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Rácalmási településmegújítás
BESZÉLGETÉS A VÁROS POLGÁRMESTERÉVEL, 
SCHRICK ISTVÁNNAL 
Dénes Eszter

Rácalmás egy nagyváros árnyékában meg
húzódó, gazdag múltú kistelepülésként az 
utóbbi húsz évben dinamikusan fejlődő 
várossá alakult. Az egykori virágzó járási 
székhely infrastrukturális fejlettségét tekint
ve még a kilencvenes években is a megyei 
rangsor végén kullogott. Ennek oka, hogy 
a szomszédos Sztálinváros – ma Dunaújvá
ros – építésekor egy egész generáció ván
dorolt el innen egykor. A szívóhatás okán a 
település önálló léte és közösségi identitása 
sokáig bizonytalan volt. Zsigmond László 
főépítésszel együttműködve a 90es évek 
eleje óta egyértelmű sikerrel munkálkodnak 
a kedvezőtlen folyamatok megfordításán. 

A 90es évek akut problémája a csúszásve
szélyes, egyedi hangulatú Ófalu megmen
tése volt. A KisDunaággal közvetlenül 
ha táros, teljesen lepusztult, elöregedett la
kosságú, löszfalra épült településmag terü
letén 1968 óta építési tilalom volt érvényben, 
melynek köszönhetően megmaradt erede
ti szerkezete. Ez a tilalom, bár a terület lassú 

pusztulását eredményezte, építészeti 
szempontból szerencsés helyzetet eredmé
nyezett, hiszen nem sebezte meg tájidegen 
épületek tömege. Zsigmond László főépítész 
vezetésével 1998ra megszületett a felbe
csülhetetlen értékű terület szigorú – a ter
helhetőséget és az arculat megőrzését fi
gyelembe vevő –, részletes szabályozási 
terve, ezzel párhuzamosan az építési tilalmat 
feloldottuk. Megjelentek a fiatalok, sorban 
újultak meg a jellegzetes oromfalas, torná
cos lakóházak, és épültek új, a terület hangu
latát tovább szövő épületek. Mára megol
dottuk a löszfal csapadék és szennyvízelve
zetését, a partfalstabilizáció több ütemben 
zajlik.

A rendszerváltást követően, különös 
tekintettel a műemlékekre, a vagyon 
elherdálása és kiárusítása általános jelenség 
volt. Kevesen ismerték fel a bennük rejlő 
kulturális és gazdasági értéket. Rácalmáson 
azonban az örökségvédelem az Ófalu 
megmentésén túl számos épület, 
köztük a Jankovichkúria példaértékű 

megmentésében is tetten érhető. 

A községünk életében nagy fellendülést 
hozó XVIII. és XIX. század során gazdag, ta
nult emberek telepedtek meg itt. A község, 
a megye és az ország elöljáróiként számos 
kúriát építettek a településen, amelyek közül 
hetet kiemelten megvédendő örökségnek 
nyilvánítottunk. Városunk könyvtára és mű
velődési háza, óvodája, önkormányzata is 
ilyen, a Zsigmond László tervei alapján hely
reállított és az igényeknek megfelelően át
alakított épületben kapott helyet. Legfőbb 
büszkeségünk azonban a PHAREpályázati 
segítséggel felújított Jankovichkúria, amely 
mint konferenciaközpont és ökoturisztikai 
látogatóközpont funkcionál. Kevesen tudják, 
hogy Jankovich Miklós könyv és műkincs
gyűjtő munkája által Nemzeti Könyvtárunk 
megalapozásában elévülhetetlen érdeme
ket szerzett. Az államosítást követően a 
Jan kovich család szétszóródott a nagyvilág
ban, a barokk kúria épületeiben pedig liba
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nevelő telep üzemelt. A rendszerváltást 
követően ez az üzemág veszteségesnek 
bizonyult, így felszámolták. Az önkormány
zat tíz év sorbanállást és alkudozást követő
en 2002ben megvásárolta. Szerencsénk 
volt, mert pályázati úton elkészülhettek a 
hasznosítási tervek, majd 2003ban a PHARE 
Orpheus pályázata segítségével Zsigmond 
László tervei alapján elindult a kúria felújítá
sa és konferenciaközponttá történő átala
kítása egymilliárd forint értékben. Az össze
get kilencven százalékban uniós forrásból 
biztosítottuk. 

