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1900.  július 10. Az első kapavágást tették meg a kórház építésében.

 szeptember 2. Alapkőletételi ünnepséget rendeztek. Az alapító okiratot 
az épülő kápolna oltára alá helyezték el.

1901. december 12. A Kórházépítő Bizottság átvette az építőktől az új kórházat.

1902. január 6. Hivatalos felavatási ünnepséget rendeztek és a korábbi szegény-
házból átköltöztették a betegeket. 
Megkezdődött a gyógyító munka 
a Kolos Kórházban.

szeptember 1. Zárókőletételi ün-
nepség, melyen részt vett a legfőbb 
adományozó és a névadó Vaszary 
Kolos is.

1904. november 12. Gönczy Béla és Vándor Ödön mellett kinevezik a kórház 3. 
orvosát Paszternák Oszkárt.

1905. Orvosgyakornokok tanulhatnak az intézményben.

1907. január 5. Eltemették Feichtinger Sándort, aki még a Szegényház igaz-
gatójaként szorgalmazta az új kórház építését. Szülőhelyén 
Szentgyörgymezőn 2000-től márványtábla hirdeti emlékét a 
következő szöveggel: „ kórházi és városi főorvos, bank, kórház 
és iskolaigazgató, neves botanikus emlékére”…

1908. december 29. Képviselőtestületi ülés, melyen a kórház-
nak 40 ezer koronás kölcsönt adnak, 15 évre és 15 ezer korona 
gyorssegélyt is kiutalnak.

1910. január 13. Elhunyt Földváry István városi főügyész, aki-
nek javaslatára   (1899. június 5.) Kolos Kórháznak nevezték el 
az új kórházat.

 augusztus 20. Áldori Mór városi főorvos az ünnepségek alatt a Bazi-
lika harangtornyának alsó szintjén orvosi elsősegélyhelyet létesített.
 A kórházban 1.768 beteget ápoltak 120 ágyon. 39 582 ápolási napot tel-
jesítettek. A kórház 3. segédorvosa Hamza József lett.

Feichtinger Sándort
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1911. június 28. Meghalt Berényi Gyula tb. járási főorvos. Praxisát fi a, Berényi 
Zsigmond vette át.

1912.  Megünnepelte fennállásának 10. évfordulóját a kórház. November 20.-i 
dátummal a király elfogadta Vaszary Kolos lemondását.

1914.  február  A Magyar Vöröskereszt Egylet Gönczy Béla, Berényi Zsigmond 
és Hamza József irányításával ápolónői tanfolyamokat indított.

 augusztus 20.  A Vörös Kereszt Kórházat (mai Simor Intézet) 100 ágyra 
felszerelték háborús sebesültek ellátására.

 július Schleifer Mátyás a frissen diplomázott orvos, szülővárosában kez-
dett dolgozni.

 augusztus-szeptember Párkányban ideiglenes kórházat nyitottak. Az un. 
Ivanovics féle házat (ma Petőfi  u. 22.)  a Kolos fi ókintézményévé alakí-
tották.

1915.   szeptember 4. Balatonfüreden elhunyt Vaszary Kolos.
 október 28. Az alorvosi státuszt főorvosivá szervezték 

át, így lett főorvos Vándor Ödön és alorvos Hamza Jó-
zsef. Elkészült a kórház gőzmosodája.

1916.  A kórház 160 ággyal működött 62.566 ápolási napot 
teljesített

 május 13. Életének 74. évében elhunyt Pfalcz József a 
kórház építőmestere.

1918. augusztus Áldori Mór városi főorvos nyugdíjba vonult 
(meghalt 1920. április 1-én).

1919.  december 19.  Vándor Ödönt a Simor, Hamza Józsefet a Kolos Kórház 
főorvosává nevezték ki, mindketten igazgató helyettesi jogkört kaptak.

1920.  szeptember 9. Csernoch János prímás javaslatára, kérésére a Vörös Kereszt 
Kórház „ezentúl hivatalosan Esztergomi Simor Kórháznak neveztessék.”

1921.  május  Palkovics László alispán Horeczky Gézát, Tulassay Józsefet és Tábo-
ri Lajos a kórház alorvosaivá nevezte ki.

 április  Gönczy Béla 25 éve került Esztergomba. Ünnepséget rendeztek 
tiszteletére.

Vaszary Kolos 
a kórház névadója
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1922. július 14.  A kórház összadóssága 1.035.145 korona. „ A kórház az infl áci-
ót nem bírja kigazdálkodni.”

 november 11.  Felavatták a 60 ágyas dorogi Szent Borbála Kórházat.

1924. február 11. Gönczy Bélát egészségügyi főtanácsossá nevezték ki.

1925.  A kórház 400 milliós kölcsönt kapott 11 százalékos kamatra.

1926.  január 19. Gönczy Béla felvetette az Elme Osztály építésének szükséges-
ségét.

 Az év végére döntően az ápolási gyógydíjhátralékból 1. 044.501.200 ko-
rona adósság halmozódott fel. A Város 160.000 pengő kölcsönt a napi 
gondok enyhítésére pedig 80.000 pengőz szavazott meg a kórháznak.

1927.  A Városban történt évi 360-380 szülésből már legalább 100 a kórházban 
történik.

1928.  január 6. Megnyitották a Tüdőgondozót. Az első főorvos Horeczky Géza 
lett. Gönczy Béla az év folyamán 2 terjedelmes vezércikkben a Város nyil-
vánossága elé viszi a kórház helyzetét és a jövőjéről kialakított terveket.

 augusztus 14. Megalakult a Mentőegyesület.

1929.  január 1. 2 új alorvosa van a kórháznak: Rajner János és Takács József.
1930.  Az évet a kórház 42.432 pengő defi cittel zárta, 52.013 ápolási napot tel-

jesített.

1931.   A defi cit már csak 27.626 pengő, 2.216 beteget ápoltak 48.929 ápolási 
napon. Átépítették a Kápolnát Török M. Milburgis saját költségén.

1932.  december 15. Vándor Ödön és Gönczy Béla nyugdíjazásukat kérték a Vá-
rostól, melyet május 1.-i hatállyal elfogadtak.

