
Köztéri hangulatelemek a 99-es megállójában 

Az őszi szünet után, november 2-án hétfőn a 99-es busszal jöttem a Mátyás térhez közeli 

munkahelyemre, a Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnáziumhoz. Leszállva a buszról meglepődve 

láttam, hogy az ismert megállót jelző KRESZ tábla helyett Sárközi Szabina 4. osztályos tanulónk 99-es 

buszról készült filctoll grafikájának egy részletét helyezték el az egyik függőleges táblatartó oszlopra.          

 

Csodálkozva néztem körül: „mi nőtt itt ki az 

aszfaltból”? Játékos, színes tárcsákat láttam, amik formájukat 

és alapanyagukat tekintve megfelelnek a közutakon látható 

információs tábláknak, csak éppen tanulóim grafikái és 

festményei láthatók rajta. Azonnal előkaptam táskámból a 

fényképezőgépet, és boldogan kattogtatva örökítettem meg a 

látható élményt. Alkotókör-vezetőként számomra fantasztikus 

volt a szakköröseim munkáját ilyen módon viszontlátni: az ő 

életterükben ez nagy ajándék! Miután az egyik megállót 

lefotóztam, átszaladtam a másikba, és ott is készítettem 

képeket. Az iskolában megmutattam a fotókat a szembe jövő 

kollégáknak és diákoknak. A 4. osztályból sok diák munkája 

látható a ”köztéri dísztárcsákon”, így oda be is mentem, és a 

reggeliztetést kicsit megnyújtva elmeséltem élményemet. A 

gyerekek boldogok és büszkék voltak munkáikra, és nagyon jó 

érzés volt látni, hallani őket, ahogy önfeledten és örömmel 

csacsognak erről.  

             



                      

Az iskola vezetésének is megmutattam, milyen meglepetésben volt 

részem. Tanítványaimmal készítettünk munkákat a ”99-es a mi 

buszunk” rajzpályázatra, ahol 2 diákunk is kerékpárt nyert a 

munkájával. A többi tanuló is kapott ajándékot, a Közösségi 

mosodában megnézhettük a rajzaikból rendezett kiállítást - de arról 

nem is álmodtunk, hogy az alkotásaik részleteivel innentől kezdve 

nap mint nap találkozhatunk. Kicsit sajnáltuk, hogy nem minden 

tárcsán a mi munkánk van, és azt is, hogy iskolánk neve nem 

olvasható valamilyen ott lévő felületen. 

Ez a kissé szürreális, franciás hangulatelem azóta is mint kortárs 

művészeti alkotás díszíti környezetünket: vidám, fiatalos, mai, és 

nekünk, a Lakatos Menyhért iskolában dolgozóknak és tanulóknak 

különösen kedves. Reméljük, tartós térinstallációként találkozunk 

vele mindennap! Köszönjük! 
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