A nagyszabású, igényes felújítás mellett 
önök a hasznosítás terén is komoly sikereket 
értek el úgy, hogy a központ a mai napig 
önkormányzati tulajdonban van.

Egy rendezvényközpontot hoztunk létre, 
amely számos országos hírű fesztiválnak ad 
otthont, emellett pedig céges és családi 
rendezvények helyszíne. Szerencse, hogy a 
kúriához tartozó egyik épületet egy magán
befektető megvette és szállodát épített, ami 
elengedhetetlen egy ilyen központ működ
tetéséhez. Időközben szintén pályázati for
rásokból komplex ökoturisztikai bázist ala
kítottunk ki a gazdasági épületek átalakítá
sával, amelyek természetvédelmi oktatásnak, 
néprajzi, helytörténeti kiállításnak, valamint 
kézművesműhelyeknek adnak otthont.

A kúria megvásárlása számos buktatót 
rejtett magában, hiszen a későbbi uniós 
pályázatok témája, kimenetele bizonytalan 
volt. Egy műemléképület nagyobb odafigye
lést, sokszor nagyobb anyagi áldozatot is 
kíván, közintézményeik nagy részét mégsem 
új épületekben helyezték el. 

Megmentettük értékeinket, bár ezek nem 
voltak feltétlenül alacsony költségvetésű 
beruházások. Ugyanakkor mára mindenki 

belátta, hogy ezeknek az épületeknek olyan 
varázsuk, hangulatuk van, amit egy ma épült 
ház sosem tudna nyújtani. Úgy látom, hogy 
erre a rácalmásiak is rájöttek. Húsz év eltel
tével ma már büszkék az elért eredménye
inkre, a megváltozott utcaképekre. Zsig
mond László főépítész irányításával két év
tized alatt megújult az óvoda, a bölcsőde, 
az iskola, a művelődési ház, és legutóbb a 
városháza. Ehhez azonban szükséges volt, 
hogy egyesítsük az elképzeléseinket, és 
együtt dolgozzunk. Eleinte sokan úgy vélték, 
hogy a több ezer négyzetméteres Janko
vichkúria megvásárlása és felújítása alatt 
összeroppan a város és az önkormányzat. A 
felújítást és a hasznosítást végül az uniós 
források tették lehetővé. Keserves, hosszú 
időszak volt, de az eredmény a rácalmásiak 
büszkesége. Az ilyen épületek máshol le
pusztultak, tönkrementek vagy magántu
lajdonba kerültek, és szögesdrót védi őket 
a kíváncsiskodóktól. A Jankovichkúria 
azonban részévé vált a település életének. 
A Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület 
olyan rendezvényeket talált ki és futtatott 
fel, amelyek akár tizenötezer embert is ide
csábítanak egyegy hétvégén. Ilyen többek 
között az Almavirág vagy a Tökfesztivál. 

A Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület 
tevékenységét 2010ben Kós Károlydíjjal 
ismerték el. Miben segíti a várost a civil élet, 
a példamutató polgári aktivitás?

Az 1994 óta működő egyesület tevékenysé
ge kiterjed a természeti, kulturális értékek 
fel tárására és megőrzésére, a helyi hagyomá
nyok ápolására, a település szépítésére – fá
sítására és virágosítására –, valamint a helyi 
közélet szervezésére. A gazdag civil életnek 
köszönhetően az önkormányzat munkáját 
ma már egy öntudatos, a közösségi mun
kából komoly részt vállaló lakosság segíti. 

Ennek ereje felbecsülhetetlen.

Rácalmás 2009ben városi rangot kapott, 
ma a régió egyik legsikeresebb települése, 
lélekszáma folyamatosan növekszik. 

