat és az őket ápoló irgalmas 

nővéreket csupán egy folyosó és deszkafal választotta el a járványos betegektől Perger 

Lajos esperes-plébános fáradhatatlanul azért küzdött, hogy a járványkórházat onnan 

kitelepítsék. A bíboros-hercegprímás támogatta a plébános fáradozását. 1915. elején a 

katonai kórház mellett 2 új épületet emeltek. Az egyikbe a fertőző betegeket helyezték 

el, így az árvaház felszabadult. 

  

                                                           
7 https://www.darabanth.com/en/online-

auction/262/categories~Postcards/Hungary~100023/Esztergom-Simor-Leany-arvahaz-a-Kereszteny-

Szeretet-Orszagos-Gyermekvedo-Muve-kezelesebe~II1017321/ 
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1915. tavaszán újabb 90 szentgyörgymezei gyermek felvételét kérték a napközi 

otthonba. A hadbavonultak családjainak esztergomi segítő bizottsága, mint fenntartó 

egy harmadik gyermekotthon felállításáról döntött és dr. Csernoch János 

hercegprímás engedélyét kérték, hogy az új otthon vezetését a Simor-árvaház 

kedvesnővérei vállalhassák. A hercegprímás is helyeselte a gyermekotthonok 

számának növelését. Az új gyermekotthon a szentgyörgymezei fiúiskola helyiségében 

nyílt meg, ahol a felvett gyermekekre reggeltől estig a kedvesnővérek felügyeltek.  

Mihelyt az árvaházból a katonai járványkórház kitelepítése megtörtént, a kellő 

fertőtlenítés elvégzése után a gyermekotthon átköltözött az árvaház már megüresedett 

részébe. Ekkortól a gyermekek már nem csak figyelmes gondozásban, hanem — a 

segélyakció pénztarának terhére — élelmezésben is részesültek.  

 Addig, amíg a város többi iskolája mentes volt a katonaságtól, a 

szentgyörgymezői iskolában az 1914-15-ös tanévben csupán pár hetet tudtak tanítani 

a katonai elszállásolás miatt.  

 1919. március 21-én megalakult kormány, amely a Forradalmi 

Kormányzótanács nevet vette fel, az országot Tanácsköztársasággá nyilvánította. A 

kommün az egyházak szellemi befolyásának megtörése érdekében kimondta az állam 

és az egyház teljes szétválasztását, eltörölte a kötelező iskolai hittanoktatást, továbbá 

államosította az összes tanintézetet. Ezek az intézkedések a Simor-árvaházat sem 

kímélték: az intézetben működő Vince-nővéreket ki akarták lakoltatni. Azonban a 

hírre megmozdult Szentgyörgymező asszonytársadalma. Asszonyok, lányok hosszú 

sora vonult a vármegyeházára tiltakozni. A megszeppent direktórium tagjainak 

Élet az árvaházban (képeslap részlet) 
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egyszerű asszonyok kiáltották: „Vérünkkel védjük meg gyermekeink irgalmas ápolóit 

és nevelőit!!!” Ez az asszonyforradalom volt a kommunista vezetés első veresége 

Esztergomban. A nővérek maradtak, de jöttek az agitátorok és sürgették a nővéreket, 

hogy legalább furcsa ruhájukat tegyék le, a kápolnát „szereljék le”. A kápolnától meg 

kellett válniuk a nővéreknek, de az apáca ruhájukat továbbra is hordhatták.  

 
Az intézet kápolnája a „leszerelés előtt” (képeslap részlet) 

  

A Tanácsköztársaság bukása után már csak egy rossz emlék maradt az 

intézmény számára a megpróbáltatások, de ott maradt siralmas öröksége …… a 

szegénység. Az 50 árva helyett ekkor csak 17 leány volt az házban. Az egyház 

alapítványa sem jövedelmezett. Árva volt a ház is, nemcsak a lakói. Az alapító 

hercegprímás utóda meglátogatta az intézetet. Megbeszélte a benépesítés lehetőségét 

és ígéretet tett a hathatós pártfogásra. A nővérek bizalommal imádkoztak a régi 

díszében visszaállított oltár előtt, reménykedve ásták a kertet, hogy a föld teremjen. 

Bizakodtak abban, hogy a szeretet legyőzi a szegénységet. 

 Imádkozásuk és bizakodásuk meghallgatásra talált, hiszen egyre több helyről 

kaptak segítő támogatást: 

- Szölgyémy József indítványára a katolikus olvasókör is gyűjtést rendezett 

az árvaház részére.  

- A szentgyörgymezei Mária-leányok 1919. december 14-én, a szenttamás-

vízivárosi rk. olvasókörben jótékony célú színielőadást tartottak a nélkülöző 

árvaházi irgalmas nővérek segélyezésére. A színielőadás minden 

várakozáson felül a legfényesebben sikerült. A két teltházas előadásból szép 

bevétele lett az árvaháznak. 

- Az árvaház bennlakói is tettek azért, hogy segítsék intézetüket. 1920. május 

16-án este jótékony célú előadást rendeztek az Olvasókör helyiségében.  
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1920. június 20-án ijesztő hírt közölt az Esztergom és Vidéke újság, mely szerint 

a Simor János által alapított árvaház működése veszélybe került. Az 1919-20-as 

tanévben is csak úgy bírták magukat fenntartani a nővérek, hogy Szentgyörgymező 

derék polgárai fát, zsírt, eleséget és pénzt gyűjtöttek maguk között az árvaház javára. 

Az egész intézet a csőd szélén állt, és ez arra indította az anyaház főnöknőjét, hogy 

kilátásba helyezte a nővérek visszahívását. Azonban a jótevők az intézet segítségére 

siettek. Az egyházi hatóság gondoskodott arról, hogy az épület tetejét 9700 korona 

költséggel kijavítsák. 100—100 koronás adománnyal iparkodtak a szegény árváknak 

karácsonyi örömet szerezni: Graeffel János és Brühl József praelátus-kanonokok, az 

Esztergomi Iparbank, Halász György cipész, Jónás Gyuszika, és egy ismeretlen jótevő. 

A székesfőkáptalan 300 koronát, Kis-Szölgyémi József molnár pedig 200 korona értékű 

lisztet adományozott. Novák József hentesmester végrendeletében 250 koronát 

hagyományozott, Nelhiebel Ferenc alcsúti tanító 100 koronát küldött az árvaháznak. 

 Az 1920-21-22-es újságokat lapozva, szinte minden számban beszámolnak 

valamilyen, az árvaház javára felajánlott adományról, jótékonysági rendezvényről. 

1920. augusztusában 10 árva kislány került felvételre. 1921. májusában már 50 fő az 

árvaházi gondozott kislányok létszáma, akik közül 24-én hadiárvák voltak. Az árvák 

karácsonyát minden évben nagylelkű adományokkal igyekeztek a támogatók szebbé 

tenni. 

 Azonban nemcsak jótékony adományozásról szóltak a hírek. 1922. április 9-i 

számában az Esztergom és Vidéke újság arról számolt be, hogy meglopták a 

hadiárvákat:   

 
 

  Az 1924. június 29-i számban Langszammer Jozefa árvaházi gondozott halálát 

említik. A halotti anyakönyvi bejegyzés szerint a kislány tüdővészben hunyt el. 
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 Az újság hívta fel a figyelmét a gyümölcsössel rendelkező gazdáknak, hogy a 

fák alatt mennyi lehullott gyümölcs megy veszendőbe. Egyes helyeken vastagon 

fekszik az őszibarack, melyet már nem érdemes bevinni a városba. Van azonban a 

városnak két árvaháza is melynek árvái felügyelet alatt szívesen felszednék a lehullott 

őszibarackot, ha a gazda meghívná őket. Az sajnos nem derül ki, hogy ennek a 

felhívásnak volt-e foganatja a gazdák körében. 

 1937. augusztusban is egy sajnálatos esemény történt: Molnár János házi szolga, 

aki az árvaház mindenese volt. az árvaház padlására akart felmenni, de a lépcsőn 

rosszul lett és lezuhant. Esése olyan szerencsétlen volt, hogy a kórházba szállítás után 

pár órával meghalt. 

 
 

 Magyarországon a II. világháború előtt az iskolák jelentős hányada a 

felekezetek kezében volt. 1948. június 16-án a magyar országgyűlés elfogadta az 

egyházi iskolák államosításáról szóló 1948. évi 33. törvényt „a nem állami iskolák 

fenntartásának az állam által való átvétele, az azokkal összefüggő vagyontárgyak 

állami tulajdonba vétele és személyzetének állami szolgálatba való átvétele 

tárgyában”.  

Az óvoda és az iskola után az árvaházat is államosították. Az árvák elkerültek 

a hasonló célú, de nagy létszámú intézetekbe és az intézménybe értelmükben 

akadályozott gyermekek kerültek. Innentől az intézmény Egészségügyi 

Gyermekotthonként funkcionált. A gondozottak törzskönyve szerint az első lakó, G. 

Éva 1950. október 6-án állami gondozottként került felvételre az Otthonba a budapesti 

Állami Gyermekmenhelyről. 

Az intézményben ez idáig a Szatmári Irgalmas Nővérek láttál el a nevelői, 

tanítói és gondozói feladatokat. Az Elnöki Tanács 1950. évi 30. sz. törvénye kimondta, 
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hogy a rendelet hatálybalépésével a Magyar Népköztársaság területén a 

szerzetesrendek működésének engedélye megszűnik.  A szélnek eresztett apácák 

közül voltak, akik férjhez mentek, családot alapítottak, vagy átképezték magukat, 

mások a különböző plébániákon, templomokban végeztek hasznos munkát, de 

mindvégig őrizték a rendi szellemet: ALÁZATOSSÁG, EGYSZERŰSÉG, SZERETET.  

Az eddig tanári, tanítói végzettséggel dolgozó nővérek, egyéni döntésük 

alapján, amennyiben vállalták a súlyosan fogyatékos gyermekek ellátását, az 

otthonban élhettek tovább, vagy elhagyták az intézményt. Így maradt többek között 

az intézményben a leányiskolába tanítónőként szolgálatot teljesítő Vinter Teréz M. 

Jozefa kedvesnővér is, aki az államosítás után civilbe öltözött és ápolóként, 

gyermekgondozóként tovább dolgozott az Egészségügyi Gyermekotthonban. A 

nővérek egész nap dolgoztak, folyamatosan, egymást váltva a különböző 

munkahelyeken. 3 hálószobát használtak és 4 szobában a gyermekek éltek.  Az ebéd 

elfogyasztása a konyhán történt.  

Az intézmény udvarában állatokat neveltek, kertet műveltek. Zöldségből, 

húsból gyakorlatilag önellátók voltak. 

  1955-56-ban már 45-50 gyermek ellátását végezte az otthonban élő 13 nővér és 

6 bejáró személy, akik konyhai, mosodai, udvari munkákban segítettek.  

 

 
Dolgozók a kertben 1956. nyarán 

 

 Az Otthonba folyamatosan érkeztek a sérült állami gondozott gyermekek, főleg 

a nagytétényi otthonból, de fogadták a környező településeken élő szellemi fogyatékos 

gyermekeket is, akiknek ellátásáról a szülők már nem tudtak, vagy nem akartak 

gondoskodni. Később már nemcsak szellemi, hanem testi vagy halmozottan 

fogyatékos gyermekek is érkeztek az intézetbe. 
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Az otthon lakói az 1950-es években 8 

 

 Az 1960-as évek elején az intézmény dolgozói között a személyi kapcsolatok 

megromlottak a rossz vezetés miatt. Visszaélések is történtek, ami miatt bírósági 

eljárás is indult. Ekkor új vezetést kapott az intézet Ország Pálné vezető és Nyitrai 

Sándor gondnok személyében. 

