A város egyik éke lehet
A III. Béla Gimnázium nyertes pályázatának köszönhetően megújul a sporttelep
rúgófala – Zirc Város Napján kerülhet átadásra
Benevezett, s 564 szavazattal a nyertes pályázók közé került a III. Béla
Gimnázium,
Művészeti
Szakközépiskola
és
Alapfokú
Művészetoktatási
Intézmény a Pillangóhatás Pedagógiai Programban. A támogató Örökség és
Társadalom Alapítvány képviselői tegnap Zircen jártak. Megkezdődött a projekt.
„Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, még zöldel a nyárfa az ablak előtt” – hogy
jön ide ez a Petőfi-idézet? Úgy, hogy a történet szeptember végére nyúlik vissza. A
sporttelep fennállásának 40 éves jubileumát ünnepeltük tavaly, az önkormányzati
rendezvény kapcsán merült fel az eredeti funkcióját elvesztő, megkopott rúgófalnak a
rekonstrukciója. Ötletként jött, hogy a felületre készüljön valamiféle grafika a művészeti
szakközépiskolások közreműködésével. A téma a fantáziájukra volt bízva, annyi
kikötéssel – mivel az anyagköltséget az akkori futballklub-elnök–üzemeltető biztosította
volna, illetve egy részét biztosította is –, hogy a klub címere is kerüljön fel a falra. Az
iskola művésztanárainak tetszett az elképzelés, meglátták benne a lehetőséget, ezért
pályázatot írtak ki a diákok között: mit tudnának elképzelni a falon? A rekonstrukció
közben kezdetét vette, az október 1-jei múltidéző ünnepségen már egy kifehéredett
felület várta a vendégeket. A sok beérkező pályamunka közül a tanárok hármat
választottak ki, amelyeket átadtak a klubnak. A festést azonban nem sikerült elkezdeni,
mert beköszöntött a rossz idő. A klub egykori válságos helyzete nyilván sokak előtt
ismert, az elnök lemondott tisztségéről, a sporttelep üzemeltetését pedig az
önkormányzat gazdasági társasága vette át, így támogató nélkül maradt a „fali-terv”. Az
év elején megjelent pályázat azonban kapóra jött, az iskola benevezett a várospingáló
programba, nem mondva le a betonelem megszépítéséről.
Amikor az intézmény gyakorlatioktatás-vezetője, Szeifert György tanár úr felhívott, s
értesített a nyertes pályázatról, felvetettem, hogy a festési munkálatokat össze lehetne
kapcsolni a közeledő Zirc Város Napjával. Az alapítvány képviselői már ennek tudatában
érkeztek Zircre, s díjazták az ötletet, elismerően szóltak arról, hogy a városban van egy
olyan program, amikor közösen a település megszépítésén dolgozunk.
Az előadásaikból kiderült, hogy sokkal többről van szó, mint egy egyszerű falfestés. A
projektben közreműködő bélás csapat kisebb csoportokba rendeződik majd: kivitelezőkkommunikációs felelősök-rendezvényszervezők. A folyamatot – amely ünnepélyes
ceremóniával zárul majd a tervek szerint a városszépítő napon – fotókkal és videókkal
dokumentálják, s arról folyamatosan tudósítanak.

Kezdetét vette a projekt. Balról a támogató alapítvány képviselői, jobbról a programban
résztvevő diákok

Felskiccelték a táblára az ütemtervet, a vetítővásznon pedig megjelent az egyik kiviteli terv

A projektben résztvevő művésznövendékekkel együttműködési megállapodást kötött
az alapítvány, diákkoordinátornak pedig a falra korábban már kiválasztott festmény
készítőjét, Döme Zsófiát választották. Nagyon sok az érdeklődő diák, így tervbe vették a
fal másik felének a megújítását, illetve egyéb elképzelések is felmerültek. Érdekesség,
hogy a munkálatokhoz a legrégebbi magyar festékgyártó cég festékjét használják majd.
A grafika sport témát jelenít meg, ezért egy sportszociológus tartott előadást a
tanulóknak a mozgás fontosságáról, villámfelmérőt tartva közöttük, hogy miért is fontos
a sportolás. Széles skálán mozgott a fiatalok válaszadása, az egészségmegőrzést,
kikapcsolódást, társasági életet, aktív pihenést egyaránt felsorakoztatták érvként a sport
mellett.
A szerződő felek megbeszélték a munkamenetet, s megállapodtak abban, hogy a
következő projektülést április 19-én tartják.
A rúgófal a bányász sportkör idejében épült, valamikor a ’80-as évek elején.
Gyakorlás célját szolgálta a labdarúgók számára, fel volt festve rá egy kapuként
funkcionáló táblázat cellákra osztva, azokban különböző számokkal. Az 5-ös
érte a legtöbbet, ezt volt ugyanis a legnehezebb eltalálni. Kapus is volt a falon,
aki a lövéseket „háríthatta”. Az utóbbi időben már egyre kevésbé használták
rúgógyakorlatok céljára az építményt, inkább a falfirkászok vették birtokba.
Rekonstrukciója ősszel vette kezdetét, megszépülése a Pillangóhatás
Pedagógiai Program (PPP) keretében folytatódhat. A PPP a Színes Város
Mozgalom pedagógiai projektjeként indult 2010-ben, Budapesten.
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