Az ötvenes éveket követően egy egész 
generáció hagyott itt minket. A visszaáram
lás Dunaújvárosból a 80as években indult 
meg, és a 2000es években rendkívül felerő
södött. Dunaújváros terjeszkedésének ha
tárt szab a Duna és az M6os autópálya. 
Sokáig nem volt a városban kijelölt családi 
házas övezet, ebből a környező települések 
profitáltak. 2008ig nagyon jelentős volt a 
tisztább levegőt, kertvárosi hangulatot és 
kulturált környezetet kereső középosztály 
visszaáramlása Rácalmásra. Ehhez persze 
hozzájárult a gumiipari óriásvállalat idetele
pülése is. A folyamathoz igazodva közel 30 
hektáron új lakóterületet alakítottunk ki fő
építészünk közreműködésével. 

A koreai gumiabroncsgyártó vállalat 
megjelenése erőteljes változást hozott 
a település életébe. Milyen szempontok 
alapján esett a választás Rácalmásra?

Szerencsénk volt, mert a gyár logisztikailag 
megfelelő, zöldmezős beruházást tervezett, 
nagy, egybefüggő területen. Az már viszont 
csak rajtunk múlott, hogy a beruházás érde
kében nem egyedül versenyeztünk, hanem 
együttműködtünk a főiskolával, kórházzal 
rendelkező Dunaújvárossal, amelynek be
vételeink felét átadjuk. A megvalósult beru
házás hozadéka – a munkalehetőségen és 
az adóbevételen túl – az is, hogy további, 
kiváló adottságú, értékesíthető iparterület
tel gazdagodtunk. 

Az egykor perifériára került Rácalmáson 
a pusztulni hagyott értékek mellett 
az előbbiekben azt is láthattuk, hogy a múlt 
nehézségeiből ma jól kiaknázható adottsá

Művelődési ház és Könyvtár, Rácalmás, bővítésfelújítás, 
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Rácalmás egy nagyváros árnyékában meg
húzódó, gazdag múltú kistelepülésként az 
utóbbi húsz évben dinamikusan fejlődő 
várossá alakult. Az egykori virágzó járási 
székhely infrastrukturális fejlettségét tekint
ve még a kilencvenes években is a megyei 
rangsor végén kullogott. Ennek oka, hogy 
a szomszédos Sztálinváros – ma Dunaújvá
ros – építésekor egy egész generáció ván
dorolt el innen egykor. A szívóhatás okán a 
település önálló léte és közösségi identitása 
sokáig bizonytalan volt. Zsigmond László 
főépítésszel együttműködve a 90es évek 
eleje óta egyértelmű sikerrel munkálkodnak 
a kedvezőtlen folyamatok megfordításán. 

A 90es évek akut problémája a csúszásve
szélyes, egyedi hangulatú Ófalu megmen
tése volt. A KisDunaággal közvetlenül 
ha táros, teljesen lepusztult, elöregedett la
kosságú, löszfalra épült településmag terü
letén 1968 óta építési tilalom volt érvényben, 
melynek köszönhetően megmaradt erede
ti szerkezete. Ez a tilalom, bár a terület lassú 

pusztulását eredményezte, építészeti 
szempontból szerencsés helyzetet eredmé
nyezett, hiszen nem sebezte meg tájidegen 
épületek tömege. Zsigmond László főépítész 
vezetésével 1998ra megszületett a felbe
csülhetetlen értékű terület szigorú – a ter
helhetőséget és az arculat megőrzését fi
gyelembe vevő –, részletes szabályozási 
terve, ezzel párhuzamosan az építési tilalmat 
feloldottuk. Megjelentek a fiatalok, sorban 
újultak meg a jellegzetes oromfalas, torná
cos lakóházak, és épültek új, a terület hangu
latát tovább szövő épületek. Mára megol
dottuk a löszfal csapadék és szennyvízelve
zetését, a partfalstabilizáció több ütemben 
zajlik.