 A gyermekek 10-15 ágyas szobákban éltek. 

 Az otthon fenntartását és a beutalás jogát a Komárom megyei Tanács 

gyakorolta. A beutaltak a megye területén élő fogyatékos gyerekek közül kerültek ki.  

 1967-től az Esztergomi Városi Tanács vette át az intézmény működtetését, a 

beutalás továbbra is a megyei Tanács joga maradt.  

 

 
 

 1968-ban a Dolgozók Lapja újságírójának nyilatkozva Országné elmesélte, hogy 

65 gyermeket ápolnak, és az eddigi gyakorlattól eltérően már három csoportban 

vannak a gondozottak. Az első csoportban azok, akikkel a gondozónők semmilyen 

kapcsolatot nem tudnak teremteni, passzívak a külvilággal szemben. A második két 

csoport az, akikkel valamilyen formában pedagógiai kapcsolatot lehet teremteni.  

                                                           
8 www.facebook.hu/esztergom.anno 
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Ezeket a gyerekeket a gondozónők megtanítják beszélni, étkezni. Közülük kerülnek ki 

azok, akik mehetnek a gyógypedagógiai iskolába. Az intézetben a munkafegyelem 

megszilárdult, a gondozónők között jó munkatársi kapcsolat alakult ki, aminek 

hasznát az egész intézet élvezte.  

 Az intézetben 18 éves korukig maradhattak a gyermekek, utána áthelyezték 

őket egy másik, felnőtteket ellátó otthonba. Ez az áthelyezés azonban sok gondozottat 

lelkileg megviselt, hiszen kiszakították őket a megszokott, ismert környezetükből az 

”otthonukból”. Elkerültek a megszokott gondozók mellől, akik sok esetben a szülőket 

helyettesítették számukra. A gondozottak könyvében látható, hogy a más 

intézményből ide került gyerekeket sok esetben a hozzátartozók egyáltalán nem vagy 

csak nagyon ritkán látogatták. A családból bekerült gyermekeknél megfigyelhető:     

- volt, akit folyamatosan, rendszeresen látogattak;  

 
- volt akit, az első időben rendszeres látogattak, de az idő múlásával a látogatások 

száma egyre ritkult; 

 
 

- volt, akit a bekerülés után egyáltalán nem látogattak (pl.: a szülők disszidáltak). 

 
 

1974-ben Kollár Imréné személyében új vezetője lett az Otthonnak. 

Munkássága alatt mindvégig a fogyatékossággal élők ellátásának javításán, jobbításán 

tevékenykedett. Nevéhez fűződik az intézmény bővítése, korszerűsítése és átalakítása 

is. Elért eredményeivel és az intézmény külvilág számára is jól érzékelhető fejlődésével 

számos támogató partnert talált, szakmai elképzeléseinek és programjának 

megvalósításához. 

Vezetése alatt szűnt meg a lakók egyenruhája, mindenki saját ruhatárral 

rendelkezett.  
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1976-77-ben felújításon esett át az épület. Ebben az időszakban létesült az 

épületben az új központi fűtő berendezés, kazánház és az ehhez csatlakozó 

villanyszerelési, víz-csatorna szerelési munkák történtek meg. A munkákat a dorogi 

Nagyközségi Tanács VB. Költségvetési Üzeme készítette. Az intézet saját kertészt 

alkalmazott, a kertben zöldségeket termeltek, gyümölcsfákat gondoztak, és 

üvegházuk is volt. A megtermelt zöldségeket a konyhán, a napi étkezéshez használták 

fel, a gyümölcsökből lekvár és befőtt készült.  

Az addig önállóan gazdálkodó intézményt 1982-ben a városi kórházhoz 

csatolták és közel 10 éven át részben önálló intézményként látta el a feladatát.  

A gyakorlati élethez igazodó jogszabályi változások lehetővé tették, hogy az 

otthonban felnövő gyermekek, tekintettel a továbbhelyezési nehézségekre, továbbra is 

az otthonban éljenek, így már nem csak kiskorú, hanem felnőtté vált lakói is voltak. 

1991-ig a Dorogi Járási Tanács volt az intézmény fenntartója, majd a Komárom-

Esztergom Megyei Önkormányzat vette át a fenntartói feladatokat. 

 

 
Az 1992-es rekonstrukció tervrajza 

 

Mivel az épület nem a fogyatékosok ellátására épült, az évek folyamán elvégzett 

átalakításokkal igyekeztek a belső funkciókat a szakmai elvárásoknak megfelelően 

kialakítani.  A szakmai előírásoknak, a korszerűsítési követelményeknek és a minőségi 

életfeltételeknek azonban már nem felelt meg. Az épület állaga leromlott és az 

átalakítás elkerülhetetlenné vált.  

Az Intézmény 1998-ban vette fel a Szent Rita Fogyatékosok Otthona nevet. A 

névválasztás azért ő rá esett, mert Szent Rita életét a jótékonykodás, a türelem, a 

betegek, árvák, szegények és a reménytelen helyzetben lévő emberek védőszentje.   
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Az 1936-os fényképet, mely Szent Ritát fiaival ábrázolja, Fehérvári Lajos szentgyörgymezei 

plébános adományozta az intézménynek, mely előzőleg a templomban volt kiállítva. Ez a kép ma a 

bejáratot díszíti. 

 

2000-ben az esedékes rekonstrukció és épületbővítés elvégzéséhez a Szociális és 

Családvédelmi Minisztérium pályázatán 6 millió forintot nyertek, melyhez a megye 

2,5 millióval járult hozzá. 

 

 
Felmérési homlokzatrajz az eredeti állapotról 2000-ben a hozzáépítés előtt 

 

 

A tervezett új épületszárny helye (tervdokumentáció részlet) 
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        „A szeretet otthona” 24 óra                                              A látogatás végén a miniszter ajándékokkal  

2000.április 11. évfolyam 93. szám                                           lepte meg a lakókat. (Dolgozók lapja) 

  

                                                                                                  

 

2001. február 22-én látogatott el az intézetbe Harrach Péter szociális és 

családügyi miniszter és Lázár Mózes a Megyei Közgyűlés elnöke. Megtekintették az 

intézetet, beszélgetettek a dolgozókkal. Kollár Imréné tájékoztatta a vendégeket arról, 

hogy nemcsak kiskorú, hanem felnőtt korú lakók is vannak, ezért két különböző 

korosztály részére kell megszervezni a megfelelő intézeti életet és ez egy teljes átépítést 

tesz szükségessé, amely 150 milliós teljes rekonstrukciót jelent.  2001-ben már elkészült 

a korszerűsítés első szakasza. 

 

2002. december 3-án került sor az új épületrész ünnepélyes átadására.  

 

    
                                                                Az elkészült bővítés és korszerűsítések 



30 
 

Kollár Imréné 2005-ben nyugállományba vonult. 31 éves vezetői pályafutása 

alatt hatalmas változás ment végbe az intézeten belül és az intézet épületében. Az őt 

követő két új vezető ezt a munkát folytatta-folytatja tovább. 

 

 
 

 

 

2005-ben Horváthné Trepák Etelka vette át az intézmény vezetését.  

 

 
 

2010. januártól bővült az intézmény szolgáltatásainak köre. 10 főnek nappali 

ellátás került biztosításra, így igyekeztek tehermentesíteni, az otthonukban élő 

sérültek családját. Ez a szolgáltatás tartalmazta a napközbeni felügyeletet, gondozást, 

mentálhigiénés ellátást és igény szerint akár a négyszeri étkezést.  

2011-ben az alapítók egybehangzó döntése alapján a 125 éve a 

Szentgyörgymező árváinak nevelésében, iskolai oktatásában, 60 éve a fogyatékosok 

ellátásában tanúsított fáradozásáért, valamint a városrész lakosságának 

munkahelyteremtéséért a Szent Rita Otthon érdemelte ki a Szentgyörgymezőért-díjat. 
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A rangos elismerést augusztus 20-án a Szent István napi és új kenyér ünnepén vehette 

át az intézmény nevében az intézményvezetője. 

   
 

2011-ben került megrendezésre az első ISZI gála, amelyen az intézmény lakói 

és dolgozói is részt vettek. Azóta is minden alkalommal, műsorral készül az intézet 

erre a rendezvényre.  

Az integrációval felszabaduló raktárhelyiségből sószoba került kialakításra.  Az 

alig több, mint 8m2-es helységben 1 tonna parajdi sótégla, 150 kg sórögkből sófal, és 

homokozó lett kialakítva.  Ez a terápiás helység mind a mai napig segít a felsőlégúti 

betegségek megelőzésében, gyógyításában. 

 

  
 

Snoezelen szoba került kialakításra, mely a pszichés alapfunkciók (figyelem, 

érzékelés, észlelés stb.) fejlesztését és aktivizálását és a relaxációt egyszerre teszi 

lehetővé. A terápiás helység kialakítása, teret ad az egyéni és kiscsoportos 

foglalkozások számára is.  Masszázsfotel, vízágy, vizuális érzékelést serkentő 

fényingerek, nyugtató zene, aromaterápiás szerek segítenek élményt adni 

ellátottainknak. A halmozottan sérült lakóinkhoz való eljutásban különösen nagy 

segítség. 

 

Az egykori kápolna tornateremként és kulturális helységként is funkcionál. 



32 
 

 
Bóbita zenekar koncertje a régi kápolnában 

 

2012-ben egy megható rendezvény helyszíne volt az Intézmény.  Az 1952-ben 

elballagott utolsó végzős iskolai osztály tartotta az osztálytalálkozóját a kápolnában, 

ahol annak idején lelkigyakorlatukat töltötték. 

 

 

 

     
A dolgozók által készített mozaik az intézmény folyosóján 

 

2016. január 1-től Szabó Krisztina került az intézmény élére, aki folytatta az 

intézmény fejlesztését, amelyhez szorosan hozzá kapcsolódik a hitéleti tevékenység is. 

2017. óta van az intézménynek hitéleti programja. Az otthonba azóta heti 

rendszerességgel jár Maczej Györgyi hitoktató, aki zenés, gitáros ifjúsági dalokkal járul 

hozzá a lakók lelki épüléséhez. Lúcia Ferences Szegénygondozó nővér szintén 

rendszeres vendége volt az otthonnak egész 2019-ig, amikor áthelyezték a Siófoki 

rendházba. 
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Szakmai nap a Pető Intézet és a Montágh Imre EGYMI szervezésében 

 

Folyamatosan keresve azokat a pályázati lehetőségeket, amelyek az intézmény 

számára eredményeket hozhatnak, komoly előrelépések történnek a fejlesztések terén. 

Az alapítvány segítségével a nagy udvar árnyékolót, padokat, asztalokat, 

dísznövényeket kapott, ezzel is komfortosítva a lakók mindennapjait.      

            

Az intézmény költségvetéséből 2020-ra fejeződött be a hátsóudvar a tereprendezés és 

egy díszkert kialakítása.  
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A GreenDependent Csapat által meghirdetett Program keretében az Intézet megnyerte 

a Fákkal felelősen faültetési pályázatot. Kovács Gyula pórszombati Tündérkertje 15 

gyümölcsfát adományozott az intézmény számára. Az elültetett kis csemetéket 

igyekeznek felelősen gondozni, remélve, hogy meg lesz az eredménye és néhány év 

múlva a termését is élvezhetik az itt élő lakók. 

