AZ M3-AS METRÓ FELÚJÍTÁSA GYEREKSZEMMEL
Több hónap elteltével a 2018. június 26-án tartott díjátadóval hivatalosan is véget ért az M3-as
metró rekonstrukciójával kapcsolatban a BKV Zrt. Metró Felújítási Projekt Igazgatósága által és
Budapest Főváros Önkormányzatának egyetértésével kiírt alkotói pályázat. Az esemény a
díjazottak, hozzátartozóik, segítőik, valamint az esemény támogatóinak jelenlétében, összesen
több mint száz fő részvételével zajlott.
A budapesti Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galériában 16 órakor kezdődő eseményt élénk
érdeklődés övezte. A fővárosból és vidékről is sokan érkeztek a rendezvénynek helyet adó,
fővárosi fenntartású intézménybe, hogy megtudják, milyen helyezést értek el. A résztvevők
létszáma a száz főt is meghaladta, a díjazottak többségét családtagjaik, barátaik, ismerőseik,
felkészítő tanáruk is elkísérte. A pályázat országosan szólította meg az alkotó kedvű 3-23 éves
gyerekeket, fiatalokat, a díjazottak ennek megfelelően számos helyről érkeztek, Budapesten kívül,
többek között Szolnokról, Abonyból, Lánycsókról.
Mielőtt a korcsoportonkénti helyezések és a díjazott alkotók megnevezése elkezdődött volna, a
szervezők és a támogatók közül többen is éltek a lehetőséggel, hogy ezzel a nem mindennapi
témát felkaroló pályázattal kapcsolatban kifejtsék véleményüket. Budapest Főváros
Önkormányzatának részéről dr. Bagdy Gábor főpolgármester-helyettes, a BKV Zrt. képviseletében
Bolla Tibor, elnök-vezérigazgató, beszélt a pályaművek sokszínűségéről, a gyerekek kreativitásáról.
A beérkezett munkákról és a bírálat összetettségéről a zsűri két tagja, Rumi Rózsa, festőművész és
rajztanár, valamint Tari Gábor, ugyancsak festőművész, egyetemi docens, egyben az M3-as metró
vonalán lévő zománcképek egyik alkotója fogalmazta meg gondolatait. Beszédükben kiemelték
milyen nehéz helyzet elé állította a zsűrit az a 153 pályamű, amelyet értékelniük kellett, a végső
sorrend felállítása pedig komplikált feladatnak tűnt, de végül a zsűritagok egyetértésével született
meg a döntés. Az eredményhirdetés előtt Nemcsák Károly, a József Attila Színház igazgatója
bejelentette, hogy szeptember végén a Színház előterében nyílik kiállítás az alkotásokból.
Díjátadó lévén az eseményen természetesen a helyezettek és elért helyezéseik ismertetését és a
nyeremények átvételét kísérte kiemelt figyelem. A BKK Zrt. különdíját és ajándékait dr. Dabóczi
Kálmán vezérigazgató adta át, Völgyesi Zsolt, a Swietelsky Vasúttechnika Kft. ügyvezetője pedig a
rendezvény hangulatának hatására egy különleges program megszervezését is felajánlotta a
pályázat helyezettjeinek.
A pályázat több szempontból is sikeresnek mondható, egyrészt országosan sikerült megszólítani a
gyerekeket, fiatalokat, szülőket, pedagógusokat, másrészt a téma változatos technikával készült
alkotásokra inspirálta a pályázókat. Mivel a metrófelújítás a nagyközönség számára nem látható,
hiszen javarészt a föld alatt zajlik, különösen érdekes volt szembesülni az alkotók más és más
elképzelésével, ahogyan a rekonstrukciót, magát a metrót, az ott dolgozókat ábrázolták.
A helyezésben részesített alkotások 2018. július 27-ig megtekinthetők a Deák 17 Gyermek és
Ifjúsági Művészeti Galériában.
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