1933.  február 11. Meghalt Vándor Ödön. A Belvárosi temetőben levő sírjánál 
Rajner János búcsúztatta.

1933.  március 15. Pályázat az igazgatói állásra. 6 pályázó közül Eggenhofer Béla, 
Gönczy Béla keresztfi a nyert.

1933.  Horeczky Géza utóda a Tüdőgondozóban Stokingerné Kovács Márta lett. 
Vándor Ödön szemészeti betegeit Kazatsay Antal vette át. A belgyógyá-
szat új főorvosa Rajner János lett.

 szeptember 6. Gönczy Bélának a lakásán adta át Glatz Gyula polgármes-
ter a „Signum Laudis” elismerő oklevelét.
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 november 12. Elhunyt Gönczy Béla a kórház 
„életrehívója.”

 A kórházban 2.171 beteget kezeltek 43.814 ápolási na-
pot teljesítettek

1934.  Hamvas Ödön lett a belgyógyászat segédorvosa.

1935. január Irsa Ferenc lett a sebészet segédorvosa. A kórház 
150.000 aranypengő kölcsönt vett fel.

1937.  Letelepedett Esztergomban Kiss Ernő fül-orr-gége szak-
orvos.

 szeptember 10.  A Kórházbizottság az új szülészet épületében – a korábbi 
igazgatói lakásból kialakítva – tartotta ülését.

1938.  szeptember 10. Fazekas Kálmán építőmester készre jelentette a fertőző 
épületét.

1939.  április 24. Képviselőtestületi ülésen megállapították, hogy a belgyógyá-
szat és a konyha építésének üteme lelassult.

1940.  Kiss Ernőt alkalmazta a kórház. Június 1-től Bense Imre az új alorvos a 
belgyógyászaton.

1941.  június-november A belgyógyászatot átépítik. A kórházba 4.751 beteget 
vettek fel 236 ágyra.

Gönczy Béla
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1942. EKG készüléket kap a kórház, röntgen főorvosi státuszt létesítenek. 

 decembertől Darabos László a bőrgyógyászt osztályvezető főorvosa.

1943.  Szigethy László a Tüdőosztály vezetője.

1944.  október 10. Új tiszteletdíjas gyermekgyógyászati állást létesítenek.

 december Légitámadás érte a kórházat. A szovjet csapatok bevonulnak a 
kórház területére.

1945.  Ez év nyarán a Kórházbizottság javasolja, hogy a praetuberkulotikus osz-
tályon újjáépítés után gyermekosztály legyen.

1946.  őszén bontják fel a bombatalálatot kapott nőgyógyászat felépítésének 
pályázatait.

1947.  január 1. Patonay Jánost nevezik ki a Gyermek Osztály vezetőjévé.

1948.   február 1. Hamza József nyugdíja vonulása után Major György vette át a 
szülészet irányítását.

  augusztus 25. Fegyelmi úton koncepciós eljárás után eltávolítják a kór-
ház éléről Eggenhofer Bélát. A vezetést Szabó Zoltán vette át.

1949   tavaszán az OMSZ a kápolna 
mellé költözött.

1950.  május 15. Eltávolították a kór-
házból a Szatmári Irgalmas Nővéreket.

április 1. Major György az új igazgató. 

május 31. Elhunyt Eggenhofer Béla.
Az évi költségvetés 2.710.000 Ft. volt.

1951.  Mikó István a gyógyszerész, 
Gartner István pedig a laboratórium ve-
zetője, mellette kezd dolgozni Mohos J. 
Zoltán. Az urológián Marczell István in-

dítja be a betegellátást. A sebészet vezetését pedig Oravetz István veszi át.
Az évi költségvetés 3.422.000 Ft. volt

 augusztus 144 ággyal nőtt a tüdőosztály, így a kórházban 385 ágyon folyt 
a gyógyítás.

Eggenhofer villa



7

1954.   A kórház 414 ággyal működik. 10 fő és 13 másodorvos dolgozik 15 épü-
letben.

1956.  szeptember Nádori Rezső belép a kórházba.

 Október 26. Sötétkapui sortűz, melynek emlékére 1993-ban állítottak 
márványtáblát a régi sebészet falán. Darabos Lászlót eltávolítják a kór-
házból. Utóda Markovics Dezső lett.

1957.  Tábori Lajos a belgyógyászat alorvosa. Önálló urológiai osztály alakul 
Marczell István vezetésével. Bárdy Károly kerül Kazatsay Antal helyére. 
Teleki Kálmán a Tüdőgondozó vezetője lett.

1958.  január 1. Az új igazgató Bárdy Károly.
1959.  október 17. Oravetz István főorvos fegyelmi ügye után átmenetileg 

Rigler András lett a sebészet főorvosa, majd Kovács Istvánt nevezték ki 
erre a posztra.

1960.  október 1. 15 ággyal beindul a Fül-Orr-Gégészeti Osztály, melynek ve-
zetője Russay György.

1961.  április 1. Mikó István utóda Fülöp Márta.
1962.  Több, meghatározó személyiségű fi atal orvos érkezik a kórházba: Kopasz 

László, Lehotka Mária, Nemes Tamás, Pontyos Éva, Szontagh Csaba, 
Zámbori János, Söröss Jenő…

1963.  516 ággyal működik a kórház.

1964.  Teleki Kálmán a Tüdőosztály vezetője.

1965.  április 11. Meghalt Rajner János. Utóda a belgyógyászaton Lélek István 
lett, aki később az igazgatói széket is elfoglalta.

1966.  Átadják a 34 ágyas Nővérotthont. Elkészül a Véradó Állomás, melynek 
vezetője Pavlik József lett.

 április 16. Halmai Ottó veszi át a szemészet vezetését. Bárdy Kálmán 
Győrbe távozik. Gartner István halálával megüresedik a laboratórium 
vezetői posztja is. Ezt Mohos J. Zoltán veszi át.

 augusztus 6. Meghalt Major György, helyét Kárpáthy László tölti be.

 augusztus 20. Elhunyt dr. Gartner István laborfőorvos, aki a kórházigaz-
gatói feladatokat is ellátta 1953-1958-ig.

