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JANKOVICH MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA • RÁCALMÁS
építészet: Zsigmond László
fotó: Bujnovszky Tamás

Az iskola tervezése 1988ban kezdődött. 
Több régi épület mellett egy, a hetvenes 
évek végén épített emeletes, középfolyosós, 
lapos tetős típusiskola állt a település köz
pontjában elhelyezkedő telken. Két osztály 
az utca túloldalán lévő régi kúriában, szük
ségtantermekben működött. A régi épüle
tek közül kettőt el kellett bontani, a megma
radtak azonban rendszertelenül helyezked
tek el a telken. A tervezés során két problé
mára kellett megoldást adni. Az iskola mű
ködéséhez szükséges volt a tantermek 
számának növelése, az udvaron lévő épüle
teket pedig egységbe kellett szervezni. Az 
egykori lapostetős, beázó főépület magas

tetőt kapott, a kalapolt épülettömeg össze
kötésre került a felújított kisebb épületekkel. 
Az építészeti elgondolás lényege az így 
megformálódó udvar, amely – mint egy 
római épülettöredék – összeköti az épüle
teket, és teret képez az udvar számára. A 

„rom” visszaépítése hol zárt épületrész, hol 
tornác, hol tetővel ellátott boltozatsor, hol 
pedig csak a pillércsonkok sora. Mégis újra
értelmezi az esetlegesen álló különböző 
időben és minőségben épített házakat, és 
biztosítja az egészséges kapcsolatot közöt
tük. Az első ütemet 1990ben kezdték el 
építeni, amelynek során megújult a főépület. 
Az új szintet 1992ben adták át, a második 

ütem megvalósítására azonban sokáig nem 
látott esélyt a város. Egy sikeres pályázatot 
követően, több, mint tizenöt év elteltével 
épülhettek csak meg az 1988ban tervezett 
épületek. Az ekkor tizenhat tantermesre 
bő vült intézményt 2010 augusztusában, 
nagy iskolai és városi ünnepség keretében 
vehettek birtokba a rácalmási gyerekek.
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