A rendszerváltást követően, különös 
tekintettel a műemlékekre, a vagyon 
elherdálása és kiárusítása általános jelenség 
volt. Kevesen ismerték fel a bennük rejlő 
kulturális és gazdasági értéket. Rácalmáson 
azonban az örökségvédelem az Ófalu 
megmentésén túl számos épület, 
köztük a Jankovichkúria példaértékű 

megmentésében is tetten érhető. 

A községünk életében nagy fellendülést 
hozó XVIII. és XIX. század során gazdag, ta
nult emberek telepedtek meg itt. A község, 
a megye és az ország elöljáróiként számos 
kúriát építettek a településen, amelyek közül 
hetet kiemelten megvédendő örökségnek 
nyilvánítottunk. Városunk könyvtára és mű
velődési háza, óvodája, önkormányzata is 
ilyen, a Zsigmond László tervei alapján hely
reállított és az igényeknek megfelelően át
alakított épületben kapott helyet. Legfőbb 
büszkeségünk azonban a PHAREpályázati 
segítséggel felújított Jankovichkúria, amely 
mint konferenciaközpont és ökoturisztikai 
látogatóközpont funkcionál. Kevesen tudják, 
hogy Jankovich Miklós könyv és műkincs
gyűjtő munkája által Nemzeti Könyvtárunk 
megalapozásában elévülhetetlen érdeme
ket szerzett. Az államosítást követően a 
Jan kovich család szétszóródott a nagyvilág
ban, a barokk kúria épületeiben pedig liba
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nevelő telep üzemelt. A rendszerváltást 
követően ez az üzemág veszteségesnek 
bizonyult, így felszámolták. Az önkormány
zat tíz év sorbanállást és alkudozást követő
en 2002ben megvásárolta. Szerencsénk 
volt, mert pályázati úton elkészülhettek a 
hasznosítási tervek, majd 2003ban a PHARE 
Orpheus pályázata segítségével Zsigmond 
László tervei alapján elindult a kúria felújítá
sa és konferenciaközponttá történő átala
kítása egymilliárd forint értékben. Az össze
get kilencven százalékban uniós forrásból 
biztosítottuk. 

A nagyszabású, igényes felújítás mellett 
önök a hasznosítás terén is komoly sikereket 
értek el úgy, hogy a központ a mai napig 
önkormányzati tulajdonban van.

Egy rendezvényközpontot hoztunk létre, 
amely számos országos hírű fesztiválnak ad 
otthont, emellett pedig céges és családi 
rendezvények helyszíne. Szerencse, hogy a 
kúriához tartozó egyik épületet egy magán
befektető megvette és szállodát épített, ami 
elengedhetetlen egy ilyen központ működ
tetéséhez. Időközben szintén pályázati for
rásokból komplex ökoturisztikai bázist ala
kítottunk ki a gazdasági épületek átalakítá
sával, amelyek természetvédelmi oktatásnak, 
néprajzi, helytörténeti kiállításnak, valamint 
kézművesműhelyeknek adnak otthont.

A kúria megvásárlása számos buktatót 
rejtett magában, hiszen a későbbi uniós 
pályázatok témája, kimenetele bizonytalan 
volt. Egy műemléképület nagyobb odafigye
lést, sokszor nagyobb anyagi áldozatot is 
kíván, közintézményeik nagy részét mégsem 
új épületekben helyezték el. 

Megmentettük értékeinket, bár ezek nem 
voltak feltétlenül alacsony költségvetésű 
beruházások. Ugyanakkor mára mindenki 