1967.  szeptember 1. A bőrgyógyászat új vezetője Kiss Gyula.
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 május 20.  A Magyar Urológusok és Nephrológusok országos vándor-
gyűlését tartották Esztergomban. A főreferátumot Babics Antal profesz-
szor tartotta

1968.  április 1.  Csenohorszky Vilmos a sebészet vezetője, (július 1-ig, amikor is 
elhagyta az országot), majd Mátyus Lajos a sebészet osztályvezető főor-
vosa.

 szeptember 8. Leel-Őssy Lóránt vezetésével Neuropsychiatriai Osztály 
nyílt a Simor Intézetben a Tüdőosztály helyén. Molnár János a kápolná-
ban elhelyezett röntgen osztályt vezeti.

1969.  Néhány későbbiekben meghatározó személyiség jön a kórházhoz: Felföl-
di Éva, Törös Péter, Lamperth András.

1970.  november 1. Egyesül a dorogi és az esztergomi kórház. Az új közös igaz-
gató Zsembery Dezső, a dorogi belgyógyászat vezetője.

1972.   megépül az új GH és megünneplik az esztergomi kórház 80, a dorogi 
kórház 50 éves fennállását.

1973.  október 1. Új függetlenített igazgató Erdős Zsigmond vezeti az intéz-
ményt. A Fertőző Osztály főorvosa Seres Zsuzsanna, a Gyermek Osztá-
lyé pedig Nábrády János lett. A nyugdíjba vonult Marczell István utóda 
Magyarsóki Ferenc lett.

1975.  április 11. Tudományos ankétot szerveztek a daganatokról. A bevezető 
előadást prof. dr. Lapis Károly tartotta.

1975.  november 16. Megindul a gyógyítás az új Nőgyógyászaton.

1976.   A kórház 709 ággyal gyógyít 211.440 ápolási napot teljesít.

1977.  Elkészül a Tüdőszűrő Állomás. A Röntgen Osztály élére Erdélyi Ilona 
kerül.

1978.  május 25. „Az érbetegségekről” címmel tudományos napot tartottunk. 
14 előadás hangzott el.

 június 1. Megindul a gyógyítás az új Urológián, régi helyén, a sebészeten 
traumatológiai részleget hoznak létre Hermann Károly vezetésével.

1979.  november  A sebészet rekonstrukciója után itt 54 ágyon gyógyítanak, és 
21 traumatológiai ággyal várják a sérülteket.
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1980.  szeptember 1. Nyugdíjas lett László Viktor és Russay György, utódaik 
Horváth Nándor illetve Ambrus Ilona lettek. Nem hosszabbították meg 
a szerződését Till Józsefnek és Nábrády Jánosnak, valamint Erdős Zsig-
mondnak sem.

 október 1. Szontagh Csaba az I. Belgyógyászat vezetője, a fővárosba távo-
zott Lélek István után.

1981.  április 6. Indul a belgyógyászat rekonstrukciója.

 május 1. Rajk András veszi át a Gyermek Osztály vezetését.

 augusztus 15. Mersány Géza a kórház igazgatója.

1982.  Indul a neurológiai pavilon építése. Szegőfi  Béla a gazdasági igazgató.

1984. január 1. Összevonják a dorogi és az esztergomi röntgent.

1985.  július 17. Átadják a Neoropsychiátriai épületét. 3 szinten, 150 ágyon 
kezdődik meg a gyógyítás.

1986. A dorogi sebészet vezetését Tőrös Péter, a Röntgen Osztályét pedig Gréger 
Ottilia veszi át. Az igazgatóság az Eggenhofer villába költözik.

1987.  Megjelenik Szállási Árpád: „Szegényháztól a kórházig” című könyve.

1988.  szeptember 15. Környezetvédelmi Fórum a „Tökház”-ban.

1989.  június 15. Visszakapta a nevét a kórház!

 augusztus 15. Új helyére, a Papnevelde utcába kerül – sokak reménye sze-
rint csak ideiglenesen – a Mentőszolgálat.

 szeptember 30. Elhunyt Kárpáthy László a szülészet 
vezető főorvosa. 

 december 1-én nyugdíjba ment Mátyus Lajos.
1990.  699 aktív ágyon 14.689 beteget ápoltunk, ápolási idő 

13 nap volt. A kórházban 1.345 fő dolgozott. Létre-
jött a Vaszary Kolos Alapítvány, és megalakult az Or-
vosi Kamara Tittmann János vezetésével.

 október 2. Sinka Gábor az új megválasztott igazgató.

 november 1. Jankovich Mihály veszi át a sebészet veze-
tését.
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1991.  január 1. Megjelent a Kór-Lap. Kórházunkban 203 orvos, 8 eb. egyetemi 
végzettségű, 775 szakdolgozó, 60 gazdasági dolgozó végezte a munkát.

 február 1. Berbik István a Nőgyógyászat osztályvezető főorvosa lett. 

 május 3-4. Mindszenty József bíboros, hercegprímás újratemetése. A kór-
ház részéről –és eb. szervezetek segítségével – 31 orvos, 94 egészségügyi 
dolgozó és 20 műszaki tevékenykedett. (5 személy került a kórházba, 75 
rosszullétet láttak el).

 május 12. Először ünnepeltük meg az Ápolók Napját.

 augusztus 16.  II. János Pál pápa Esztergomba érkezik. Látogatása során 
az egészségügy, a kórházi dolgozók kitűnőre vizsgáztak. (7 beteg került 
kórházi felvételre és 64 rosszullétet láttak el.)

 Nyugdíjba ment Kerekes Károly, aki 1958 óta állt a patológia élén. Nemes 
Tamás pedig az ÁNTSZ első főorvosa lett.

1992.   február. Megtörténik az új Patológiai Osztály műszaki átadása.

 április 30. Elhunyt Sinka Gábor igazgató

 szeptember 24. Az új igazgató Szontagh Csaba.
1993.  május 12. Elhunyt Teleki Kálmán tüdőgyógyász osz-
tályvezető főorvos.

 október 23. Dr. Csernohorszky Vilmos Esztergom díszpolgára 
lett.