     
 

Az intézmény karbantartása, korszerűsítése folyamatos. 

 

        
 

Az intézmény arculata Esztergom város Önkormányzatának köszönhetően 

hasonlít az eredetileg megépített épületéhez 2020-ban az utcafrontot felújították, 

parkosítottak, parkolót alakítottak ki és új fákat ültettek. Az ablakok és a bejárati ajtó 

cseréje korszerűvé és fentarthatóvá tette az épületet. 

 

 

A kápolna külső lábazata a Szent Vitus Alapítvány adományának köszönhetően új 

vakolatot kapott és a vízelvezető csatorna is felújításra került.  
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Az intézetünk kertjében a gyümölcsfákon kívül gyógy -és fűszernövényeket 

termesztünk.  Lakóink és napköziseink nagy örömmel dolgozzák fel ezeket a 

növényeket, melyekből asztalt gyümölcsök, ecetek, és az apácai hagyományokat 

követve teakeverékek készülnek. Ez hasznos és örömteli elfoglaltságot biztosít 

számukra. 
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Intézményi élet       

 

 

 

 

 
 

A legkisebbek 
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 Az adományozás, az intézmény fennállása óta valamilyen formában mindig jelen 

volt. Az emberek a múltban és a jelenben is a szegények és az elesettek támogatását 

szívügyüknek tekintik.  

Keretet adva ennek a lehetőségnek jött létre, a SÉRÜLT GYERMEKEKÉRT ÉS FIATAL 

FELNŐTTEKÉRT” ALAPÍTVÁNY , melyet a Szent Rita Fogyatékosok Otthonában élő 

két lakó édesanyja és édesapja álmodta meg, és 2000. január 27-én meg is valósítottak.  

Célja, a Szent Rita Fogyatékosok Otthonában gondozott gyermek és felnőtt korú lakók 

társadalmi beilleszkedésének elősegítése, szabadidős tevékenységük és a 

társadalomban való megjelenésük és kapcsolataik feltételeinek megteremtése. A 

társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, rehabilitációs foglalkoztatása. A 

gondozottak kreatív készségének, manuális és mozgásos tevékenységének 

fejlesztéséhez szükséges tárgyi feltételek biztosítása. 

 

- 2007. óta rendszeresen támogatja a Német Maintal – Esztergom Baráti 

Társasága az intézményümket. Rendszeresen a Szent István ünnepen saját 

termékeik árustásából befolyt összeget az alapítvány számára átadják, 

melyet a lakók szabadidős tevékenységégeire, ill. fejlesztő eszközök 

vásárlására fordítunk. Más esetben a dolgozók részére az ünnepi vacsorát 

tudjuk biztosítani az általuk erre a célra nyújtott kedves támogatásból.  

- A Máltai Szeretetszolgálat ruhaneműkkel, ágynevűkkel, konyhai 

felszerelésekkel, támogatnak. 

- 2000-ben a Szádóczky Zoltán Transz Kft, számítógépeket adományozott az 

adminisztratív munka könnyítésére. 

- A közeli gyárak, üzemek kisebb összegekkel, ünnepek előtt gyümölccsel, 

édességekkel kedveskednek. 

- Évek óta Karácsonyra egy kedves, helyi vállalkozó egy csodás fenyőt 

ajándékoz lakóink számára, amivel még felejthetetlenebbé teszi számukra 

az ünnepet. 

 

Van, aki önkéntes munkájával, finom süteményével, meséivel, énekével, vagy azzal, 

hogy minden évben vállalja a Mikulás szerepét tesz hozzá az itt lakók életéhez. 
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Az állandóan fejlődő intézmény szelleme, gyógyító, habilitáló és integráló 

tevékenysége a gyakorlatban is megmutatja, hogy értelmes, hasznos életet lehet adni 

a fogyatékos embereknek. Ezt igazán hitelessé a belső lelki értékekből fakadó 

magatartás teszi, mely erősíti az itt dolgozók hivatástudatát is.  

Szeretnénk, ha az itt élő lakók szeretve éreznék magukat és azt a bizalmat, amit 

meghiteleznek nekünk, kiérdemelnénk. 

Büszkék vagyunk arra, hogy közel 150 éves, nagy múlttú épületben tudjuk ellátni 

gondozottjainkat. Nagy örömmel lelkesedéssel kezdtünk neki az intézmény múltját 

kutató munkának és ahogy közeledett a határidő láttuk, hogy valójában egy folyamat 

elején vagyunk. Egyre több információ gyűlt össze, rengeteg történet nyílt meg, így 

felmerül bennünk, hogy e gazdag anyagból egy nagyobb lélegzetű kiadmányt 

szerkeztünk.  

 

Ezúton szeretenénk megköszönni kollégánk Molnárné Végvári Ágota és édesanyja 

kiemelkedő részvételét a kutatómunkában. 
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IV. Élettörténetek 

- Történetek, interjúk, érdekességek, - 

 

   Gaudeamus igitur 

 

2012-ben egy megható rendezvény helyszíne volt az Intézmény.  

1952-ben ballagott el az utolsó végzős iskolai osztály az intézményből. Az osztály volt 

tanulói közül páran azzal a kéréssel fordultak az intézmény vezetőjéhez, hogy 

bemehetnének-e egy kicsit a kápolnába, ahol annak idején lelkigyakorlatukat töltötték. 

A vezető asszony természetesen teljesítette a kérésüket. A kápolnában a beszélgetés 

során felmerült, hogy osztálytalálkozót is lehetne rendezni az intézmény falai között. 

A látogatók nagyon örültek a felajánlásnak és lázas szervezés indult. Irénke néninek, 

aki vállalta a találkozó megszervezését 19 volt osztálytársával sikerült felvennie a 

kapcsolatot. A találkozóra végül 16-an tudtak eljönni. Volt, aki a szomszéd utcából 

sétált át, más Miskolcról érkezett, de volt aki Malmöből utazott haza, hogy 60 év után 

újra egy kis időt tölthessen el régi iskolájában.  

Az Intézet dolgozói is izgatottan készülődtek, hiszen terített asztallal, frissen sütött 

pogácsával várták az érkezőket. A lakók tánccal köszöntötték a vendégeket. Minden 

megjelent egy monogrammjával díszített tarisznyát kapott emlékül, amelyben egy 

emléklap volt az osztály névsorával, az intézmény mai fotójával, illetve egy 1942-ből 

származó dokumentum fénymásolata, amelyen az iskola fényképe és alaprajza 

látható. A megjelentek gyertyát gyújtottak azok emlékére, akik már nem lehetnek 

közöttük. Az ünnepség végén egy tűzijátékkal díszített gyümölcstortával lepték meg 

a jelenlevőket az intézmény dolgozói. 

Sajnos a rendezvényről nem találtunk fényképet, de nagy dolognak tartjuk, hogy ezek 

az idős emberek 60 év után is visszavágytak egykori iskolájukba és öröm volt az itt 

dolgozóknak, hogy biztosítani tudták számukra ezt az élményt.  

 

…………………………... 
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Élettörténetek, interjúk: 

 

Vinter Teréz M. Jozefa 1904-1996 Szatmári Irgalmasnővér 

A 92 éves korában elhunyt kedvesnővér hosszú évtizedeken át tanított és dolgozott 

Szentgyörgymezőn. Tanítónőként működött az ottani leányiskolában egészen az 

államosításig. Ezután civilbe öltözötten is ott maradt, de nem tanítónőként, hanem 

ápolóként, gyermekgondozóként dolgozott az Egészségügyi Otthonban. 

1992. után, amikor a Vizivárosi Zárdát újra elfoglalhatták régi tulajdonosai a Szatmári 

Irgalmas Nővérek, Jozefa nővér is oda költözött, így életének utolsó négy évét ismét 

szeretett közösségében tölthette boldogan és mindig mosolyogva. Még sokan 

látogatták régi neveltjei, ismerősei Szentgyörgymezőről.  

(www.ekor-lap.hu) 

……………………….. 

 

Egri Tímea kolléganőnk édesanyja, és nagymamája is évtizedeken keresztül a Szent 

Rita dolgozója volt. A három generáció legidősebb tagjával, Horváth Pálnéval, 

Bözsike nénivel készítettünk interjút, aki idén nyáron ünnepelte 92. születésnapját, de 

ennek ellenére jó egészségben, hihetetlen szellemi frissességben, szeretettel fogadott. 

- Mikortól dolgozott az Otthonban, és miért választotta ezt a munkahelyet? 

- 1956. januárjában kezdtem, a 6 elemi elvégzése után. Abban az időben az 

asszonyok nagy része háztartásbeli volt, de én szerettem volna dolgozni. Kevés 

munkahely volt, ez egy lehetőség volt itt a közelben. Konyhalányként kezdtem. 

Otthonos, szépen berendezett volt a ház, stelázsival, szép terítőkkel, engem ez 

megfogott, hogy itt is olyan, mint OTTHON. A gyes után rövid ideig a 

mosodában is dolgoztam, majd a konyhai munka mellett elvégeztem a 7. és 8. 

osztályt. Az iskolában megszerettek a tanárok, és rá akartak beszélni, hogy 

legyek besegítő tanító, de én nem akartam továbbtanulni, csak azért mentem 

iskolába, mert művelődni akartam, mert nagyon szerettem olvasni.  
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Bal oldalon kötényben, 56 nyarán 

- Milyen iskolai végzettség kellett ehhez a munkához? 

- A legelején még nem kellett, hiszen az apácáknak sem volt gondozónői 

végzetsége, (mert ők tanítónők voltak) csak Vili néninek, és Igniának aki a 

főnővér volt. Egymást tanítottá be a dolgozók a feladatra. 

- Dolgoztak még akkor apácák a házban? 

- Igen. Azok a nővérek, akik itt maradtak: Jozefa, Jácinta, Ancilla, Júlia, Marika, 

Marciána. Lukrécia volt a mosónő, Verjanka a konyhafőnök. Később is még jött 

két nővér.  Minden nap reggel 7-kor misére mentek a kápolnába, amit egy idős 

pap tartott, majd az ebédidő kivételével reggeltől-estig dolgoztak. Ekkor már 

nem viseltek egyenruhát, ők is csak fehér köpenyt hordtak. Egy lepedővel volt 

elválasztva a folyosó, ahol a nővérek része (clausura) volt. Később volt, aki 

visszament a rendjéhez, vagy a rokonaihoz költözött. Közülük egyedül Ignia, a 

főnővér ment férjhez. 1965-ben, amikor a lányom született, még hárman 

dolgoztak itt.  

 
Legelöl állok a kolléganőimmel 
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- Milyen volt akkoriban a hangulat? 

- A nővéreknél jó volt a légkör. Fegyelmezettek voltak, lelkiismeretesen 

dolgoztak, nem pletykálkodtak. Szerették a gyerekeket, minden idejüket rájuk 

áldozták, még gyógyteakeverékeket is készítettek nekik. Később jött egy 

vezetőnő, aki nem tudott kijönni a főnővérrel, és ez miatt nagy feszültség volt 

odabent. Meg is írta az újság, hogy „ez a hely egy darázsfészek”. Majd amikor 

ez a vezetőnő elment, jött egy idős védőnő, Ország Pálné, aki idejében visszaállt 

a békesség és a rend. Még kiállítást is rendezett a dolgozók kézimunkáiból, és 

büszkélkedett is vele, hogy „ez lett a darázsfészekből”. Amikor ő nyugdíjba 

ment került ide Kollárné, aki nyugdíjazásom idejéig a vezetőnő volt. Őt nagyon 

szerettem, mert a hangját sose emelte fel, mégis határozott volt. Lehetetlent nem 

kívánt, és mindvégig következetes volt. Ő rendelte el a tornát a fennjáróknak, 

az átmozgató tornát a fekvőknek. 