belátta, hogy ezeknek az épületeknek olyan 
varázsuk, hangulatuk van, amit egy ma épült 
ház sosem tudna nyújtani. Úgy látom, hogy 
erre a rácalmásiak is rájöttek. Húsz év eltel
tével ma már büszkék az elért eredménye
inkre, a megváltozott utcaképekre. Zsig
mond László főépítész irányításával két év
tized alatt megújult az óvoda, a bölcsőde, 
az iskola, a művelődési ház, és legutóbb a 
városháza. Ehhez azonban szükséges volt, 
hogy egyesítsük az elképzeléseinket, és 
együtt dolgozzunk. Eleinte sokan úgy vélték, 
hogy a több ezer négyzetméteres Janko
vichkúria megvásárlása és felújítása alatt 
összeroppan a város és az önkormányzat. A 
felújítást és a hasznosítást végül az uniós 
források tették lehetővé. Keserves, hosszú 
időszak volt, de az eredmény a rácalmásiak 
büszkesége. Az ilyen épületek máshol le
pusztultak, tönkrementek vagy magántu
lajdonba kerültek, és szögesdrót védi őket 
a kíváncsiskodóktól. A Jankovichkúria 
azonban részévé vált a település életének. 
A Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület 
olyan rendezvényeket talált ki és futtatott 
fel, amelyek akár tizenötezer embert is ide
csábítanak egyegy hétvégén. Ilyen többek 
között az Almavirág vagy a Tökfesztivál. 

A Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület 
tevékenységét 2010ben Kós Károlydíjjal 
ismerték el. Miben segíti a várost a civil élet, 
a példamutató polgári aktivitás?

Az 1994 óta működő egyesület tevékenysé
ge kiterjed a természeti, kulturális értékek 
fel tárására és megőrzésére, a helyi hagyomá
nyok ápolására, a település szépítésére – fá
sítására és virágosítására –, valamint a helyi 
közélet szervezésére. A gazdag civil életnek 
köszönhetően az önkormányzat munkáját 
ma már egy öntudatos, a közösségi mun
kából komoly részt vállaló lakosság segíti. 

Ennek ereje felbecsülhetetlen.

Rácalmás 2009ben városi rangot kapott, 
ma a régió egyik legsikeresebb települése, 
lélekszáma folyamatosan növekszik. 

Az ötvenes éveket követően egy egész 
generáció hagyott itt minket. A visszaáram
lás Dunaújvárosból a 80as években indult 
meg, és a 2000es években rendkívül felerő
södött. Dunaújváros terjeszkedésének ha
tárt szab a Duna és az M6os autópálya. 
Sokáig nem volt a városban kijelölt családi 
házas övezet, ebből a környező települések 
profitáltak. 2008ig nagyon jelentős volt a 
tisztább levegőt, kertvárosi hangulatot és 
kulturált környezetet kereső középosztály 
visszaáramlása Rácalmásra. Ehhez persze 
hozzájárult a gumiipari óriásvállalat idetele
pülése is. A folyamathoz igazodva közel 30 
hektáron új lakóterületet alakítottunk ki fő
építészünk közreműködésével. 

A koreai gumiabroncsgyártó vállalat 
megjelenése erőteljes változást hozott 
a település életébe. Milyen szempontok 
alapján esett a választás Rácalmásra?

Szerencsénk volt, mert a gyár logisztikailag 
megfelelő, zöldmezős beruházást tervezett, 
nagy, egybefüggő területen. Az már viszont 
csak rajtunk múlott, hogy a beruházás érde
kében nem egyedül versenyeztünk, hanem 
együttműködtünk a főiskolával, kórházzal 
rendelkező Dunaújvárossal, amelynek be
vételeink felét átadjuk. A megvalósult beru
házás hozadéka – a munkalehetőségen és 
az adóbevételen túl – az is, hogy további, 
kiváló adottságú, értékesíthető iparterület
tel gazdagodtunk. 

Az egykor perifériára került Rácalmáson 
a pusztulni hagyott értékek mellett 
az előbbiekben azt is láthattuk, hogy a múlt 
nehézségeiből ma jól kiaknázható adottsá

Művelődési ház és Könyvtár, Rácalmás, bővítésfelújítás, 
Zsigmond László, 19972002
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tisztult az addig elhanyagolt KisDunaág. A 
másik érték a beépítetlen Dunapart, ahol a 
legnagyobb álmunk egy dunai strand kiala
kítása a már megvalósult vízi sportbázis és 
kerékpárút mellé. Az elmúlt húsz évben el 
voltunk foglalva az infrastruktúra fejleszté
sével és az intézményi hálózat kialakításával, 
most érkeztünk el a „szabadon választott” 
programokhoz. A vízi és a kerékpárturizmus 
fellendítésén kívül a meglévő termálkúthoz 
termálfürdőt és egy sportcsarnokot terve
zünk építeni. Ha a helyi adók elosztása nem 
változik a jövőben, akkor úgy gondolom, 
optimistán tekinthetünk a következő öt évre. 