 Számos főorvos kerül nyugdíjba: Elekes Zoltán, Halmai Ottó, 
Kun László, Kerekes Károly, Mátyus Lajos, Zsembery Dezső, 
Cseh Éva, Fülöp Márta, Mohos Iván. Kiss Gyula, Leel-Őssy Ló-
ránt… A Gyermek Osztály élén Rajk András távozása után Bense 
Katalin kezdett dolgozni.

1994.  január 1.  A kórház a megye fenntartásába kerül. Adósságállományunk 
50 millió forint.

 október 15. Összevonják a dorogi és az esztergomi sebészetet.

 október 23. Prof. dr. Leel-Őssy Lóránt Esztergom díszpolgára!

 az 1994. évi XXVI. törvény a Vaszary Kolos Kórház számára 1,8 milliárd 
forintot biztosított rekonstrukció megvalósítására.

1995.  január 1. Ambrus Ilona utóda a gégészeten Nagy Elemér főorvos lett. A 
Véradóban pedig Pistyur Márta a főorvos.

Szontagh Csaba
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1995.  március 27. Elhunyt Mohos J. Zoltán.
 március 30. Szerződés a rekonstrukció kivitelezésére a VEGYÉPSZER-

rel.
 augusztus Átadták a Fresenius Dializis Központot.
 október 23. Dr. Bense Imre pro Urbe díjat kapott.
1996.  június 21.  A rekonstrukció alapkő letételi ünnepsége.
1997.  január 1. Megszűnt Esztergomban a 

Tüdőgondozó.
 Nagy Elemér utóda Vaszkun Lász-

ló lett. Kinevezték osztályvezetővé 
Hermann Károlyt a traumatológia, 
és Dávid Dezsőt a reumatológia élé-
re.

 október 1. Megszűnt Esztergomban 
a Bőrgyógyászati Osztály.

 november 5. Az ügyeleti perek ered-
ményeként zárolták a kórház szám-
láját. A csődhelyzettől volt hangos az ország.

 december 18. Önkormányzati Biztos kerül a kórház élére és az intézmény 
80 milliós kölcsönt kap.

1998.  szeptember 10.  A kórház adósságállománya meghaladja az 500 milliót.

 március 15. Esztergom díszpolgára lett Szállási Árpád.
 november 12.  Osvai László kórházi tanácsnok. (2002. november 4-ig 

látta el ezt a feladatot a 263/1998 (1998.XI.12.) képviselőtestületi ha-
tározat alapján.) A tanácsnok javaslatára az 1999-es költségvetésben az 
eredetileg 10 milliós támogatást a Képviselő-testület 15 millióra emelte!

1999.  január 13. Az Önkormányzati Biztos lemond.

 március 15.  Esztergom Város képviselő-testülete a város érdekében 
hosszú időn át végzett önzetlen szakmai és közérdekű munkája elis-
meréseként Esztergomért Emlékplakett kitüntetést adományozott dr. 
Magyarsóki Ferenc és dr. Hambach József főorvosoknak.

 március 26.  A rekonstrukció zárókő letételi ünnepsége. Javulnak a kór-
ház teljesítményei.

Alapkő letételi ünnepség
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 június 3. Elhunyt Kerekes Károly, a patológia egykori vezetője.

 szeptember 28. Főorvosi értekezlet, melyen Szontagh Csaba be-
jelenti, hogy felajánlotta lemondását. Ezt a Megyegyűlés elfo-
gadta.

 október 18.  Debrecenben a Református Kollégium Oratóri-
umában megrendezett ünnepségen egyetemi (Ph.D.) doktorrá 
avatták, valamint habilitált doktorrá nyilvánították Szállási Ár-
pád kollegánkat.

október 22.  Elhunyt Mátyus Lajos.
2000.  január 27.  A Megyegyűlés döntése nyomán Sólyom Olimpia a kórház 

főigazgató főorvosa.

 március 17. Gógl Árpád egészségügyi miniszter részt vett a kórház 
összdolgozói munkaértekezletén a Technika Házában.

 március 30.  A Szentgyőrgymezői Olvasókör falán felavatták Feichtinger 
Sándor emléktábláját.

 április 27. Megyegyűlési határozat a kórház dorogi telephelyének felszá-
molására. Ennek nyomán beköltözik a reumatológia Esztergomba.

 április 29.  A Technika Házában megrendezték a 3 megyére kiterjedő 3. 
Pulmonológiai Hétvége rendezvényét.

július 1. Esztergom Város által alapí-
tott Gönczy Béla díjat első alkalommal 
postumus Mohos J. Zoltán kapta.

szeptember 16. Paskai László bíboros, Esz-
tergom-budapesti érsek beszentelte a ká-
polnát.

szeptember30. A Technika Házában a vá-
rosból elszármazott és a nyugdíjas orvosok 
találkozójára került sor a kórházi tanács-
nok kezdeményezésére.

 december 30. Mindösszesen 375.971.000 a kórház adóssága

2001.  március 9. Mikola István miniszter és Latorczai János országgyűlési kép-
viselő kórházunkba látogatott

Kápolna

Mátyus Lajos
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 október 13. Találkozó a MOK és a Szlovák Orvosi Kamara között az 
Esztergomi Várban.

 október 30. Dorogról visszaköltözött a Tüdőgondozó.

 november 1. Dr. Gréger Ottilia nyugdíjas lett. 

 november 7. Elhunyt Darabos László a bőrgyógyászat egykori vezetője.

 november 18. Elhunyt Kiss Gyula - a legendás „tanár úr”.

 november 28.   A Megyegyűlés hozzájárult a működtetési jogosítványok
 visszaadásához.

 december 3. Hitachi Pratio FR Géppel CT indul Esztergomban a Moz-
gásszervi Diagnosztikai Kft . jóvoltából.

 Decemberben átadták a konténerrendelők helyén kialakított parkolókat.

2002. január 30. Létrejött az „Esztergom és Környéke Régió Egészségért Ala-
pítvány”

 február 13. Ünnepélyes keretek között írták alá azt az okmányt, mely ta-
núsítja, hogy     2002.  január 1-től Esztergom Város visszaveszi a megyé-
től kórházát.

 március 28. Jogutód nélkül megszűnt az Egészségügyi Alapellátó Intéz-
mény.

