Újraszíneztük!
Hármas együttműködésnek köszönhetően megszépült a sporttelep rúgófala
Zirc város önkormányzatától indult el tavaly a rúgófal megújításának gondolata.
A III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény eredményesen pályázott az év elején a Pillangóhatás
Pedagógiai Programra, így az Örökség és Társadalom Alapítvány támogatásának
köszönhetően megvalósulhatott az elképzelés.
Maga a projekt március végén indult, amikor az abban résztvevők célul tűzték ki,
hogy Zirc Város Napjára mindkét oldaláról kiszínezik a rúgófalat. A városszépítő nap
időpontja végül változott, de az építmény grafikai megmunkálásával sikerült a
terveknek megfelelően – az időjárás kegyeinek is köszönhetően – elkészülniük a
diákoknak, művésztanároknak. Az önkormányzat hozzájárult ahhoz, hogy az öltöző és
a rúgófal közötti kisépületen is kiélhessék alkotószenvedélyüket a bélások, így a
futópálya mindkét oldalán forogtak az ecsetek május második hétvégéjén.
Azzal a mondással most nem értettünk volna egyet, hogy májusi eső aranyat ér.
Sötétkék volt az ég, de a fal több színben pompázott, talán ezért kegyelmeztek meg az
égiek… A festők nevei még a koradélutáni forróságban felkerültek a fal oldalára, így
nyugodtan várhatták a munkások a négy órai átadást.
Kardos Tamás versével kezdődött az ünnepség. Erős szél szárította a festéket a
falon, amikor Ottó Péter, Zirc város polgármestere az emelvényre lépett.
Különlegesnek nevezte, hogy sportpályán kerülhetett elhelyezésre egy műalkotás. A
projektben közreműködő diákcsoportot egy labdarúgócsapathoz hasonlította, egyrészt
„a hely szelleme”, másrészt a csapatsport miatt. Elmondta, nem elég, ha egy csapatban
jó játékosok vannak, meg is kell érteniük egymást a pályán, hogy eredményesek
tudjanak lenni. A műalkotás létrejöttéhez kellett a csapatként való együttműködés,
hogy mindenki tudja, mi a feladata.
Az alkotás öröméről, egyúttal a befogadás öröméről beszélt Ottó Péter,
hangsúlyozva, hogy egy országos projektről van, amelyre sikeresen pályázott az
iskola. A városvezető köszönetét fejezte ki a támogatónak, kivitelezőknek, és a
köztérszínesítés folytatását javasolta. A Pink Floyd együttes„A fal”-ról írt zenei
albumot, háromtagú lánycsapat pedig most egy másik fal előtt zenélt. Karner Tímea,
György Szilvia és Hege Petra a tavaly nyáron Zircen vendégeskedő Magna Cum
Laude „Színezd újra” című dalát játszotta el. A kellemes zeneszámot követően
Balázsné Györek Zsuzsanna, a kivitelező intézmény igazgatója köszöntötte az
egybegyűlteket.
Elmondta, a program neve számára egy filmre asszociált, amelyben pillangó
szárnycsapására megváltozik, szebb lesz minden a világban. Úgy látja, igenis lehet
ennek érdekében tenni, legyen példa mindenki előtt az összefogás, ami a projekt
kapcsán létrejött. Azt vallja, hogy együtt alakítjuk környezetünket, és az alkotásra
biztatott másokat is. Tanuljunk meg adni, ne csak azt várjuk, hogy kapjunk! – szólított
fel az igazgató. Balázsné Györek Zsuzsanna az „övéi” mellett köszönetét fejezte ki a
támogató alapítványnak és az önkormányzatnak, amely elmondása szerint partner volt
mindenben.

– Végre elkészült a rúgófal! – sóhajtott fel szavakkal Döme Zsófia tanuló, aki
tervével a kezdetektől kivette a részét a projektből, a közösség őt választotta meg
diákkoordinátornak. Véleménye szerint elérte célját a program, hiszen még jobban
összekovácsolódott a társaság, és nagyon jól érezték magukat az elmúlt hónapokban.
Kiemelte helyettese, Cseh Vanessa munkáját, és elmondta, rengeteg támogatást
kaptak a tanároktól, barátoktól, szülőktől, hogy le tudják gyűrni az akadályokat, és
véghezvigyék a projektet. Flór Pétertől, a pedagógiai program vezetőjétől megtudtuk,
már a pályázat meghirdetésének napján rengeteg szavazat érkezett Zircről, nem
véletlenül nyertek tehát a bélások. Színvonalában és művészetileg is nagyon magas
szintű munkának nevezte a frissen elkészült alkotásokat.
Az alapítvány oklevelet nyújtott át minden projektben közreműködőnek. Ottó Péter
polgármester és Balázsné Györek Zsuzsanna igazgató hivatalosan is átadták a
műalkotást, majd befejezték a munkálatokat, kiszínezték a focista combján hagyott
fehér foltot.

Szeifert György, az iskola gyakorlatioktatás-vezetője átveszi jól megérdemelt oklevelét a támogató
alapítvány képviselőitől. A művésztanárnak komoly érdeme van a projekt megvalósításában
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