VÁCI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR
ÉPÍTETT KÖRNYEZET

IRGALMASRENDI KÓRHÁZ
kőkeretes
kapu,
zárókövén
1751-es
évszámmal. Az emeleten szalagkeretes,
könyöklős ablakok alatt tükrös dísz látható,
valamint új, kovácsoltvas rácsok.

Az irgalmas rendház, kápolna és
kórház a városban 1763-ban megtelepült
betegápoló
szerzetesek
hivatásának
gyakorlását szolgálta. Az irgalmasrendet
Migazzi telepítette le Vácra. Megkaptak egy a
papi képzés számára 1732-51 között a Főtéren
épített házat, mellé épült kórházuk magasabb
tömbje pár évvel későbbi. 1785-től működött a
rendház mellett a kórház és az ország második
legrégibb patikája. A gyógyintézetet ma a
Máltai
Szeretetszolgálat
működteti.
A
kórházhoz kápolna is tarozik, amit a tetőn
elhelyezett huszártorony jelez. A Borromeo
Szent Károlyt ábrázolja, aki Milano érsekeként
tűnt ki a betegek ápolásában. Az irgalmasrend
alapítójának, Istenes Szent Jánosnak szentelt
mellékoltár fölött a betegápoló irgalmas
nővérek rendjének alapítója, Páli Szent Vince
portréját láthatjuk.
Két, zárt sorban épült, U alakú,
átalakított,
emeletes,
barokk
ház.
Övpárkánnyal elválasztott, háromrészes barokk
főpárkánnyal lezárt hattengelyes épület,
földszintje sávozott, benne szalagkeretes copf
vasráccsal

díszített

ablakok,

A Betegápoló Irgalmasrend (római
katolikus szerzetesrend) az 1763-ban alapított
és 1950-ben államosított váci kórházát a
rendszerváltozás évében (1989) igényelhette
vissza. 1995-ben került a Rend birtokába.
Mivel működtetésére a Rend nem volt
felkészülve, ezért Máltai Szeretetkórház néven
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Alapítványa
üzemeltette.
2011. június 1-től - a Rend római
központjának
jóváhagyásával
Váci
Irgalmasrendi Kórház néven a Betegápoló
Irgalmasrend végzi a fenntartói feladatokat.
Jelenleg 120 ágyas krónikus kórházként
működik közmegelégedésre, eredményesen.
Az átvételkor műszaki felülvizsgálat is készült,
melynek kapcsán a Rend folytatni kívánta a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat értékmentő
munkáját, melyet 1995 és 2011 között végzett.
Az irgalmasrendi építészeti hagyományoknak
megfelelően a kápolna szerves része az
épületnek.

kosáríves,
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