 április 29. Dr. Sótonyi Péter a SE rektora és dr. Szollár Lajos a dékán, láto-
gatást tett kórházunkban. Jankovich Mihálynak a Kari Tanács kitünteté-
sét nyújtották át. Az intézményt a „kórházak ékkövének” nevezték.

 július 17. Megérkezett az új színes ultrahang a Röntgen Osztályra. Dr. 
Tittmann János látogatást tett a kórházban és ígéretet tett arra vonatko-
zóan, hogy segít a bevételek növelésében.

 június 20. A Város Képviselőtestülete elemezte a kórház helyzetét. Meg-
állapították, hogy a kórházat a megyétől 392 milliós adóssággal vették 
vissza.

 szeptember 13. Esztergom Város Képviselő-testülete 3. alkalommal írta 
ki a gégészet-szemészet és a vérellátó épületére a pályázatot. Ez a nap volt 
a felbontási dátum.
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 szeptember 27. Centenáriumi ünnepség a Királyi Vár Lovagtermében, 
előtte szentmise a Bazilikában, melyet Paskai László celebrált. Az ünnep-
ségen Meggyes Tamás és Sólyom Olimpia mondott ünnepi beszédet.

 szeptember 18.  A MOK esztergomi Szervezetének elnöke dr. Orgoványi 
László lett, megjelent Szállási Árpád: Búvópatak című verseskötete.

 október 1. Dr. Kunszenti Mária vezeti a gyermekosztályt.

 október 9. Átlagosan 51 százalékos béremelés történt.

 október 15. Megszűnt a kórházi könyvtár.

 október 25-26. Dr. Benkő T. és Dr. Pák P. és mts. Díjazott előadást tar-
tottak a gastrointestinális vérzésekről a MST Fiatal Sebészek Fórumán 
Nyíregyházán.

2002. december. Konszolidációs pályázaton 128 millió forintot nyert el a kór-
ház, melyhez az önrészt 32 millió Ft-ot az önkormányzat biztosította.

 december. 445 aktív ágyon 20 krónikus és 98 rehabilitációs ággyal mű-
ködik a kórház.

2003.  február 26. Kökény Mihály államtitkár látogatást tett a kórházban.

 március 15.   Dr. Zámbori János Pro Urbe kitüntetést kapott.

 április 1. Dr. Nagy Pál mb. osztályvezető a Patológiai Osztály élén.

 május 15,  Az Önkormányzat jóváhagyja a Kórház intézeti gyógyszertári 
funkciójának közreműködői szerződéssel történő ellátását.

 június 1-től  a Mozgásszervi Rehabilitációs Osztályvezető főorvosa dr. 
Élő György.

 június 18. Közadakozásból felújították a Szülészet- Nőgyógyászat épüle-
tét.

 július 1.  A Semmelweis napon dr. Sós Iván a Gyermek Osztály vezeté-
sére, dr. Trexler Ilona a Röntgen Osztály vezetésére átvették kinevezé-
süket. Ugyanekkor főorvos lett dr. Herold Rita, dr. Hernádi Mikós és dr. 
Hámory Zsolt. 

 november 1. Új helyén, új struktúrában dolgozik a kórházi gyógyszertár.

2004.  január Dr. Zsembery Dezső nyugalmazott osztályvezető a „Kultúra párt-
fogója” című miniszteri kitüntetésben részesült.



15

 február 11. Elhunyt dr. Szontagh Csaba.
 február 11-15. Singapurban Dr. Pák Gábor ( dr. Gál Mariann, dr. Major 

Lajos ) „Dializált betegek anaemiájáról a gastroenterológus szemszögé-
ből” címmel tartott előadást.

 április 14.  A kórház hivatalos neve: Vaszary Kolos Kórház Esztergom.

 április 16. Dr. Szolár András és munkatársai előadásukkal első díjat nyer-
tek a Kecskeméten rendezett MST Fiatal Sebészek Fórumán.

 június 8. Elhunyt dr. Szabó Judit.
 június 11-én került sor az I. Ister-Granum Véradó partyra.

 július 1. Szontagh Csaba postumus Gönczy Béla kitüntetésben részesült.

 szeptember Digitalis képrögzítő rendszer a Röntgen Osztályon.

 november 12. Bábolnán a Komárom-Esztergom Megyei Orvosnapon a 
MOK I. díját Ámon György és Szabó Balázs kapta.

 november 22. Dr. Rácz Jenő egészségügyi miniszter a Várban fórumot 
tartott.

 december 22.  A kórház vezetői Kassán betegellátási szerződést írtak alá 
a Sideria Istota magánbiztosítóval.

2005.  január 31. Átadják a központi épü-
letünkben az új szemészeti és gégé-
szeti osztályt.

 február 4. Orbán Viktor megláto-
gatta a kórházat Mikola István tár-
saságában.

 február 9.  A főorvosi értekez-
let döntött a Kápolna termének 
Gönczy Béláról történő elnevezésé-
ről.

 június 15.  A MTA-n Szállási Árpádot köszöntötték 75. születésnapja 
alkalmából.

 november 18-án ünnepség, megemlékezés volt Feichtinger Sándor szüle-
tésnapján.

Központi épület
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2006. március 20-21. „ A sebészeti varrógépek története” címmel dr. Jankovich 
Mihály előadást tartott a Párizsban rendezett Európai Colorectalis Sebé-
szeti Mesterkurzuson.

 április 12. Átadták a 2. lift et a belgyógyászaton.

június 1. Dr. Sátori Mária veszi át a Neuroló-
giai Osztály vezetését.

július 10.  A Kórház és a Medicomplex Kft  
aláírta az építési szerződést az új reumatoló-
gia és rehabilitáció épületére.

szeptember Megkezdődött a Fertőző Osztály 
épületének bontása.

szeptember 13. Dr. Ungár Dénes lett a Műtő-
szolgálat vezetője.

 augusztus 1. Dr. Tőrös Péter nyugdíjba ment.

 december 18. Tüntetés volt a dorogi Polgármesteri Hivatal előtt a kórház 
érdekében.

 december. Egy Tatabányával közös pályázaton lemondtunk 15 aktív 
gyermekgyógyászati ágyunkról, helyette 6 ággyal Gyermek Nappali 
Kórház jött létre.

 december Befejeződött a volt Fertőző Osztály lebontása.

