
Rácalmás vidékies városiasodás a XXI. században

A nyolc évvel ezelő   várossá nyilváníto  , dinamikusan fejlődő település tör-
téne   magja közterületeinek egységes elgondolás szerin  , apró lépésenként 
haladó megújítására 2011-ben a Petőfi  tér átalakításával kezdődően kaptam 
megbízást. A folyam men  , magaspar   fekvésre jellemző úthálózat sajátos-
ságai a szűkebben, vagy tágabban nyíló kis terek, ahová egykor vízért, piacra, 
vagy trafi kba jártak a lakosok és melyeket több esetben szobrok is díszíte  ek. 
E tereken kívül a templomok és temetők kertjeit használták korlátlanul, ugyan-
akkor a felekezetek szerin   elkülönülésben a lakosok. A település vezetői (dr 
Schrick István polgármester) és főépítésze (Zsigmond László) a várossá válással 
egyidejűleg tudatosan törekednek a vidékies és hagyományos települési arcu-
la   elemek megőrzésére, ugyanakkor a formák új igények szerin   átalakításá-
ra. Ennek szellemében készültek el a terek megújítási tervei is.

Szent János tér

A történe   település nyuga   kapujánál, a Barina-patak átkelőhelyénél maradt 
fenn a ma helyi piacként használt tér. A téren álló Nepomuki Szent János szo-
bor, amely víz közelségére utal, megújítása éppen úgy része volt a fejlesztés-
nek, mint az i   álló nyárfák fi atalítása. A térformálással egymást nem zavarva 
kapo   helyet a buszmegálló várótere, az alkalmi piac-pihenőtér és a kerékpá-
rút. A tér súlypontjában megőriztük a korábban ide helyeze   forrás szobrot. 
(megvalósult 2013-ban)

Deák Ferenc tér – Holokauszt emlékmű

A településről II. világháborúban elhurcolt izraelita családoknak állít emléket 
a 2014-ben avato   szobor, Friedrich Ferenc alkotása. A szobor elhelyezését a 
tér súlypontjában lévő széles itatókúthoz és a talajvízfi gyelő kúthoz, valamint 
egy kisebb facsoporthoz kelle   igazítani. A településen szinte egyedülállóan 
fennmaradt mészkő burkolatú úthoz illeszte  ük a szobrot kiemelő tömbkő 
lépcsőket, valamint a kőszórást is, melyek erős kontrasztot képeznek a föléjük 
magasodó, csiszolt gránitoszloppal. (megvalósult 2014-ben)

Rác templom környéke

A rácok temploma áll a legközelebb a Dunához a térrendszer elemei közül. A 
löszlépcső kiszögellésén álló kicsiny templom mellől kiváló rálátás nyílt a víz-
partra. Talán ezért döntö   úgy az önkormányzat, hogy ide helyezi el Palotás 
József szobrászművész Halász szobrát. Sajnos azonban a lágy formájú domb-
hajlatokat a csúszásveszély megszüntetésére merev gabion falakkal erősítet-
ték meg. A terv a természetes terepformák visszaállításával, illeszkedő arcula-
tú környezet helyreállítására törekszik.

Kilátó és Vöröskeresztes tér

A támfalas védelem településképi illesztését oldja meg utólagos feltöltésekkel 
és növénytelepítésekkel a terv. Egyben a kiváló ado  ságú helyen kilátópontot 
és kis pihenőt alakít ki.

Egykori katolikus templom környéke

A római katolikus lakosság templomát egy földcsuszamlás következtében kel-
le   lebontani. A kertben fennmaradt a gro  a, valamint újra állíto  ák a feszü-
letet is. A terv a templom alaprajzát megjelenítve szabadtéri miséző helyet és 
a Noé bárkája tema  kát követő játszóhelyet alakít ki az utca felé. A kilátást 
biztosító peremen, a kerthez tartozó pince fölö  , zarándokpihenőt és sátor-
helyeket terveztünk.

Szentháromság tér

A történe   település szívét képező téren egymás mellé zsúfolódo   a törté-
nelem, a királykút, a szentháromság szobor és a szovjet katonák emlékműve 
formájában. A terv elsősorban térszervezési és növénytelepítési eszközökkel 
oldja fel az alkotások egymást zavaró hatását.
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