-  

 
A kolléganőim nálunk a lányom esküvőjére készülünk 

- Máshol is dolgozott a házban? 

-  1971-ben egy nehezen gyógyuló kézbetegség miatt kerültem ki az osztályra, 

mint gondozónő. Majd 1972-ben elkezdtem az egészségügyi iskolát, amit 1974-

ben, 46 évesen kitüntetéssel végeztem. Ezután lettem a 3-as osztály vezetője. 

1985-ben mentem nyugdíjba 57 évesen, de még azután is dolgoztam 11 évet, 

mert marasztaltak, és én is szívesen maradtam. A munkámért megkaptam a 

bronz, ezüst, arany kitüntetést. 
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- Milyen munkarendben jártak dolgozni? 

- Reggel 7-este 7ig, …. 

- Milyen körülmények voltak? 

- Kezdetben három osztály volt. Az 1-es osztály volt a fekvő, hozzá tartozott egy 

nappali, egy fiú háló, és egy lány háló. A 2-es osztály volt a fennjáróké, 

ugyanilyen elosztással. A 3-as osztály volt a gyerekeké, egy nappali, egy háló 

tartozott hozzá, itt körülbelül 15-en voltak. A nappaliban terítettünk meg az 

étkezésekhez. Amikor elkezdtem dolgozni, 50 fő, a hetvenes években már 60 fő 

lakott az Otthonban.  

- Milyen volt akkor a kert, művelték-e? 

- Igen, az egész be volt ültetve. Volt egy udvaros, kertész, aki gondozta, de volt, 

hogy asszonyok dolgoztak benne. Mázsaszám termett benne a paradicsom az 

uborka, a paprika. Nagyon sokat el is tettünk belőle télire 10 literes üvegekbe. 

A szentgyörgymezei parasztok hoztak be eladásra, vagy adományba 

gyümölcsöket. Amit nem ettek meg, azt mind befőztük. Az udvaros felelt a 

disznókért, mi konyhások segítettünk a vágásban, feldolgozásban. Volt, hogy 

éjjel 2-re végeztük a vágással, én maradtam végig, mert én laktam a 

legközelebb. Az apácáknak volt virágoskertje, ahol templomokba szánt 

virágokat neveltek. Egyszer én is kaptam tőlük egy filodendront, aminek 

nagyon örültem, mert az akkor nagyon drága volt. Jó helye lett nálunk, megnőtt 

egészen a plafonig, meg is tudtam tartani egy kis „utódát” a mai napig.  

- Milyen házon belüli programok voltak (Mikulás, Karácsony, Farsang, 

Húsvét)? 

- Ezeket mind megünnepeltük. Mikulásra csomagot kaptak, karácsonykor, a fa 

alatt együtt énekeltük a Mennyből az angyalt és a többi karácsonyi dalt. 

Húsvétkor locsolkodtak a fiúk, és tojást kaptak. A farsangot nagyon szerették, 

az igazán nagy mulatság volt.  

           
- Jártak-e sétálni, kirándulni a környékre? 
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- Nem, egyedül az Országnéval voltunk Budapesten színházban. 

- Hogyan viszonyultak a helyiek az Otthon lakóihoz? 

- „Bangó” Otthonnak nevezték, de leginkább sajnálták őket. Szegény gyerekek, 

mondták a helyiek, de én azt mondtam, hogy nem ők a szegények, hanem a 

családjaik.  

- Tud-e valamilyen híres emberről, aki támogatóként vagy látogatóként 

köthető az Otthonhoz? 

- Nem tudok róla, a helyiek adományoztak gyümölcsöt. Egy énekesnőnek élt itt 

a fia, de nem látogatta. 

A kisebb gyerekekhez jobban jött a család látogatni első vasárnap, volt, akit 

haza is vittek egy időre. Először a nappali szobákban fogadták a szülőket, majd 

a kápolnából átalakított kulturális helységben. 

-  Meséljen a gyerekekről, mire emlékszik vissza szívesen? 

- Én mindig igyekeztem a munkámat lelkiismeretesen ellátni. Sok év alatt 

összeszoktunk, nem úgy láttam őket, mint aki kintről jön. A gyerekek nagyon 

ragaszkodtak hozzám. Sokat énekeltem nekik, mondókáztunk (Volt egyszer 

egy kis Bence, Bújj, bújj, zöld ág, Erdő szélén házikó, abban lakik nagyanyó…) 

Azokat szerették a legjobban, amiket mozdulatokkal kísértünk, mert azt az is 

csinálta, aki nem tudott beszélni. Akinek lehetett megtanítottam a saját, az 

anyja, apja nevét, hogy hány éves. Akkor még délben villával ettek. Egy időben 

tiltva volt a foglalkoztatás, utána meg el volt rendelve. Nyolc gyerek ment 

iskolába az osztályomról. Az egyik kisegítő iskolába, Esztergomba, akit egy 

gondozónő vitt, és hozott busszal. A többiek kömlődi iskolába kerültek.  

 Én nem voltam egy erős akaratú ember, de nagyon ragaszkodtak hozzám a 

gyerekek. Másnál végig csöndben voltak, ruhájukhoz sem értek, nálam élet, 

hangzavar volt. Úgy éltünk, ahogy kellett, hogy jól érezzük magunkat. Sokat 

mókáztunk. Volt egy akaratos gyerek, aki soha nem engedte magát 

bepelenkázni. A szobatársa mondja neki, hogy engedd Bözsi néninek, mert ő 

engedi be a szüleidet első vasárnap. Attól kezdve evvel a Pirikével soha nem 

volt gondom. Ezt a fiút pedig attól kezdve Bözsi néni okos fiának neveztem. 

Marci egy másik meg mikor beteg voltam eljött hozzám látogatni, mikor pedig 

soha nem volt nálam. Benézett az ablakon én meg azt sem tudtam, hogy 

küldjem haza. Akkoriban nem volt portás, és nem is zártuk a kaput. Volt, hogy 

egy pár gyereket is hazavittem egy délutánra, sütöttem nekik palacsintát. Jól 

érezték magukat, de a férjem mondta, hogy csak akkor hozzak legközelebb 

haza gyereket, ha ő nincs ott. Nem bírta a nagy hangzavart, szertelenséget. 
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Jó volt, hogy otthont tudtunk nyújtani a gyerekeknek, és mi is otthon éreztük 

magunkat. 

- Gondolkozott-e azon, hogy máshová menne dolgozni? 

- Egy pillanatig sem. Közel volt, megtaláltam a helyemet ott. 

- Emlékszik-e érdekes történetre? 

- Lisztes Magdiék anyukája karácsonykor megjelent, elővett egy pisztolyt, és 

mondta, hogy „viszem a lányokat”! Mi megijedtünk, de az egyik konyhalány 

jött, kicsavarta a kezéből a pisztolyt, és elzavarta. Máskor meg egy apa jött a 

fiáért, télen este 8-kor. Ő is szintén pisztollyal fenyegetett. Mi mondtuk neki, 

hogy csak a vezető engedélyével viheti el, de nem tágított. Majd a Tőkei Anna 

(ma is itt dolgozik) mondta, hogy várjon itt amíg felöltöztetjük a gyereket. Mi 

meg addig felhívtuk a vezetőnőt és a rendőrséget, akik azonnal jöttek, és a 

rendőrök elvitték a férfit. 

Sok rosszra is emlékszem, de azok elmúltak. Én szeretem az embereket, szinte 

minden kolléganőm volt nálunk vendégségben. Pletykálkodásba nem folytam, 

nem értem rá mással foglalkozni a munka, a család mellett.  

- A családjából kik dolgoztak még az intézetben? 

A családomból többen is dolgoztak itt. A nővérem a mosodában, onnan is ment 

nyugdíjba, a férjem rövid ideig, mint fűtő, anyukám szintén rövid ideig a 

kertben. Györgyike lányom egy év kivételével haláláig itt dogozott. Örültem, 

amikor a Timike unokám is odament.  

 

 
 

 

A beszélgetés végén kértem, hogy énekeljen egy kedves dalt, amit szerettek a 

gyerekek: 

Volt egyszer egy kis bojtárka, 

Olyan szegény olyan árva, 



46 
 

Egyet gondolt magába,  

Elindult a világba. 

Tündérvárnak ablakában,  

Kinézett a tündérlányka. 

- Adjon Isten tündérlányka! 

- Fogadj Isten kis bojtárka! 

Fáradt vagyok, jaj, nagyon, 

Pihenj meg a kis padon. 

Megpihent a kis bojtárka,  

Tündérvárnak udvarában. 

Tündérkosztot megette, 

Ott is maradt örökre! 

Megkapta a tündér lánykát,  

Tündérkirály királyságát. 

Ma is élnek boldogan, a mesének vége van. 

 

Igazán felemelő volt a beszélgetés, mert egy példaértékű életutat ismerhettem meg. 

Bámulatos módon emlékezett vissza a régmúlt eseményeire, szívélyesen, nagy 

átéléssel mesélt. Leginkább az érintett meg, hogy egyszerre milyen fegyelemmel, 

elköteleződéssel és életörömmel tudta megélni a hivatását. Életútja példaképp áll 

mindannyiunk előtt.  

………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otthonunk karizmatikus vezetője Kollár Imréné Erzsike, aki 30 éven állt az intézmény 

élén. Vele készítettünk egy rövid visszaemlékezést. 
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Kollárné Erzsike egykori, és Szabó Krisztina jelenlegi vezető asszony 

- Hogy került az intézményhez? 

- Mielőtt ide kerültem volna, Dorogon a Járási Hivatalban dolgoztam (a védőnők, 

az öregek otthonai, napközijei, és a házi szociális gondozás tartozott hozzám).  

1972-ben Csolnokról hoztak be egy kisgyereket, akit én helyeztem el az 

gyermekotthonba. Elkísértem és rettenetes helyzet fogadott. Elszörnyedtem, 

hogy milyen helyzetben élnek itt a gyerekek. Hazamentem, és két hétig enni 

nem bírtam a fájdalomtól. Úgy gondoltam, ha a Jóisten őket is megteremtette, 

nekik is járna normális élet.  

Amikor az előző vezető (Ország Pálné) nyugdíjba ment, a tisztifőorvos beszélt 

rá, hogy vállaljam el, mert nekem védőnő volt az alpvégzettségem.  Addigra 

leülepedett bennem minden, amit ott láttam, és jelentkeztem. Mivel több 

pályázó volt, és a Megyei Tanácsnál ismerték már a munkámat, így ők engem 

javasoltak a pártbizottságnál. 1974 márciusában kerültem az Egészségügyi 

Gyermekotthon élére 28 évesen. Megígértették velem, hogy ha gyesre megyek, 

nem maradok évekre otthon.  30 éven át, nyugdíjazásomig dolgoztam itt.  

- Milyen körülmények fogadták? 

- Rettenetes körülmények fogadtak, egy osztályon 20-30 gyerek volt elhelyezve. 

A szobában volt egy hosszú fapad, ebbe volt belehelyezve 10 bili. Ezen 

hintáztak naphosszat. Nehéz volt a dolgozók berögzült gondozási szokásain 

változtatni. Elvártam mindenkitől, hogy legyen napi fürdetés, minden nap 
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kapjanak legalább tiszta alsóneműt. Amit lehet megtettünk azért, hogy a 

szagokat kiküszöböljük.  