2007.  február 1. Urgencia Bt. alakult az ügyeleti feladatok ellátására.

 március 1. Táborita József az informatika vezetője eltávozott a kórházból.

 március 8. Megszűnt a 15 ágyas Gyermek Osztály, 6 ággyal Nappali Kór-
ház jött létre (ezt az OEP nem fi nanszírozta)

március 31. Megszűnik a közalkalmazotti 
jogviszonya dr. Törős Péternek, aki 2001. feb-
ruár 29-től volt minőségbiztosítási igazgató.

április 20-21.  Konferencia a Szent Adalbert 
Központban a Kardiológiai Társaság és az I. 
Belgyógyászati Osztályunk szervezésében.

május A Patológiai Osztály az elkészült új 
épületébe költözött.

Rehabilitációs épület

új Patológiai Osztály
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 június 30.  A kórház összadósságállománya 620 millió forint.

 július 1. Önkormányzati biztos a kórház élén (dr. Kollár Zoltán), szerző-
dése szeptember 30-ig szólt.

 július 1. Az Esztergom és Nyergesújfalú Többcélú Kistérségi Társulás 
hoz került az alapellátási ügyelet.

 október 5. „ Hepatitis nap” címmel tudományos ülést rendezett a Ma-
gyar Májkutatási Társaság és a Vaszary Kolos Kórház II. Belgyógyászati 
Osztálya a Szent Adalbert Központban.

 november 16-18.  A Magyar Balneológiai Egyesület évi Nagygyűlése 
Esztergomban.

 december 7. Átadták az új mentőállomást a régi Kossuth Iskola épületé-
ben.

 december 12. Megalakult a kórházban a MOSZ.

 december 17.  A MOSZ szervezésében a kórház történetében először 4 
órás sztrájk volt.

2008.  február 11.  A felnőtt esztergomi ügyelet a Hősök tere 1. alá költözött.

 február 13. Kihelyezett főorvosi értekezlet volt a Magyar Suzuki Rt-ben.

 február 21. Esztergom Város önkormányzati határozatában különbizott-
ságot állított fel a Kórház magántőkés beruházásának vizsgálatára.

 április 18-19.  A Magyar Kardiológusok Társasága és a Vaszary Kolos 
Kórház I. Belgyógyászati Osztálya „ Képalkotó diagnosztika a kardioló-
giában” címmel rendezett konferenciát a Szent Adalbert 
Központban.

 május 20. elhunyt prof. dr. Leel-Őssy Lóránt.
 június 12. Az önkormányzat 20 millió forinttal támogat-

ta a kórház műszerbeszerzését.

 június 30. Az adósságállomány: 475 millió forint. Az in-
tézményben 84 orvos, 1 gyógyszerész, 387 szakdolgozó, 
39 gazdasági-műszaki, és 75 fi zikai munkás dolgozik.

 június 13. Ismét önkormányzati biztos a kórházban 
(Fenyves Ernő).

Leel-Őssy Lóránt
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 július 1.  Hermann Károly a Traumatológiai Osztály főorvosa nyugdíjba 
ment, utóda  Kővári Tamás lett.

 július 1.  A Gönczy Béla díj birtokosa dr. Zsembery Dezső ny. főorvos.

 augusztus 1. Pokriva László atya a kórház lelkésze.

 szeptember 8-18. Mexikó fővárosában a 41. Nemzetközi Orvostörténeti 
Kongresszuson Szállási Árpád előadást tartott.

 október 30. Dr. Sólyom Olimpia írásban bejelenti, hogy december 31.-vel 
lemond kórházvezetői megbízatásáról. (Az október 16-i Testületi ülésen 
dr. Pák Gábor lemondott orvosigazgatói posztjáról, majd ugyanezt tette 
Stróbl József gazdasági igazgató is. Lemondásukat a főigazgató asszony 
elfogadta).

 november 15. Dr. Felföldi Éva Szabó Erna – „Esztergom Rászorulóinak 
Megsegítéséért” díjat vett át.

 december 18.  Esztergom Város Képviselő-testülete a pályázatok elbírálá-
sát végző eseti bizottság egyöntetű véleménye alapján 4 érvényes pályázó 
közül Szentgyörgyi Zoltánné - Budapest, dr. Kis Norbert –Miskolc, dr. 
Kovács István Béla – Debrecen és dr. Kollár Zoltán – Dunakeszi, dr. Kol-
lár Zoltánt a Vaszary Kolos Kórház főigazgatójává kinevezte.

 december 31. Kórházunk adósságállománya 295 154 eFt. Ez évben az 
OEP 1 súlyszámért 146 eFt-ot fi zetett, a kórházi case-mix index 0,88865.

2009.  január 23. Összdolgozói munkaértekezleten mutatkozott be a kórház 
dolgozóinak dr. Kollár Zoltán főigazgató főorvos.

 február 1. Az Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Kht. vette át a 
kistérségi összevont alapellátási ügyelet feladatait.

 2009. február 27. Elhunyt dr. Lélek István a Kórház egykori igazgatója.

 április 14. Dr. Hutóczki Csaba lett a MOK esztergomi szervezetének te-
rületi elnöke.

 május 23.  Dr. Kovács Márta a királyi vár Lovagtermében sikeresen védte 
meg disszertációját és PhD tudományos fokozatot ért el.

 május 8.  A kórház történetében 2. alkalommal volt fi gyelmeztető sztrájk, 
8 - 10 óra között.

 június 1. Dr. Mogyorósi András a Vaszary Kolos Kórház új orvosigazgatója.
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 június 17.  Dr. Berbik István újra átvehette a „Bababarát Kórház” címet. 
A kritériumoknak hazánkban 13 kórház felelt meg. 

 augusztus 1. Dr. Lászlóczky Ágnes lett a kórház új minőségbiztosítási 
igazgatója 

 augusztus 1. Dr. Dobó István a Sebészeti Osztály új megbízott vezetője.

 szeptember 30. Eltemették dr. Patócs Máriát.
 október 1. Pigler János a kórház új gazdasági igazgatója.

 október 23. Prof. dr. Pénzes István átvette az  Esztergom díszpolgára ki-
tüntetést. 

 december 31. Utolsó munkanapja volt a Kórházban dr. Kinczel Ágotának 
a laboratórium vezetőjének.

 december 31. Kórházunk adósságállomány 487.551 eFt. Az OEP 1 súly-
számért 131 eFt-ot fi zetett, a kórházi case-mix index 0,92841 volt.