Ön 1990 óta vezeti a várost. 
Zsigmond László főépítésszel való együttmű
ködésüket a kezdetektől töretlen siker 
és bizalom jellemzi. A rácalmási település

gok válhatnak. Amíg Budapest irányából 
ipari létesítmények, a szomszédos települése
ken pedig zsebkendőnyi telkeken épült 
bódékkal túlterhelt nyaralótelep foglalja el 
a partot, addig Rácalmáson az egykori zárt 
libanevelő telepnek köszönhetően 
még ma is szabad területek vannak.

A két világháború között nagyszámú fővá
rosi polgár fedezte fel az akkor kiváló termé
szeti adottságokkal rendelkező településün
ket. Sorra épültek a nyaralók, ahol élénk 
társasági élet zajlott. Az egyik ilyen természe
ti kincsünk a Nagysziget volt, amit az üzem
szerű tervgazdálkodás igencsak megtépá
zott. Ma már a sziget természetvédelmi ol
talom alatt áll, folyik az őshonos növényzet 
visszatelepítése, tanösvényt, madárleseket 
építettünk. Az új híd megépítésével meg

megújítást 2010ben Kós Károlydíjjal 
ismerték el, a gazdaszemlélettel végzett 
közös munkájuk eredményeképpen 
példaadó épületek sora született meg.

Egy kezdő, tehetséges építésszel találkoz
tunk 1989ben, aki jelenleg a város Ybldíjas 
főépítésze. Együttműködésünk minden 
szintre kiterjed. Figyelmének köszönhetően 
még a legapróbb építészeti elem is – legyen 
az egy utcabútor vagy egy buszmegálló – a 
település hagyományaival összhangban 
valósul meg. A főépítész és belsőépítész fe
lesége, Zsigmond Ágnes munkáját dicséri az 
a lakóink és az idelátogatók által is nagyra 
értékelt harmónia, ami településünket jel
lemzi, Rácalmás hangulatát adja. Zsigmond 
László eredményes munkáját közösségünk 
2009ben díszpolgári címmel ismerte el. 

Rácalmás, Ófalu szabályozási terv, 1998 • szemközt: légifelvétel a településről

Jankovich kúria és ökoturisztikai központ, Rácalmás, bővítésfelújítás; Zsigmond László, belsőépítészet Zsigmond Ágnes, 20022006
1 • Városháza
2 • bölcsőde, óvoda
3 • Jankovich Miklós Általános Iskola
4 • Művelődési Ház és Könyvtár
5 • Jankovich Kúria és Ökoturisztikai Központ
6 • termálfürdő
7 – 8 – 9 • lakótelepi fejlesztés
10 • Duna
11 • Nagysziget
12 • Ófalu

1
2
3
4

9

10

11

12

5

6

7

8

Veresegyház (fent) és Rácalmás (lent) térképe a Zsigmond László tervezte épületek megjelölésével

1 • Gyermekliget
2 • Ligetek beépítési terv
3 • Idősek Otthona
4 • Fabriczius József Általános Iskola
5 • Mézesvölgyi általános iskola
6 • Szabadidős központ

12
1
2
3
15
4
14
13
5
6
7

8
9
10
11

7 • Városháza
8 • Széchenyi téri óvoda
9 • Hétvezér utcai óvoda
10 • Csonkás beépítési terv
11 • üzlet és lakóház
12 • bölcsőde
13 • MOL benzinkút
14 • református iskola
15 • Hegyek beépítési terv



48 49országépítő • 2014 | 1 országépítő • 2014 | 1

tisztult az addig elhanyagolt KisDunaág. A 
másik érték a beépítetlen Dunapart, ahol a 
legnagyobb álmunk egy dunai strand kiala
kítása a már megvalósult vízi sportbázis és 
kerékpárút mellé. Az elmúlt húsz évben el 
voltunk foglalva az infrastruktúra fejleszté
sével és az intézményi hálózat kialakításával, 
most érkeztünk el a „szabadon választott” 
programokhoz. A vízi és a kerékpárturizmus 
fellendítésén kívül a meglévő termálkúthoz 
termálfürdőt és egy sportcsarnokot terve
zünk építeni. Ha a helyi adók elosztása nem 
változik a jövőben, akkor úgy gondolom, 
optimistán tekinthetünk a következő öt évre. 

