
Beszámoló a Biatorbágyi Diákokért Nebuló Alapítvány 2020. évi működéséről 

 

A Biatorbágyi Diákokért Nebuló Alapítvány céljai között mindig hangsúlyos szerepet kapott az 
olyan programok megvalósítása, illetve az olyan eszközök beszerzése, melynek során az 
iskolánkba járó gyerekeink lehető legszélesebb köre, minél átfogóbban részesül a 
megvalósítások előnyeiből. Erőforrásainkat igyekszünk nem szétaprózni, hanem a nagyobb 
tartalmi vagy funkcionális értékkel bíró projektekre koncentrálni.  

 

Az első osztályt kezdő kisdiákok és a felső tagozatba lépő ötödikes tanulók 
megajándékozása az iskolai évnyitó ünnepség keretében. Az ajándékcsomag a tanév során 
használható eszközöket tartalmaz és főleg a kicsiknek az új helyzethez való könnyebb 
alkalmazkodást hivatott segíteni, nem utolsó sorban az ezzel járó stresszt is csökkenteni a felső 
tagozatot kezdőkben is. 

„Ahhoz, hogy legyen színház, meg kell keresnünk az utat a nézőkhöz. Mindig az éppen járható 
utat.” (Kovács Zsolt, színművész) Ezt az utat találta meg az Alapítvány ezekben a nehéz időkben 
is. A „BAB TÁRSULAT” óriásbábos színházával szintén az elsősöket örvendeztette meg egy 
fergeteges szabadtéri előadás keretében.  

Idén első alkalommal az Alapítvány a felnőtteket is szerette volna a színház által közelebb 
hozni az iskolához, a pedagógusokhoz. Sajnos az időközben bevezetett korlátozások ezt nem 
tették lehetővé, de az említett előadást szerencsére így is meg tudtuk tartani szabadtéren, de 
korlátozott létszámban. A kellő távolságban elhelyezett székeken ezúttal csak a tanáraink 
ülhettek a fent említett „BAB TÁRSULAT” interaktív előadását élvezve. 

A digitális technológiák is egyre hangsúlyosabb szerepet kapnak az oktatásban. Fontos, hogy 
lépést tartsunk a fejlődéssel, ismerjék a diákok is az eszközöket és a tanulást segítő, vagy 
éppen azon keresztül zajló platformokat. Egyik nagy álmunk vált valóra: Digitális tantermet 
alakítunk ki a felső tagozaton. Az ehhez szükséges eszközöket megvásároltuk a Biatorbágyi 
Általános Iskola számára.  
Ennek szellemében az alsó tagozaton is elkezdődött egy okos terem kiépítése. Első lépésként 
egy minden ilyen jellegű igényt kielégítő érintőképernyős okostáblát kapott az említett 
tagozat. 

A digitális oktatás lehetősége sajnos még mindig fennáll. A járványhelyzet alatt a tavaszi első 
hullám idején az Alapítvány gyorsan reagált a kihívásokra, és laptopokat szerzett be melyek a 
tanárok és a diákok távoktatását szolgálta. Ezek az eszközök jelenleg is a pedagógusok 
használatában vannak. 

Intézményünk mindig elkötelezett volt az egészséges életmód mellett. Az Alapítvány ezt 
kívánta ösztönözni a napokban lezárult versennyel, melynek során a diákjaink a természetben 
járva, termésekből és levelekből, virágokból egy mandala képet alkothattak, majd az erről 
készített fotókat a weboldalunkon szavazásra bocsájtották. A nyerteseket az Alapítvány 
digitális eszközökkel jutalmazta. 



Iskolánkban évek óta megrendezzük az Egészségnapot. A mindennapokat egy-egy 
projektnappal megszakítva könnyebben elér az információ a gyerekekhez. Mindkét épületben 
nagyszerű programokon lehetett részt venni. Az egészséges életmód mellett a környezeti 
nevelés részéként ÖKO programokkal, fenntarthatósági projektekkel is találkozhattak 
diákjaink.  

Természetesen mindezek mellett A Biatorbágyi Diákokért Nebuló Alapítvány állandó 
támogatója belső rendezvényeknek, melyek során kisebb ajándékok, jutalmak kerülnek 
átadásra, de ugyanúgy támogatója a hétköznapoknak is hiszen a folyamatosan elhasználódó 
játszótéri, szabadtéri játékokat is pótolni kell. (sporteszközök, társasjátékok, homokozó 
játékok stb.)  

 
A felsorolás után, hadd legyen az első szó a köszöneté mindazoknak, akik A Biatorbágyi 
Diákokért Nebuló Alapítványt valamilyen formában támogatták! Köszönet az 1% 
felajánlásokért a szülőknek és a támogatóknak, köszönet az Önkormányzatnak a pályázatokon 
elnyert összegekért, és köszönet minden segítő szóért. 





























2. számú melléklet Munkalap1

számla sorszáma cég neve, partner számla összege felhasználási terület
E-BBND-2020-5 Babinda Bt. 220.000 Óriás bábos műsor Jelenetek egy házasság….
E-BBND-2020-3 Babinda Bt. 220.000 Óriás bábos műsor Fenevadak elsősök fogadása
A24700083/0118/00001 Tízpróba Magyarország Kft 24.120 Ökonap-Élj ökosan!
22746ELSZ21 Extreme Digitál Zrt. 39.990 Ökonap-Élj ökosan!
A01901576/0532/0001 Tiger Stores Hungary Zrt. 4.500 Ökonap-Élj ökosan!
NL6EA4261709 Kren és Pali Kft. 12.726 Ökonap-Élj ökosan!
A09300025/2099/00006 Lidl Magyarország Bt. 6.295 Ökonap-Élj ökosan!
A09301203/0781/00001 Lidl Magyarország Bt. 2.599 Ökonap-Élj ökosan!
104938 National Pen Kft. 21.125 Ökonap-Élj ökosan!
2020/01391 Baritz Bt. 42.640 Ökonap-Élj ökosan!

573.074.- Ft

Biatorbágy, 2020. 01.14.   .          .   aláírás: Czifra Zsuzsanna

Számla összesítő

Összesen:
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