2010.  január 31. A kórház lejárt szállítói adósságállománya 157.126.580 forint.

 március 10. Dr. Jankovich Mihály Batthyany-Strattmann díjas.

 március 16. Czakó Imre önkormányzati biztos a kórházban.

 március 30. Az Önkormányzat biztosította az önrészt (25MFt) a „Sür-
gősségi betegellátás fejlesztése az esztergomi Vaszary Kolos Kórházban” 
című pályázatunkhoz.

 május 13. Aláírták a Sürgősségi Osztály szerződését.

 június 18. Debrecenben ünnepségen köszöntötte az egyetem a 80 éves 
prof. dr. Szállási Árpádot.

 július 4.  Osvai László a kórház megbízott orvosigazgatója. 

 szeptember 24. Átadták Nyergesújfalun a Dr. Tábori Lajos Rendelőinté-
zetet .

 november 22. Az I. Vaszary Kolos Nap került megrendezésre.

 november 25. Adósságrendezési eljárás indul a városban, mely a kórházat 
is érinti.

 december 4. Hálaadó mise volt a Szent Lázár Kórházkápolna renoválásá-
nak 10. évfordulója alkalmából a kórházi kápolnában. 
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 december 31. A kórház lejárt szállítói adósságállománya 645.371.695 fo-
rint.

2011.  január 5. Elhunyt dr. Csernohorszky Vilmos Esztergom díszpolgára, kór-
házunk egykori főorvosa.

 május 20.  Elhunyt dr. Krempel Julianna gyermekgyógyász.

 június 2.    Elhunyt dr. Mohos Iván a Tüdőgondozó egykori vezetője.

 június 12. Önzetlenség Napja – Véradók köszöntése a Széchenyi téren. 

 július 22. „Sürgősségi betegellátás fejlesztése az esztergomi Vaszary Kolos 
Kórházban” projektindító rendezvény.

 július 29. Lezárult az adósságendezési eljárás 2012. május 31-ig 
18.793.315 Ft-ot. 2013. május 31-ig 37.586.632 Ft-ot 2014. május 31-ig 
56.379.946 Ft-ot és 2013. május 31-ig 75.173.255 Ft-ot kell fi zetnie a 
kórháznak.

 augusztus 1. Dr. Benedek Zsolt a Műtőszolgálat vezetője.

 augusztus 17. Elhunyt dr. Mersány Géza egykori igazgatónk. 

 szeptember 1. Ismét önkormányzati biztos a kórház élén (megbízatás 
december 31-ig).

 szeptember 23-24. Esztergomban tartották a XVIII. 
Gyermektraumatológiai Vándorgyűlést.  

 október 14. Osvai László lett a kórház orvosigazgatója.                                    

 november 22. II. Vaszary Kolos Nap rendezvénye a Gönczy teremben.

 november 30. Összevonásra került a 2 belgyógyászati osztály.

 december 15. Közös megegyezéssel távozik a kórház éléről dr. Kollár Zol-
tán, a megbízott főigazgató Fenyves Ernő lett.

2012.  január 1. Országgyűlési határozat alapján a kórház állami fenntartásba 
került.

 január 31. Megszűnt a kórház által szervezett véradás.

 május 25. Határ menti magyar-szlovák neurológus találkozó volt a 
Fresenius Központban.

 július 1. Megindul a gyógyítás a Sürgősségi Osztályon mb. vezető dr. 
Kurinyecz Gabriella
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 július 1. Megszűnt a kórházban az urológiai fekvőbeteg ellátás.

 július 16-tól szeptember 30-ig dr. Lővey János vezeti a 
Nőgyógyászati Osztályt.

 július 9. Elhunyt prof. dr. Szállási Árpád.
 július 29.  A GYEMSZI ismételt pályázatot írt ki a 

kórház főigazgatói posztjára. (A pályázók voltak: dr. 
Lászlóczky Ágnes, dr. Kanász Gábor, dr. Hutóczky Csaba, 
dr. Kornyczki Eleonora).

 szeptember 4. Jelentés a GYEMSZI felé: …”megállapí-
tottuk, hogy a költségvetésünkben engedélyezett létszám és 
az új minimumfeltételek szerinti létszám jelentősen eltér 
egymástól…A hiányzó humánerőforrás 137 fő, mely létszámkülönbségnek 
a havi bérvonzata 56,7 millió Ft lenne, melyre szabad fedezet nem áll ren-
delkezésre…”

 október 15. Fekete Tamás a Szülészeti osztály új vezetője.

 november 1.  A Sürgősségi Osztály kinevezett vezetője  Ferenczy Tamás.
 december 1.  A Vaszary Kolos Kórház új főigazgató főorvosa Kanász Gá-

bor Imre.
 december 31. A kórházi hiány (Medisterrel) 538.617.803 forint

 december 31.  Dr. Ungár Dénes távozik kórházunkból.

2013.  január 1.  Megszüntették az önálló műtővezetői funkciót, a feladatot a 
KAIBO osztályvezetője látja el.

 január 1.  Pák Péter, a korábbi orvos  igazgató fi a,  a  mb. orvos igazgató.

 január 1. dr. Kővári Tamás jogviszonya megszűnt.

 január 14. Elhunyt  Halmai Ottó nyugalmazott szemész osztályvezető.

 január 21. Lugosi Krisztina a kórház új gazdasági igazgatója.

 február 1. 5 évre kinevezték Dunai Györgyöt a Gyermekgyógyászati 
járóbeteg Szakellátás vezetőjévé.

 február 12.  A Vaszary Kolos Kórház átvette a korábban a Hungarocare 
Kft . által működtetett gyógyszertárat. Az új neve: Vaszary Patika. Az át-
vétel költsége 16.781.117 forint.

