Emlékeim Szolnokról
10 évig szolgáltam kántor-hitoktatóként a Szolnoki Szentháromság Templomban.
Erre az időszakra esett a Szolnoki Hetényi kórház kápolnájának egyházi célra visszaadása.
Szolgálatom ideje alatt Barotai Imre kanonok volt a Belvárosi plébánia plébánosa.
A plébánia kedves és buzgó híve volt özvegy dr. Durst Jánosné Dr.Gyurkicza Blanka főorvos
asszony, aki idős kora ellenére nagyon sokat segített az egyházközség életében. Orvos férjével
ők voltak a szolnoki Hetényi kórház alapítói. Blanka néni már özvegy volt, amikor a
rendszerváltozás után azonnal intézkedett és a kórház területén lévő kápolna egyházi kézbe
való visszaadását kérte. (A kápolnát boncteremnek, majd varrodának, raktárnak is
használták.) A visszakapott kórházi kápolnában már 1989-től kezdve tartottunk szentmiséket
heti rendszerességgel.
1989 augusztusában helyezték a Szolnoki Belvárosi templomba Barotai Imre plébános
mellé Bagi Ferenc atyát. Ferenc atya kérte a segítséget, hogy a kórházi látogatásai alatt
menjünk be a kórházba és a betegeket írjuk fel, ki szeretne gyónni, áldozni, illetve felvenni a
betegek kenetét. Így kerültem én is önkéntes segítőnek a kórházba, még pár hasonlóan
ambiciózus asszonnyal. Heti rendszerességgel jártuk a kórházat és a szentmiséken, mint
kántor is segítettem a betegek lelki ellátásában.
1990-ben Bagi Ferenc atyát elhelyezte a püspök úr Lakitelekre plébánosnak. Helyette
Kárpáti Sándor atya jött Szolnokra a temetői templom plébániájára kormányzónak. Ezután ő
jött a kórházi betegekhez.
Én 1991-ben Orosházára mentem kántor- hitoktatónak. Kárpáti Sándor atya is elment
Alsónémedibe plébánosnak.
Tudomásom szerint a következő években 1992-ben Muszély Viktor atya jött
Szolnokra segítségnek. Ő járt be a kórházba a kápolnában is misézett. Segítségére volt a
kórházba szállításban Szeghy Gergely, aki sofőrként hozta- vitte az idős atyát. A MÁV
kórházba is járt misézni.
1992-ben a kórházban nővérszállón egy szobát biztosítottak Muszély Viktor atyának,
így nem kellett közlekednie, innen jobban el tudta látni a Hetényi kórház betegeit. Majd 1995ben beköltöztették a kórház kápolnájába. Ott a kisebb helyiségben volt Viktor atyának az
ágya, itt lakott, a nagyobb helyiségben misézett és a kórház betegeit áldoztatta, ellátta.
Muszély Viktor atya egészségi állapota miatt később elkerült papi öreg otthonba.
2004-ben Váci Egyházmegye Kórházi lelkigondozónak csapatához csatlakoztam, mint
a Ceglédi kórház lelkigondozója. Édesapám 2008-ban Képet festett és adományozott a ceglédi
kórháznak Boldog Dr. Batthyány Strattmann Lászlóról.
Mivel a szívemnek kedves a mai napig a szolnoki Hetényi kórház, az ottani kórház
kápolnájának is festett és adományozott egy másik képet édesapám Boldog Dr. Batthyány
Strattmann Lászlóról.
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