Szükséges volt az épület átalakítása is. Romokban volt az épület, a szobákban 

potyogtak a csempék, a felújításhoz rengeteget pályáztam.  Első körben a 

padlózatot cseréltük, majd a helységeket kellett átalakítani, úgy, hogy a több 

szobában kevesebb gyerek legyen elhelyezve. Így a 3 osztályból lett 6 csoport, 

és mindegyik csoportszobához tartozott külön fürdőszoba. Eleibe 

vaskályhával, majd cserépkályhával fűtöttek, majd ’75-ben pályáztunk 

központi fűtésre. Ekkor született meg a lányom. 1 éves koráig voltam otthon 

addig a főnővér helyettesített, de a gyes alatt olyan is volt, hogy egy gondozónő 

jött át a kislányomhoz, hogy tudjak kőművest intézni, építőanyagot rendelni.  

A mosodát és a konyhát is teljesen fel kellett újítani, fatüzelésű sparhelten, 

üstben főztek. Később lett külön ebédlő, akkor már csak a fekvőknek vitték be 

a szobába az ételt.  

A 80-as években lett átalakítva a kápolna, ami addig raktárként üzemelt, így lett 

tornaterem, amiben az ünnepségeinket is meg tudtuk tartani. Sok pénzt kellett 

szerezni. A megyénél mondták is nekem, hogy „Erzsike, maga olyan, hogy ha 

kiteszem az ajtón, bejön az ablakon”.  

 Ez időben lehetővé tette a rendelet, hogy foglalkoztató csoportot tudjunk 

kialakítani. Így tudtunk pedagógiai asszisztenst, gyógypedagógust, masszőrt 

alkalmazni. Sok fiatalt vettem fel, akiket beiskoláztam, több gondozónő tanult 

tovább, mint gyógypedagógus, szociálpedagógus. Belőlük lettek a legjobb 

szakemberek. Sokat jártunk társintézményekbe, konferenciákra, és a 

Módszertani Intézet programjaira.  

Végül jó híre lett az intézetnek, de ez nem az én érdemem volt, hanem 

mindannyiunké.  A 90-es években sok volt az ellenőrzés. Kijárt a KÖJÁL, a 

Módszertani Intézet. Az Ombucmani Hivataltól (ma az Alapvető Emberi Jogok 

Biztosának Hivatala) bejelentés nélkül érkeztek, és végignézték az intézetet. Rá 

pár hétre a megyénél volt egy munkaértekezlet, ahol a megyei elnök mondta, 

hogy csak egy intézet volt a megyében, ahol nem találtak kifogást, az az 

Egészségügyi Gyerekotthon. 

- Hogy érte el, hogy másképp bánjanak a gondozottakkal? 

- Nálam ez központi kérdés volt. Ha azt láttam, hogy valaki a főzőkanállal üti a 

gyereket, vagy megeszi az ételét, akkor azt azonnal elküldtem. Az emberek 

hátulról jövő áskálódást sem fogadtam el. Csak olyan emberrel dolgoztam, 

akinek hivatása volt ez a munka, de akkor még nem volt munkaerőhiány.  
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Ugyanakkor azt is el kell mondanom, hogy nagyon jól össze tudtak tartani a 

kollégáim!   

A legnehezebb dolgom a gondnokunkkal, Nyitrai Sanyival volt. Amikor 

idekerültem süttetett nekem a konyhán ételt, és hozta be nekem az irodába, még 

intézményi krumplit is küldetett nekem. Próbáltam fékezni, de idő volt mire 

rájöttem a többi disznóságára. Még a mindenszenteki gyertyáját is innen vitte. 

Az átépítéskor derült ki a zugraktára, így aztán már nem maradhatott itt. 

- Dolgoztak-e akkor még nővérek? 

- Igen. Akkor ők még bejártak ide dolgozni, de már nem laktak itt. Rendesen, 

lelkiismeretesen dolgoztak, ők voltak, akiket lehetett terhelni. De az én 

meglátásom az volt, hogy azok az asszonyok, akik szültek sokkal közelebb 

kerültek a gyerekekhez.  

- Hogyan viszonyultak a helyiek az Otthon lakóihoz? 

- Nyomorékok Otthonának nevezték. Több szentgyörgymezei dolgozott itt, így 

ismertek bennünket valamennyire a helyiek. De többen, ha erre jártak, 

átmentek az út túloldalára, a kiszűrődő hangok miatt. A rendezvényeinkre 

sokszor meghívtuk a polgármestert, a támogatóinkat, és bizony sok vendégünk 

volt, akik nem bírtak végigmenni a házon. 

- Jártak-e kirándulni, sétálni a környékre? 

- Mentünk a gyerekekkel sétálni a városba, az emberek eleinte csodálkoztak az 

emberek, de aztán megszokták. Kirándulni is mentünk Visegrádra, Állatkertbe, 

Vidámparkba. Később bevezettük a nyaralást is. Azokkal a gondozónőkkel, 

akik vállalták, hogy egy hétre távol maradnak a családjuktól, mentünk a 

Fogyatékosok Üdülőibe. Kocsink is nehezen lett. Az elején kocsink nem volt, a 

férjem jött, ha gyereket kellett valahova vinni. Amikor a Tokodi Fogyatékosok 

Otthonának már akkor volt autója, az övéket megkaptuk egy héten 2 napra. 

Később pályáztunk, és így lett saját kisbuszunk. 

- Milyen házon belüli programok voltak? 

- Mikuláskor, egy helyi bácsi jött beöltözve a gyerekekhez. Karácsonyt is 

megünnepeltük, volt egy közös nagy fenyő a tornateremben, és egy-egy kisebb 

a csoportszobákban. Amikor már a környéken megismerték a gyerekeket, 

hívtunk a Balassa iskolásokat, hogy jöjjenek műsort adni. Úgy megszokták, 

hogy szívesen jöttek farsangkor is táncolni hozzánk. A gyerekeinknek ez volt a 

legkedvesebb mulatsága.  

- Milyen munkarendben jártak dolgozni? 

- Reggel 6-2-ig, illetve 12-8-ig. Este 8-ra jött az egyik éjszakás, majd 10-re a másik 

éjszakás gondozónő. 



50 
 

- A kertet művelték-e? 

- A kertészünk, beültette az egész kertet, megtermeltünk, amit lehetett. Még 

üvegházunk is volt, de disznók már nem. A pincét ősszel megtöltöttük 

krumplival, amit teherautóval hozattunk Nógrádból. Ebből egész évben 

főztünk. Volt, hogy a szabadnapon lévő kollégákkal elmentünk almát, 

őszibarackot szedni Vámosmikolára. Nagy üvegekben a konyha eltette a 

gyümölcsöt, a lecsót télire. A helyi parasztoktól vásároltunk még a 

mindennapokra. Úgy gazdálkodtunk akár egy háziasszony. 

- Voltak-e támogatói az Otthonnak? 

- A feletteseimtől nagyon sok segítséget kaptam a Megyei Önkormányzat 

vezetőjétől, a Megyei Egészségügyi Osztálytól, az Egészségügyi 

Minisztériumig. Hargitai Mária megyei főorvostól is sok támogatást kaptam. 

Harrach Péter szervezett nekünk egy jótékonysági estet a Prímás pincébe, 

minek a bevételével támogatta az intézményt.  

Mindig rengeteget pályáztam. Svédországból is kaptunk így jó állapotú 

ágyakat. De Svájcból, Belgiumból, még a Vatikánból is nyertünk az intézmény 

számára pénzbeli támogatást. A lányom akkor az Európai Uniónál dolgozott, 

én megírtam a pályázatot, ő meg lefordította angolra. 

- Milyen volt a kapcsolata a szülőkkel? 

- Nem volt gondom velük. Előfordult egyszer, hogy egy apa pisztollyal 

fenyegetve jött a gyerekéért, szerencsére nem lett belőle baj, a rendőrök időben 

elvitték. Ismertem őt régebbről, amikor még Dorogon dolgoztam. Hét 

fogyatékos gyereke volt, Csolnokon laktak egy barlanglakásban. Én vettem 

állami gondozásba a gyerekeket. Itt aztán újra találkozhattam az apával.  

- Gondolkodott-e pályamódosításon, váltáson? 

- Sohasem, bizonytalanodtam el. Ahogy az évek teltek egyre jobban éreztem, 

hogy a megtaláltam a helyem. Folyamatosan tanultam, 52 évesen végezetem el 

az utolsó diplomámat. Mikor már háromszor kellett elolvasni egy új 

jogszabályt, akkor éreztem, hogy el kell mennem nyugdíjba. Igyekeztem a 

legnagyobb rendben hagyni az intézetet. Úgy jöttem el, hogy elégedett voltam 

a helyzetemmel, az életemmel. Nyugdíjazásom után visszajártam még egy 

ideig a gondnokoltjaimhoz. 

- Mit üzen a mai fiataloknak, dolgozóknak? 

- Legyenek elfogadóak egymással, a szeretet rettenetesen fontos. Mivel én 

vallásos vagyok, hiszem, hogy a hit megerősíti az embert. Akkor lesznek 

elégedettek az életükkel, ha nem a másikat nézik, hanem a magunkét teszik 
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lelkiismeretesen. Így mindjárt könnyebb elviselni a problémákat, mert az van 

mindenkinek még a gazdag embereknek is! 

-  

 
A beszélgetés végén Erzsike néni megmutatta a kitüntetéseit: 

1982. A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa Kiváló Munkájáért kitüntető 

jelvényt adományozom, egészségügyi miniszter 

1987. Eredményes munkájáért dicséretben részesítem, Kedves László egészségügyi 

miniszter 

1997. a 11/1992 . (VI.5.) rendelet alapján  Pro Caritate emlékérmet adományozok, Dr. 

Kökény Mihály népjóléti miniszter 

2000. Az értelmi fogyatékosok körében végzett áldozatos és eredményes munkája 

elismeréseként Frim Jakab Emlékérem bronz fokozatát adományozza, ÉFOÉSZ  

2002. Az intézet felújítása és méltó környezetének kialakítása érdekében végzett 

munkájáért, köszönetünket fejezzük ki, A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 

Elnöke 
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Élettörténetek: 

 

Nyári munkából életcél………. avagy, hogy lettem a Szent Rita Otthon dolgozója 

2002-ben az érettségi vizsga után sikeresen felvételiztem az esztergomi Tanítóképző 

Főiskola Szociálpedagógus szakára. Mivel jogosítványt szerettem volna, elhatároztam, 

hogy a nyári szünetben elmegyek egy hónapra dolgozni, hogy ezt finanszírozni 

tudjam. Olyan helyre szerettem volna menni, ahol gyerekekkel lehetek. Mivel azonban 

nyári szünet volt, sem az óvodák, sem az iskolák nem alkalmaztak diákokat. A 

szomszédunkban lakó házaspár kisebbik fiáról tudtam, hogy betegsége miatt olyan 

intézetben él, ahol fogyatékos gyerekeket gondoznak. Megkerestem az intézet 

vezetőjét, hogy volna-e lehetőség náluk 1 hónapra munkát vállalni. Kollár Imréné 

megkérdezte, hogy tudom-e, hogy náluk milyen gondozottak vannak. Azt javasolta, 

hogy előbb menjek el, megmutatja az intézetet és utána döntsem el, hogy valóban 

akarok-e ott dolgozni. Annyi kikötése volt, hogy ha vállalom, akkor ne egy hónapra, 

hanem a nyári szünet végéig maradjak, mert szükségük van gondozónőre. Amikor 

körbe vezetett, egyből megfogott az intézet „bűvölete” és vállaltam az egész nyárra 

szóló megbízást. Az első hónap letelte után éreztem, hogy nekem az lesz a hivatásom, 

hogy ezekkel a rászoruló emberekkel foglalkozzak és szeretnék részt venni abban, 

hogy a körülményekhez képest teljes életet tudjanak élni az itt lakók. Nehéz munka 

volt, hiszen két műszakban jártam, emelni, fürdetni, tisztázni kellett a nálam jóval 

súlyosabb, nagyobb embereket, de nagyon megszerettem őket. Elhatároztam, hogy 

nem csak a nyári szünetben, hanem tovább is itt maradok az intézetben, és főiskolai 

tanulmányaimat levelezőn fogom folytatni. Mint gondozónő dolgoztam tovább, de 

éreztem, hogy én inkább ezeknek az embereknek a foglalkoztatásával, fejlesztésével 

szeretnék inkább foglalkozni, ezért kértem áthelyezésemet a foglalkoztató csoportba. 

