
 

Interjú Biró Szabolccsal, az Óbudai Egyetem 

mestertanárával 

 

Biciklivel hajtják a karácsonyi vízkivilágítást a II. kerületben, egészen 

pontosan, mivel ez egy nagyon szenzációhajhászó cím, maradjunk 

abban, hogy egy részét, egyetlenegy elemét, de hát ez is nagyon 

érdekes, mert egy úgynevezett fénybringáról van szó. Ha valaki 

fölülről tekeri, akkor megjelennek a fények, ha senki nem megy oda, 

akkor meg uralkodik a sötétség. Aki kitalálta Bíró Szabolcs, az 

Óbudai Egyetem mestertanára, a Kezes-Lábas Játszóház alapítója, 

aki itt van velünk, jó reggelt kívánok! 

- Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a kedves hallgatókat! 

- Ön híres arról, hogy újrahasznosít tárgyakat, eszközöket. Azt is 

hallom, hurkatöltőt is használ, esztergált, ugrálóvárat, satöbbi, 

satöbbi. A fémbringa miből van. 

- A fénybringa alapja egy generátor, egy autónak a hagyományos 

generátora, ezt hajtjuk meg a bicikli segítségével, és így egy nagyobb 

áttételen keresztül meg tudjuk valósítani azt a fordulatszámot, ami 

ahhoz szükséges, hogy először önmagát szeggel riasztja, és utána 

pedig energiát termeljen. 

- És hogy jutott ez eszébe? Mert amikor az ember nézi ezt a hírt, hogy 

van ilyen, akkor az, hogy mit olyan üzenete lenne a dolognak, hogy 

rettentő drága az energia, dolgozz meg érte, hogy legyen egy kis fény 

az éjszakádban, és hát akkor érezd át, hogy takarékoskodnod is kell 

az erővel és az energiával is, vagy ez máig túl van beszélve. Mi 

igazából 10 éve foglalkozunk biciklivel hajtott szerkezetek 

gyártásával, és ez a bicikli, illetve ennek az alapjául szolgáló hasonló 

termékünk, az mind a szemléletformálásról szól. A mi 

célközönségünk igazából a gyerekek, és őket szeretnénk 

megszólítani azáltal, hogy ülünk a biciklire, tekergetünk hármat, és 

megszólal egy kis magnó, amiből üvölt az észítés, vagy valami 

hasonló trükkös dolog történik. 

- Tehát ő a saját zenéjét itt tudja hallgatni. 



- Igen, igen, igen. Nekünk ez a projekt amúgy egy picit belejavítanék 

a felkonfba, tehát kettő bicikliről van szó, és valóban nem a teljes tér 

díszkivilágítását oldja meg, de elég hangsúlyos részét, tehát van egy 

karácsonyfa, illetve van hozzá egy ilyen kerítés egy kordon, ami 

megint csak egy elég nagy négyzetméter vagy nagy felületű lett 

füzért jelent. 

- És egyébként a gyerekek is ülnek rá, vagy felnőttek is? 

- Igen, azért találtuk ki, hogy vittünk egy felnőtt méretű biciklit, meg 

egy gyerekméretű biciklit, hogy mind a két generáció, vagy több 

generáció is ki tudja használni ezt a lehetőséget. Az üzenete ennek a 

projektnek, hogy ülj fel, mozogjál, termeld, legalább addig sem 

nyomkodod a telefonodat, addig is sportolsz, és mellé ez a plusz 

élmény, hogy kivilágítjuk a teret, vagy a térnek egyik bizonyos részét. 

- Hajlamos vagyok itt újgondozni dolgokat, úgyhogy most lehet, hogy 

már megint elvettem a sulykot, de ugye mondjuk fölül egy gyerek, ott 

vannak a haverjai, és akkor ő teker, és akkor a haverjainak 

világosodik ki mondjuk a karácsonyfa, és akkor ezzel ő hát 

gyakorlatilag ott a közösségért tesz valamit, mert annak ugye sok 

értelme nincsen, hogy teker és egyedül nézi a karácsonyfát, az a jó, 

ha sokan vannak, és akkor ez egy közösségi élmény lesz. 

- Igen, amit én tapasztaltam, többször voltam kint a sötétedés után. 

Családok, baráti közösségek, tehát ez egy élményprogram, sokan 

külön ez miatt látogatnak el a II. kerületbe, és egy kicsit így 

felkészülnek az ünnepekre. 

- Mi volt még egy olyan szerkezet, amit hasonlóképpen állított elő, és 

annak is volt üzenete, meg közönsége, satöbbi. Ez tulajdonképpen 

ilyen jellegű szemléletformáló eszközből több mint száz van már így 

a birtokunkban. Ha most egyet kéne kiemelnem, és elengedjük ezt az 

elektromos vonalat, akkor a korongozó biciklinket dobnám ide be. Ez 

egy olyan különleges szerkezet, amivel egyszerre hatan tudnak kis 

kasterméket, kis agyagcsípcsupokat készíteni, és ehhez kell 

egyetlen egy bringázó, tehát egyszerre 6 fazekas, tanonc, inas készít 

ilyen termékeket. 

- Ühüm. Tehát vannak az alkotók, meg van a proletariátus, amelyik 

hajtja a kavicsot. Jó, hát köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. 

További sikereket a bringákhoz, meg az újrahasznosított egyéb 

termékekhez és ötletekhez. Köszönöm, hogy itt voltál. 



- Köszönjük szépen! 

- Bíró Szabolcsot hallották, az Óbudai Egyetem mestertanárát, a 

Kezes-Lábas Játszóház alapítóját. 


