Közösségi helyiség, szabadpolccal
A III. Béla Gimnázium egy újabb remek ötlettel állt elő a Költészet Napján. Közösségi helyiséget
alakítottak ki és szabadpolcot hoztak létre.
Kémialaboratórium volt valamikor ez a helyiség, később büfé működött itt, most pedig egy olyan
közösségi teret alakítottak ki, ahol a diákok beszélgethetnek, megmelegíthetik, elfogyaszthatják az
ebédjüket, és ha kedvük tartja, a folyamatosan gyarapodó szabadpolcról leemelhetnek egy-egy
könyvet – mondta el érdeklődésünkre Balázsné Györek Zsuzsanna igazgatónő, aki nem sokkal később
egyik diákjával együtt vágta át a szalagot, ünnepélyesen megnyitva mindenki előtt az új közösségi
teret. Tanár-szülői párbeszédre is lehetőség nyílik, a diákok eltölthetik a lyukasórát, tanulhatnak,
elüthetik a buszindulásig az időt, és még lehetne sorolni, mi mindenre alkalmas a frissen átadott
helyiség. Az ötletgazda Piller Csaba művésztanár, aki nagyon sok idejét, energiáját is belefektette a
megvalósításba.

„Itt a lehetőség, hogy leüljünk egy olyan helyre, ahol nyugalom, szeretet és békesség van!” – mondta az új
közösségi helyiség átadásán Balázsné Györek Zsuzsanna igazgatónő

Mint azt megtudtuk, a szabadpolc ötlete Bárányosné Drácz Dóra tanárnőtől, az iskola egyik magyar
tanárától származik. Könyveket kaptak a városi könyvtártól, a kollégák, diákok is hoztak már, és azt
várják, hogy folyamatosan bővüljön a szabadpolc olyan „kincsekkel” – legyen az folyóirat, album,
könyv, vagy más kiadvány – amelyről lemondanak a diákok, tanárok a köz javára.
A közösségi helyiséget társadalmi munkában alakították ki, nagyon sokat dolgoztak rajta a
tizenegyedikesek. Anyagiakat is beleforgattak a felújításba, a diákoktól is érkezett felajánlás. A Szent
Bernát Gyógyszertártól polcokat, bútorokat kaptak. A művészetisek kifestették és már készítik a
csempére az installációt. Folyamatosan alakítgatják, rendezgetik a diákok, ők a felelősek érte. Az
igazgatónő kiemeli Szalay Ferenc és Volf István intézményi karbantartók kreatív munkáját.

A közösségi helyiség átadását a Költészet Napjára időzítették, s más akciókkal is készültek József
Attila születésnapjára: az aulában található paravánon elindítottak egy verset, amihez bárki hozzáírhat
egy sort, és amikor ott jártunk, egészen szépen alakult a gimnáziumi szabadköltészet. A házi
szavalóversenyt az idei évben is megrendezték, mellyel a 200 éve született Arany Jánosra emlékeztek.

Az iskola bejárata már teljesen megszépült, és eltervezték, hogy a jövő évi szakmai gyakorlat
keretében a földszinti aulát is megújítják. És persze folyamatosan csinosítgatják az új közösségi
helyiséget, amelyet a diákok rögtön birtokba vettek…
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