2006-ban államvizsgáztam, szakdolgozatomat is fogyatékos témakörben írtam. Két 

kisfiam született. Mivel látom, hogy az intézet gondozottjai mennyire rá vannak 

szorulva a mások segítségére, támogatására, és tapasztalom a külvilág sokszor 

ellenséges, elutasító, nemegyszer gúnyolódó magatartását – főként a gyerekek 

körében -, mind a két fiamat a fogyatékos emberek elfogadására, megismerésére 

nevelem. A fiúkban nem is alakult ki semmilyen ellenérzés az intézet lakóival és 

általában a fogyatékos emberekkel szemben. Példa erre, hogy Dani az egyik 

karácsonyi műsorunkon klarinét számmal kedveskedett az itt élőknek. A kisebbik fiú 

pedig kifejezetten kérte, hogy vigyem be őt az Intézetbe, mert szeretné látni, hogy kik 

élnek ott. 

(Molnárné Végvári Ágota fejlesztő pedagógus) 

……………………………. 
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Pór Károlyné gondozónő gobelin képe az intézet épületéről 

 

1983-ban kezdtem az intézetbe dolgozni, és innen is mentem nyugdíjba. 36 évig 

dolgoztam itt.  Egy olyan munkahelyről jöttem ide, ahol több volt a keresetem és még 

rá is ígértek, ha ott maradok, de én azt mondtam, hogy nem maradok, mert ide 

akartam jönni. Ezt a döntésemet soha nem bántam meg, egyszer sem fordult meg a 

fejemben, hogy elmenjek innen máshová. Azt tudom mondani, hogy ez a munka 

engem nem viselt meg, hanem feltöltött, mert ezektől a gyerekektől annyit kaptam 

érzelmileg. A kezem alatt nőttek fel, és ki tudták fejezni, mutatni és mondani a 

szeretetüket. Volt olyan, amikor fájt a fejem, Pirike odabújt és aggodalmasan 

megkérdezte, hogy: - Ugye nem pusztulsz meg? – Ő így tudta kifejezni az aggódását, 

szeretetét, ami nekem nagyon sokat jelentett. 

Amikor ide kerültem, nem voltak még külön csoportokba a gyerekek, egy-egy szobába 

voltak vegyesen. Kivéve a nagyobb fiúkat és lányokat, akiknek már ugye működtek a 

hormonjaik, így elkerülve azt, hogy esetleg nehogy baj legyen. Egyenruhájuk volt, a 

fiúknak egyen melegítő, a lányoknak egyforma anyagból, egyforma szabású ruhájuk. 

Nekünk pedig egyen kötényünk. 1989-90-ben szűnt ez meg, amikor a máltaiaktól 

kaptunk nekik ruhákat. A máltaiaktól nagyon sok támogatást kapott az Intézet, volt 

olyan, hogy kamion jött tele ruhaneművel, ágyneművel, konyhai eszközökkel, téli 

ruhákkal. Három műszakba jártunk dolgozni, mi „ölelkező” műszaknak hívtuk. Ez azt 

jelentette, hogy délben, amikor a legnagyobb munkák voltak (etetés, fürdetés, 

tisztázás) többen voltunk, és szerintem ez volt a jó beosztás, nem szabadna a 

gondozókat túlterhelni. 
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 A nagy ünnepeken kívül megtartottuk a gyerekek születésnapját, de volt olyan, hogy 

vittünk be magnót és spontán „bulit” rendeztünk. A vezetőnő minden építő és jobbító 

javaslatra vevő volt és támogatta azt, ha ő is ésszerűnek találta.  

Akkor is jártunk ki a gyerekekkel itt a környéken, vagy aki bírta a gyaloglást a városba 

sétálni. 10 gyerekkel ki tudtam menni és soha semmi baj nem volt. 10-12 évesek voltak 

akkor. Volt, hogy a szabadnapomon is bementem és kivittem sétálni egy-egy gyereket, 

akikről azt gondoltam, hogy „okosabb”, mint a többi, hogy megismertessem őket a 

környezettel. Megérte őket elvinni, hiszen volt, aki élményekkel telve ment vissza az 

intézetbe.  

A környéken lakók megszokták, elfogadták, hogy mi itt vagyunk, de a gyerekek féltek 

tőlük. Jó példa erre a férjem, aki itt nőtt fel Szentgyörgymezőn, és a szomszédban lévő 

óvodába járt. Azt mesélte, hogy gyerekként inkább a másik utcán mentek, vagy az út 

túloldalára mentek át, mert féltek az itt lakóktól, a kiszűrődő hangoktól és 

„csúnyának” tartották őket. A 36 év alatt, míg itt dolgoztam a férjem csak egy esetben 

jött be az intézetbe, és akkor is csak a kisudvarra és a mosdóba, amikor tavaly 

nyugdíjba mentem és a búcsúztatóm volt. Sajnos az évek alatt többször is tapasztaltam 

azt, hogy még a kórházban is az ott dolgozók előítélettel voltak, ha egy-egy gyerekkel 

megjelentünk vizsgálaton.  

Ennyi itt töltött idő után is csak azt tudom mondani, hogy megvan ennek a munkának 

a nehézsége, de úgy gondolom, hogy a szépsége is, hiszen itt annyi jó dolog van. 

Többször is mondtam egy-egy eset után, hogy még nekem kellene fizetnem azért, hogy 

itt lehetek. 

(Pór Károlyné gondozónő) 

…………………………….. 

 

A megpróbálomból 36 év munkaviszony lett 

1984. szeptember 1-től dolgozom az intézetben. Az egészségügyi iskola elvégzése után 

a jelentkeztem az Orvosi Egyetemre, mert fogorvos szerettem volna lenni, de sajnos 

nem vettek fel, így munkahelyet kellett keresnem. Már megvolt a helyem a kórházban, 

mikor egy szomszédunkban lakó intézeti dolgozó megkérdezte, hogy nem akarok-e 

ide jönni, mert van felvétel. Elmentem körbenéztem, túlzás lenne azt mondani, hogy 

tetszett, de úgy gondoltam megpróbálom……. és már 36 éve az otthon dolgozója 

vagyok. A lakókat nagyon szeretem. A munkának ugyan úgy megvan a szépsége és a 

nehézsége is. Sok türelem kell a gyerekekhez, de cserébe sok szeretetet kapok tőlük 

vissza. 

(Tőke Anna gondozónő) 

……………………………. 
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33 éve gondozom az itt lakókat. Nagyon sok lakó a kezem alatt nőtt fel. Igaz, hogy 

nagyon sokat el is veszítettem már közülük. Olyanok, mintha a sajátjaim lenne mind. 

Ugyan úgy gondozod, eteted, ellátod, a ruházatukról gondoskodsz, te felelsz érte, ha 

beteg, te ápolod, te gondozod. Nagyon sok lakónak nincs hozzátartozója, ha van nem 

biztos, hogy tudják látogatni. Azt kell mondjam, nekik mi vagyunk az anyukájuk. A 

szeretet a legerősebb kötelék köztem és a gondozottak között. Mindenki más és 

különleges valamiért.  

(Németh Hajnalka gondozónő) 

……………………….. 

 

 

1968. júniusban került be az intézetbe F. Ferenc 2 éves, szellemileg képezhetetlen, 

járóképtelen kisfiú. A család 10. gyermekeként született. Szülei Komárom, 

Nagyherkály pusztán éltek. Az irattárban találtunk egy levelet, amelyben az édesanyja 

a kisfiú után érdeklődik. A levél szívbemarkoló mondata, amikor az édesanya azt 

kérdezi, hogy: - „a doktor úr mit mond, mire számíthatunk, lesz-e belőle egyáltalán 

gyerek, hogy felnől-e?” – az aláírás pedig: „az édesanyja ki mindig nála van 

gondolatban”.  

Ferike 1969. január 8-án tüdőgyulladásban elhunyt.  

 
 

 
…………………………. 

 

Gergő egyike a legrégibbi napköziseknek. 8 éves korától járunk az intézménybe. Előtte 

a Montágh Imre Általános Iskola Speciális Óvodájába jártunk. Akkor a napközisek 

még a bentlakók szobáiban voltak elhelyezve. Ez nagyon nehézzé tette Gergő számára 



57 
 

az itteni életbe való beilleszkedést. Már akkor is, és azóta is azt tapasztaltuk, hogy az 

intézmény vezetősége, a dolgozók nagyon segítőkészek, együttműködők.  

A napközi „mai” működése nagyon jó, a szülők biztonságban tudhatják gyerekeiket. 

Mindenki a szintjének megfelelő ellátást kap, ötletesek, jók a foglalkozások, a gyerekek 

szívesen vesznek részt ezeken (aki tud).  

Nagyon jónak tartom azt is, hogy nincsenek elkülönítve a bentlakó társaiktól, a 

tornateremben, a kertben, a különböző foglalkozásokon találkoznak, együtt 

tevékenykednek. 

A gondozónők rugalmasak, igyekeznek mindenféle helyzetet megoldani. A napközi 

nyitvatartása a szülők munkaidejéhez igazodik. Mi már néhányszor jártunk úgy, hogy 

Gergőnek tovább kellett maradnia, ezt minden alkalommal sikerült megoldani. Mi 

már néhányszor szombati napon is voltunk bent (iskolai ballagás miatt, mindkét szülő 

középiskolai pedagógus), ezt is mindig megoldották. 

Én azt tapasztalom, hogy a gondozónők nagyon odafigyelnek a rájuk bízott 

gyerekekre, fiatal felnőttekre, napi szinten jó kapcsolatban vannak a szülőkkel. Mindig 

időben jelzik, ha bármilyen szokatlan „dolgot” tapasztalnak. Ez nagyon fontos, hiszen 

a mi gyerekeink a legtöbb esetben nem tudják elmondani, ha valami fáj, valami furcsa. 

Mi többször hazavisszük az ebéd valamelyik fogását (Gergő általában csak az egyik 

fogást tudja egyszerre megenni). Elmondhatom, hogy a menü változatos, ízletes, 

nagyok az adagok. Ügyelnek arra, hogy a fogyatékos emberek el tudják fogyasztani. 

Több középiskola diákjai is meg szoktak fordulni az intézményben: (Csak azokat írom, 

akiket tudok, biztosan van több is.) 