Ön 1990 óta vezeti a várost. 
Zsigmond László főépítésszel való együttmű
ködésüket a kezdetektől töretlen siker 
és bizalom jellemzi. A rácalmási település

gok válhatnak. Amíg Budapest irányából 
ipari létesítmények, a szomszédos települése
ken pedig zsebkendőnyi telkeken épült 
bódékkal túlterhelt nyaralótelep foglalja el 
a partot, addig Rácalmáson az egykori zárt 
libanevelő telepnek köszönhetően 
még ma is szabad területek vannak.

A két világháború között nagyszámú fővá
rosi polgár fedezte fel az akkor kiváló termé
szeti adottságokkal rendelkező településün
ket. Sorra épültek a nyaralók, ahol élénk 
társasági élet zajlott. Az egyik ilyen természe
ti kincsünk a Nagysziget volt, amit az üzem
szerű tervgazdálkodás igencsak megtépá
zott. Ma már a sziget természetvédelmi ol
talom alatt áll, folyik az őshonos növényzet 
visszatelepítése, tanösvényt, madárleseket 
építettünk. Az új híd megépítésével meg

megújítást 2010ben Kós Károlydíjjal 
ismerték el, a gazdaszemlélettel végzett 
közös munkájuk eredményeképpen 
példaadó épületek sora született meg.

Egy kezdő, tehetséges építésszel találkoz
tunk 1989ben, aki jelenleg a város Ybldíjas 
főépítésze. Együttműködésünk minden 
szintre kiterjed. Figyelmének köszönhetően 
még a legapróbb építészeti elem is – legyen 
az egy utcabútor vagy egy buszmegálló – a 
település hagyományaival összhangban 
valósul meg. A főépítész és belsőépítész fe
lesége, Zsigmond Ágnes munkáját dicséri az 
a lakóink és az idelátogatók által is nagyra 
értékelt harmónia, ami településünket jel
lemzi, Rácalmás hangulatát adja. Zsigmond 
László eredményes munkáját közösségünk 
2009ben díszpolgári címmel ismerte el. 

Rácalmás, Ófalu szabályozási terv, 1998 • szemközt: légifelvétel a településről

Jankovich kúria és ökoturisztikai központ, Rácalmás, bővítésfelújítás; Zsigmond László, belsőépítészet Zsigmond Ágnes, 20022006
1 • Városháza
2 • bölcsőde, óvoda
3 • Jankovich Miklós Általános Iskola
4 • Művelődési Ház és Könyvtár
5 • Jankovich Kúria és Ökoturisztikai Központ
6 • termálfürdő
7 – 8 – 9 • lakótelepi fejlesztés
10 • Duna
11 • Nagysziget
12 • Ófalu

1
2
3
4

9

10

11

12

5

6

7

8

Veresegyház (fent) és Rácalmás (lent) térképe a Zsigmond László tervezte épületek megjelölésével

1 • Gyermekliget
2 • Ligetek beépítési terv
3 • Idősek Otthona
4 • Fabriczius József Általános Iskola
5 • Mézesvölgyi általános iskola
6 • Szabadidős központ

12
1
2
3
15
4
14
13
5
6
7

8
9
10
11

7 • Városháza
8 • Széchenyi téri óvoda
9 • Hétvezér utcai óvoda
10 • Csonkás beépítési terv
11 • üzlet és lakóház
12 • bölcsőde
13 • MOL benzinkút
14 • református iskola
15 • Hegyek beépítési terv