Szállási Árpád
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 február 15.  Balázs Gergő irányítja a Sürgősségi Osztályt (dr. Ferenczy Ta-
más jogviszonya február 14-vel megszűnt).

 március 1. Emődi Karolin bízatott meg a KAIBO vezetésével.

 április 1. Megszerveződött a sürgősségi gyermekellátás.

 április 9. Megnyílt a Kolos Patika.

 április 12-13. Tudományos ülés a Szent Adalbert Központban. „Képal-
kotó Diagnosztika a Kardiológiában”.

 május 1. Hámory Zsolt a Traumatológiai Osztály vezetője.

 május 12. Elhunyt dr. Román József a Szemészeti Osztály egykori vezető-
je.

 május 13.  Megszűnt a Simor Kórházban a betegellátás. A chr. psychiatriai 
betegek bekerültek a kórház kerítésén belülre.

 május 28. Emléktábla avatásra és emlékülésre került sor dr. Patonay János 
110 éves születésnapja alkalmából.

 július 1. Elköszönt a kórháztól dr. Dobó István.
 augusztus 16. Benedek főorvos távozott a Sebészetről.

 szeptember 1. A CT a kórház tulajdonába került.

 szeptember 17. Megjelent a Kolos füzetek 1. száma. „110 éve született dr. 
Patonay János”

 szeptember 2.  Bor László a Sebészeti Osztály megbízott vezetője.

 szeptember 15. A Promtávhő Kft  látja el energiával a kórházat.

 november 1.  Dubecz Dániel a Szülészet osztályvezetője.

 november 21. 296.160.000 Ft konszolidációs támogatást kap a kórház az 
okt.31-ig lejárt tartozások kiegyenlítésére.

 november 13. Megjelent a Kolos füzetek 2. száma „100 éve született dr. 
Marczell István”.

 november 25. „Visszatérő és Emlékező” összejövetel a Gönczy teremben.

 december 6.  A svájci Aarani Megyei Kórház 40 betegágyat adományo-
zott kórházunknak.

 secember 30. Megjelent a Kolos füzetek 3. száma, 100 éve született „dr. 
Bense Imre”.
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2014.  január 1. Dr. Keller Judit a Laboratórium kinevezett vezetője.

 január 1. A kórház teljes szállítói tartozása 1.057.525.097 forint.

 március 7. „In memoriam dr. Rajner János” Megemlékezés a Gönczy te-
remben. Előadó vendég volt prof. dr. Naszlady Attila.

 március 27. A szülészet épületében gyermekgyógytorna termet alakítot-
tak ki közadakozásból.

 május 2. Megjelent a Kolos füzetek 5. száma „Ápolónők Napja”.

 május 15. Dr. Szalay Ferenc a sebészet megbízott főorvosa.

 július 1. Lemondott minőségbiztosítási funkciójáról dr. Lászlóczky Ág-
nes.

 augusztus 1. Megjelent a Kolos füzetek 6. száma 115 éve született dr. 
Eggenhofer Béla.

 szeptember 15. A Richter Egészségváros rendezvényen összegyűjtött 
3.746.200 forintból Hamilton légzőkészüléket vásárolt a kórház.

 október 15. A Suzuki Zrt. egy Suzuki SX4 S-Cross típusú gépkocsit aján-
dékozott a kórháznak.

 november 1. Dr. Kelemen Éva az SBO új vezetője.

 november 27. Megjelent a Kolos Füzetek 7. száma: „Műalkotások a Va-
szary Kolos Kórházban”

 november 28. Művészetek és orvoslás címmel 
rendezvényre került sor a Fresenius Központ-
ban.

 december 1. Dr. Szalay Ferenc a Sebészet kine-
vezett vezetője.

 december 31. Dr. Kelemen Éva távozott kórhá-
zunkból.

2015.  január 1. A kórház teljes szállítói tartozása 
910.717.819 forint.

 január 20. Elhunyt prof. dr.  Naszlady Attila



24

 január 28. Elhunyt Magyarsóki Ferenc az Urológiai Osztály egykori főor-
vosa.

 április 4. Meghalt Nemeskéry Edvin Esztergomi gyógyszerészet kiemel-
kedő alakja.

  április 10. Elhunyt Hambach József nyugalmazott belgyógyász főorvos.

Esztergom egészségügyének története Szent István idejéig vezethető vissza. 
Aki szeretné megismerni ezt a több évszázados múltat, annak Szállási Árpád 
„Szegényháztól a kórházig” című könyvét ajánlom.
Aki pedig a mai Vaszary Kolos Kórház építéstörténetére, történetére kíváncsi 
az fellapozhatja „Az esztergomi Kolos Kórház építéstörténete 1892-1902” 
illetve  „Az esztergomi Vaszary Kolos Kórház története 1902-2002” című 
köteteimet.
A Kolos füzetek 8. számában kísérletet teszek a 114 éves intézmény legfonto-
sabb eseményeinek felidézésére.
A kronológia a történések idő szerinti sorba rendezését jelenti. 
Mivel az összeállítás nem kollektív bölcsesség terméke, hanem a szerző szub-
jektív ismeretein, megítélésén alapszik, így szükségszerűen nem tartalmaz, 
tartalmazhat – a leg jobb ezirányú törekvésem ellenére sem – minden, esetleg 
mások számára, más szempontból fontosnak tartott dátumot.
Kérem ezért az olvasók – bizonyára jogos kritikájuk mellett – megbocsátását. 
Az összeállítással nem akartam senkit megbántani, munkáját, eredményeit 
elhallgatni.
Biztos vagyok benne, hogy egy későbbi időponthoz kötött 2. kiadás a mostani 
hiányosságokat pótolni tudja majd.
Ha végigtekintünk, a Kolos Kórház rövid történetén láthatjuk, mennyi 
nehézség kísérte az intézmény múltját. A jelenünk sem rózsás! Az itt dolgozók 
mégis leg jobb tudásuk szerint ellátják a feladataikat, csakúgy, mint elődeik.
A kórház részletes történetét feldolgozó könyvem hátlapján a következőket 
írtam:  … „Esztergom nekem „a Város”, az itteni kórház pedig „a Kórház”.
Az eltelt 13 év megpróbáltatásai ellenére a fenti sorokat ma is vállalom.
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