A Balassa Bálint Gazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola diákjai évek óta 

karácsony előtt ajándékgyűjtést szerveznek. Az összegyűlt ajándékokat a kereskedő 

tanulók szépen becsomagolják. Az iskola diákjai egy délelőtt elhozzák azt és 

szétosztják az intézmény lakói között. Én már többször is beszélgettem ilyen látogatás 

után a diákokkal. Nagyon fontos, hogy megismerjék, megtapasztalják azt, hogy beteg 

emberek is vannak, ők hogyan, milyen körülmények között élnek. 

A Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium diákjait is többször láttam már az 

otthonban. A diákok az érettségi előtti 50 óra közösségi munka egy részét teljesítették 

itt. Játszottak, beszélgettek a bentlakókkal. Jó volt látni, ahogy társasjátékoztak, 

labdáztak. A „gyerekek” pedig folyamatosan jöttek-mentek, nagy élmény volt nekik. 

Nagyon jó ötletnek tartom a középiskolás korosztállyal megismertetni az otthont, 

bevonni őket a közösségi szolgálata. 

Összegezve szülői oldalról: A gyerekeink biztonságban vannak, szeretetteljes légkör 

veszi őket körül. Ötletesek a foglalkozások, szép a kert, jó az ennivaló. Figyelnek a 

gyerekekre, időben jeleznek, ha bármilyen problémát észlelnek. 
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(M. Gergő napközis gondozott édesanyja) 

 

………………………………. 

 

 

Az irattárban találtunk még egy érdekes dokumentumot, amely szerint az 1983-ban 

intézetünk 1965-ben született fiú lakói a Magyar Néphadsereg Hadkiegészítő 

Parancsnokságától felhívást kaptak, hogy jelenjenek meg katonai sorozáson.  Az 

intézményvezető telefonon vette fel a kapcsolat a Parancsnokság vezetőjével, és 

elmondta, hogy a lakók nem tudnak megjelenni a sorozáson. A Hadkiegészítő 

munkatársai személyesen jelentek meg az intézetben felülvizsgálni, hogy a behívottak 

valóban alkalmatlanok a katonai szolgálatra. Elmondták, hogy több esetben előfordult 

már, hogy úgy próbálták meg egyesek a katonai szolgálatot kikerülni, hogy 

fogyatékosságukat megjátszva felvetették magukat Egészségügyi Intézményekben. A 

vizsgálat megállapította, hogy lakóink valóban alkalmatlanok katonai szolgálatra.  

 
 

…………………………….. 

 

 

„A pontos évre már nem emlékszem, de azt tudom, hogy tél volt, nagyon hideg. 

Vastag jég borította nemcsak az utakat, hanem a fákat is. Éjszakás műszakban 

dolgoztam. Kimentem az orvosi szobából és a szokásos ellenőrző körútra indultam, 

amikor a hátam mögött hatalmas robaj, üvegcsörömpölés hallatszott. Ijedtembe 

hirtelen rázártam a szobára az ajtót, mert nem tudtam, hogy mi okozta – esetleg betörő 

törte be az ablakot?? – Mivel a zaj elült és nem hallatszott ki semmi a szobából, félve, 

de kinyitottuk az ajtót. Nem betörő volt, hanem az ablak előtti gesztenyefa vaskos ága 

szakadt le a rajta lévő jég súlyától és bejött az ablakon, betörve a rácsot, az 

ablakszárnyat.” 
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„Az intézet mielőbbi teljes felújítását jelezte az is, hogy nagyobb esőzések alkalmával 

a plafon beázott. Vödröket, lavórokat kellett a szobában elhelyezni, azokba fogtuk fel 

a lecsöpögő vizet. A beázások következménye lett az, hogy az egyik csoportszoba 

plafonja leszakadt. Szerencsére sérülés nem történt, mert épp akkor nem tartózkodott 

senki a szobában.” 

(Tőkei Anna gondozónő visszaemlékezései) 

……………………………………. 

 

„V. Fecó lakónk egy mindenkivel élénken kommunikáló fiatalember. Egy közös, 

intézményi nyaralás alkalmával az étteremben felszolgáló egyik alkalmazott hölgyet 

kiszemelte magának, hevesen udvarolt neki és mindenáron feleségül akarta venni. 

Sajnos kosarat kapott, és menyasszony nélkül hoztuk vissza őt az intézetbe.” 

 (Mokriné Beták Csilla gondozónő visszaemlékezése) 

 

 

 

V. Felhasznált irodalom: 

 

 Esztergom és Vidéke újság 1879 – 1944 számai 

 Esztergom és Vidéke újság 1987 – 1990 számai 

 Esztergom Újság 1895 – 1932 számai 

 Dolgozók lapja újság számai 

 24 óra újság számai 

 Dr. Komlóssy Ferencz: Esztergom Főegyházmegyei római katholikus iskolák 

története 1896. 

 Menyhárt Ernő: A hazai Egészségügyi Gyermekotthonok összehasonlítása 

külföldi intézményekkel 1992. 

 Gyermekvédő intézetek Magyarországon 1899. 

 Pifkó Péter: Esztergomi utcák 1700-1990 

 Osvai László: Az Esztergomi Vaszary Kolos Kórház története 1902-2002  

 Osvai László: Az I. világháború kitörésétől a proletárdiktatúra bukásáig 

 Peterke Árpád: Oktatásügy Esztergomban 1945—1949. 

 Osváth Andor: Komárom és Esztergom közigazgatásilag egyelőre egyesített 

vármegyék múltja és jelene 1938 

 https://regi.katolikus.hu/rendek.php?h=28 
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A hercegprímás XV. főpásztori levele, mely az érseki árvaház 

megnyílásáról s az alapszabályokról intézkedik: 

 

 

Midőn 1886-ban a nagyszombati érseki árvaházat alapítottam, már akkor föltettem 

magamban, hogy ha a jó Isten megsegít és életemnek kedvez, hasonló intézetet fogok 

alapítani Esztergomban is, melyben a főegyházmegyének szegény, elhagyatott 

leányárvái ingyen nevelésben részesülnének. A mit akkor terveztem, immár 

megvalósult, Isten megáldotta szerény, az ő szent neve dicsőségének előmozdítására 

irányuló törekvésemet: az árvaház készen áll a szegény árvaleányok befogadására. 

Esztergom-Szent-Györgymezőn egy tágas házat építtettem e czélra, mely most már el 

van látva minden szükséges bérendezéssel és fölszereléssel. Az esztergomi 

főszékesegyházi káptalannál letett 100,000 frtnyi alapítványnak kamatai az árvaház 

költségeinek födözésére fognak fordíttatni. Kész lévén igy az árvaház, 

megnyitásának többé semmi sem áll útjában s midőn erről tdő papságomat és 

híveimet értesítem, egyúttal tudatom, hogy a megnyitás napját f. évi október hó 4-

ére, I. Ferencz József dicsőén uralkodó királyunk névünnepére tűztem ki. Föl fog 

vétetni 40 árvaleány. A helyek betöltése czéljából ezennel folyó évi szeptember hó l-

ig tartó pályázat hirdettetik. Az alább közölt alapszabályok értelmében 

szerkesztendő folyamodványok, az illető plébánia hivatalok utján, ugyancsak szept. 

l-ig hozzám küldendők.  

Az esztergomi érseki leányárvaháznak alapszabályai.  

1. §. Az esztergomi érseki leányárvaház csakis az esztergomi érseki főegyházmegye 

 hivei számára alapíttatván, az alapítványi helyekre az említetteken kivül mások föl 

nem vehetők.  

2 §. Az 1. pontban meghatározott kelléken kivül a fölveendőknek:  

a) leányoknak,  

b) teljesen árváknak vagyis olyanoknak kell lenniök, kiknek mindkét szülője meghalt,  

c) megkívántatik, hogy lelkileg és testileg ép és egészségesek legyenek,  

d) vagyontalanok, kik semmi örökséget sem kaptak szüleik után, vagy legalább annyit 

nem, hogy ez fölneveltetésökre elég volna.  

3. §. Félárvák, kinek egyik szülőjük él, csakis a 2. §. b) pontjában emitett teljes árvák 

hiányában vehetők föl, ha a fölsorolt kellékeken kivül, az életben maradt szülőknek 

vagyontalanságát hitelesen kimutatják.  

4. §, A ki korának 6-ik évét be nem töltötte, nem lehet az árvaház növendéke, sem az, a 
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ki kora 14-ik évét már meghaladta. Aki életének 6-ik évén tul, pl. 7, 8 stb. éves korában 

vétetett föl az intézetbe, abban tizennegyedik év betöltésénél tovább szintén nem 

maradhat.  

5. §. Rendkiviili esetekben az esztergomi érsek megengedheti, hogy valamely 

növendék árva életének 14-ik évén tul is megmaradhasson az árvaházban.  

6. §. Az árvák fölvételi joga csakis az esztergomi érseket illeti meg; széküresedés 

esetén, az esztergomi főszékesegyházi káptalan, szem előtt tartván az alapszabályokat, 

szavazattöbbséggel I veszi föl.  

7. §. Az árvaházat irgalmas nővérek kezelik és igazgatják. A felügyeletet az esztergomi 

érsek, széküresedés esetén az esztergomi főszékesegyházi káptalan gyakorolja.  

8. §. Az árvaházat vezető nővérek, az intézet vezetéséről és az árvaházi vagyon 

kezeléséről senkinek másnak nem tartoznak számolni, mint az esztergomi érseknek, 

széküresedés esetén az esztergomi káptalani helynöknek.  

9. §. Az árvaszéki főnöknő fel van jogosítva rossz magaviseletű, javíthatatlan, vagy 

általában a rendeltetésnek meg nem felelő növendéknek elbocsáttatását az érseknél 

kérelmezni, ki a kérelemnek helyt adván, az ily növendék az intézetből eltávolítandó. 

Sürgős esetekben azonban a főnöknő utólagos jelentés kötelessége mellett rögtön is 

elbocsáthatja az ily árvát.  

10. §. Hasonlóképen meg nem maradhat az intézetben oly növendék sem, aki 

gyógyithatlan betegségbe esik,  

11. §. Az intézetből kilépett vagy eltávolított árváknak további gondozása vagy 

taníttatása nem az árvaházra, hanem az illető gyámra nehezedik. A növendéknek az 

árvaházból bekövetkezendő kilépéséről a főnöknő által idejekorán értesíttetik a gyám 

s tartozik az árvát a meghatározott időben átvenni.  

12. §. Ez okból minden egyes árvának gyámja köteles az árva felvétele alkalmával 

írásbeli nyilatkozatot adni hogy a gyámságára bizott árvát, mihelyest ez az intézetből 

kilép, avagy eltávolíttatik, átveszi.  

13 §. Az árvák fölvétele az intézetbe évenkint csak egyszer történik: a nagy iskolai 

szünidő alatt.  

E végből az egyházmegyei körlevelekben pályázat hirdettetik. A folyamodványok az 

esztergomi érsekhez, széküresedés esetén a káptalani helynökhöz küldendők. A 

folyamodványhoz csatolandók  

a) az árva keresztlevele,  

b) a szülők, illetve a szülő halottlevele,  

c) szegénységi bizonyítvány,  

d) orvosi-, egészségi- és oltási bizonyitvány,  

e) a 12. §-ban emlitett gyámi nyilatkozat,  
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f) és ha nem az illető lelkész nyújtja be a folyamodványt, oly lelkészi bizonyítvány, 

melyben az előadottak valódisága s egyéb az árva érdemességére vonatkozó 

körülmények bizonyittatnak.  

14. §. A fölvett árvák a főnöknő által meghatározott időre pontosan tartoznak 

megjelenni. Az árvaházba utazó vagy onnét távozó árváknak utiköltségeit, 

rendkívüli eseteket kivéve az árvaház nem viseli,  

15. Az árvák, az árvaház elöljárói által megállapított házi rendet mindenkor a 

legpontosabban kötelesek megtartani,  

16. §. Az alapítványi árváknak száma 40 azaz negyven lesz,  

17-, §, Az alapszabályok értelmezése körül fölmerült kétes esetekben az érsek 

határoz; széküresedés esetén a káptalani helynök, de az alapszabályok változtatása 

kizárólag az érsek jogaihoz tartozik.  

Kelt Esztergom 1890, július l-én.9 
 

 

  

                                                           
9 
https://library.hungaricana.hu/hu/view/Esztergom_es_Videke_1890/?query=%C3%A1rvah%C3%A1z&pg=228&layout=s&fb

clid=IwAR2tUK80J70skkzv-Jd-KeVkamotfveXCFeoqhZPKYNiI8OLN38cusFDk_A 

 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/Esztergom_es_Videke_1890/?query=%C3%A1rvah%C3%A1z&pg=228&layout=s&fbclid=IwAR2tUK80J70skkzv-Jd-KeVkamotfveXCFeoqhZPKYNiI8OLN38cusFDk_A
https://library.hungaricana.hu/hu/view/Esztergom_es_Videke_1890/?query=%C3%A1rvah%C3%A1z&pg=228&layout=s&fbclid=IwAR2tUK80J70skkzv-Jd-KeVkamotfveXCFeoqhZPKYNiI8OLN38cusFDk_A
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Simor János hercegprímás megnyitó beszéde: 
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Az Esztergom és Vidéke újság beszámolója az árvaház megnyitójáról 
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Érdekességek: 

 

1912-ben az árvaház a felajánlott adományok ellenére is küzdött a nagy 

drágasággal és az apácák ott próbáltak meg spórolni ahol csak tudtak. Egy ilyen félig 

balul elsült próbálkozásukról adott hírt az Esztergom és Vidéke újság 1912. január 1-i 

száma:  

 
………………………………. 

 

 
Raab Lujza Erzsébet tanítónő – kedvesnővér jövedelemigazolása 1913-ból 

………………………….. 

 

Az Egészségügyi Gyermekotthonok Országos Módszertani Intézete részére készült 

egy név szerinti kimutatás, amely szerint a gondozottak száma 1976-ban 69 fő volt. A 

névsort végignézve az akkori lakók közül K. Sándor gondozott jelenleg is az 

Intézmény lakója. Sándor 5 éves korában, 1974. június 4-én, állami gondozottként 

került az Intézetbe az esztergomi Gyermekvédő Intézetből.  

………………………… 
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Jelentés a népiskola állapotáról 1942-ben 

 

 

 
Az Intézmény működési engedélye 1974-ben 
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A népiskola alaprajza – melléklet az 1942. évi jelentéshez 

………………………………………… 

     

„Az épület eddigi több mint 100 éves élettörténete alatt a funkció lényegében nem 

változott, az időközi karbantartások és átalakítások kevesek. …… Alapok és a falak 

feltárására nem volt szükség, mivel a falakon épületmozgásból vagy törésből 

származó épületkárosodás nem volt látható………. A tetőszerkezet kiváló minőségű 

fűrészáruból készült, a faanyagot csak elvétve néhány helyen érte biológiai károsodás. 

A tetőszerkezet állaga jó………. A vizsgált épületek korhoz viszonyított állapota 

átlagos. Tartószerkezeti szempontból a korhoz viszonyított állapota rendkívül jó…… 

Az ablakok állapota nem jó, záródásuk nem megfelelő, a bejárati ajtó állapota viszont 

jó………….” 
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1992-ben az Intézet lakóinak száma 52 fő volt, a maximálisan felvehető gondozotti 

létszám 65 fő. Dolgozói létszám 43 fő, ebből 2 fő fűtő és 1 fő karbantartó. Az épület 

külön konyhával és mosodával rendelkezett, konyhai ételadag maximális száma 110 

fő. Mosodai kapacitás: 170-200 kg ruha/nap mosás.  

 

(Küzlet-lap a Gyermekotthon állapotértékelése 1992.) 

…………………………… 

 

 

 

 
(Fejlesztési terv 1974.) 

………………………….. 
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Szatmári Irgalmas nővérek 

 

Páli Szent Vincéről Nevezett Szatmári Irgalmas Nővérek Társulata az első 

magyar alapítású női szerzetes közösség. Az alapító Hám János szatmári püspök. 

 
 

Mikor a püspök látta egyházmegyéje elhanyagolt állapotát mind kulturális, 

mind szociális - karitatív szempontból, elhatározta, hogy egy női szerzetes - 

közösséget telepít le a városban. Többször járt Bécsben, megismerte az Irgalmas 

nővéreket, akik Páli Szent Vince szabályait követve életüket a tanítás, betegápolás és 

szegénygondozásnak szentelték. Éppen ilyen nővérekre volt neki is szüksége, de 

kérésére csak tanácsot kapott: küldjön fiatal leányokat, akiket kiképeznek a szerzetesi 

életre és az említett feladatokra. Küldött is hat leányt, és amíg kiképzésük folyt, a 

püspök felépítette az anyaházat a Hild József tervezte templommal. 

 

Az irgalmas nővérek feladata a leányok nevelése, tanítása volt, de csakhamar 

ott találjuk a nővéreket a kórházban a betegágyak mellett és a szegényházban is. 

A rend központi háza az anyaház volt Szatmárnémetiben.  

Az első világháború után Szatmár elcsatolásával szükségessé vált Magyarország 

részére új vikariátus és noviciátus létesítése, amit a Római Szentszék megbízásából 

1923-ban Serédi Jusztinián hercegprímás Esztergomban állíttatott fel. A Vikariátus 

1937. január 21-én megszűnt és önálló magyarországi tartomány létesült Esztergom-
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vizivárosi zárda székhellyel. A nővérek tanítással neveléssel, betegápolással, szociális 

és missziós munkákkal foglalkoztak. 

 

A háború után felszámolták a rendet. Egyedül Szlovákiában maradhatott meg 

bizonyos korlátozások mellett. Ezért ma a szlovákiai tartomány a legnagyobb, 

legerősebb és legnépesebb tartománya a rendnek. Az államosítást követően sokan 

börtönbe kerültek, másokat kitelepítettek távoli vidékre, mezőgazdasági munkára. A 

szétszóratás éveiben nővéreink a legkülönbözőbb világi munkahelyen dolgoztak, ott 

is őrizték a hivatástudatot és a rendi szellemet.  

A rendszerváltás után újjáalakult a rend Magyarországon és Romániában is.  

A rend tartományközpontja újra Esztergomban lett Magyarországon, ahol be 

tudta tölteni régi zárdaépületét a Pázmány Péter utca 18. szám alatti rendházban. A 

rendház közvetlen szomszédságában működtetik az Árpád-házi Szent Erzsébet 

Középiskola, Óvoda és Általános Iskolát, illetve a Szent Vince Szociális Otthon - Idősek 

otthonát. 

A szatmári irgalmas nővérek, számos veszteségük ellenére, ma is jelentős 

rendként vannak jelen a világban. Magyarországi munkájukat megnehezíti, hogy az 

időseknél jóval kisebb számú fiatalok elsősorban saját idős nővéreiket kell, hogy 

gondozzák (hatalmas a generációs különbség, mivel a kommunizmus alatt nem vettek 

fel új nővéreket).10. 

 

                                                           
10 https://regi.katolikus.hu/rendek.php?h=28 

https://regi.katolikus.hu/rendek.php?h=28
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A Pázmány Péter utca 18. szám alatti rendház és iskola 

 

        

Regina nővér az iskola gyerekeivel 

 

 
   Az apácák sírkertje a szentgyörgymezei temetőben 
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Az Intézmény névadója: 

Szent Rita - a reménytelen ügyek szentje 

 

 

 

Olaszország egyik legismertebb szentje 1381. körül született az Umbria tartománybeli 

Roccaporenában. Szüleinek évekig tartó imádsága után égi hang jelezte Rita születését, 

mely azt kérte, hogy a születendő kislányt Ritának nevezzék. Gyermek- és ifjúkorát a 

szülei iránti teljes engedelmesség, akaratának állandó föláldozása és a fáradságos napi 

munka jellemezte. 

Rita szerzetes akart lenni, hogy eggyé válhasson isteni Megváltójával, ám szülei egy 

helybeli ifjúnak ígérték kezét. Fiatalon házasságot kellett kötnie. Férje vad, erőszakos 

ember volt. Rossz természetét Rita hősies türelemmel viselte, soha nem panaszkodott. 

Szelídségével és jóságával végül sikerült legyőznie férje rossz természetét, és lelkét 

Istenhez vezetnie. Ennek ellenére régi haragosai meggyilkolták Rita férjét. Az özvegy 

megbocsátott férje gyilkosainak, ezzel előmozdította a szemben álló családok 

megbékélését és egységét. Egy évvel később elvesztette két kisfiát is. 

Miután sok fájdalom árán eloldódtak a földi kötelékek, Rita jelentkezett a casciai Mária 

Magdolnáról elnevezett Ágoston-rendi zárdába. Minthogy olvasni nem tudott, a 

zsolozsma helyett egyéb imádságok elmondására kötelezték. Rendtársai közül kitűnt 

türelmével, engedelmességével és jámborságával. 

Különös tisztelettel elmélkedett Jézus szenvedéséről, s arra vágyott, hogy 

osztozhasson a megfeszített Krisztus kínjaiban. Egy napon, amikor a feszület előtt 

térdelt, és vágya beteljesülését kérte, érezte, hogy a töviskorona egy tövise a 

homlokába fúródik. A seb, amely később elmérgesedett, s a belőle áradó szag miatt 

Ritát elkülönítették a nővérektől. Csak egyszer mehetett emberek közé, mikor 

nővértársaival Rómába zarándokolt. Ekkor az Úr a fájdalmakat meghagyva eltüntette 

sebét. A betegségek, a böjtölés és a munka fölemésztették Rita erejét, utolsó éveit 

ágyhoz kötötten töltötte. 1457. május 22-én hunyt el. Testét soha nem temették el, mert 

csodálatos módon nem látott romlást; sértetlenül került ki a tűzvészből is, amelyben néhány 
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évvel halála után a cédrusfából készült koporsója porrá égett. Ritát már halála előtt szentnek 

tartották, s halála után a nép szentként tisztelte. 1626-ban avatták boldoggá. XIII. Leó pápa 

„Umbria gyöngyé”-nek nevezte Ritát, mikor szentté avatta őt 1900 májusában. 

 

Szent Rita több mint hat évszázada pártfogója mindazoknak, akik közbenjárását kérik 

bármilyen szükségükben; támasza azoknak, akik megoldatlan ügyekben bizalommal 

hozzá fordulnak. A kétségbeejtő helyzetbe került emberek, az anyák, illetve a 

meddőségtől szenvedők védőszentje. 11. 

 

 
 

 

Közbenjárást kérő ima 

 

Szent Rita, Te részesültél Urunk Jézus Krisztus szenvedésében. Közbenjárásod által 

eszközöld ki nekem, hogy az élet szenvedésein úrrá legyek és légy pártfogóm 

minden szükségemben. Ámen. 

       

   

 

 

 

                                                           
11 www.magyarkurir.hu 
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