
106 107

Van-e valami hobbi az életében?

Igen, több is. Mindegyik viszonylag friss keletű, és nem 
is nevezném hobbinak, inkább sportnak. 2009 óta sik-
lóernyőzőm elég intenzíven, heti rendszerességgel, leg-
inkább hétvégén. Ezen kívül sziklafalat mászom nyáron 
a természetben, télen teremben. Hetente egyszer-kétszer 
pedig jóga van. Ezek a kedvteléseim, és közülük is a sik-
lóernyőt szeretem legjobban.

Hogyan keveredett ilyen extrém sportok közelébe?

Véletlenül jött ez is. 2009-ben jött haza egy leányzó nagy 
zsákkal. Kérdeztem, hogy ez paplanernyő? – Nem, sik-
lóernyő – válaszolta. Valószínű, látta, amint felcsillan a 
szemem, mert megkérdezte, hogy érdekel-e. Mondtam, 
hogy nagyon. Elkezdtünk beszélgetni. Elmentem a leg-
közelebbi nyílt napra, ahol tandemben lehetett kipróbál-
ni a repülést. Nem nagy magasság, kb. 30–40 méter volt 
a szintkülönbség. Engem kétszer vittek fel, az elején és 
a végén. S a végén, amikor földet értünk, már tudtam, 
hogy ez hiányzott az életemből. Most is úgy gondolom, 
hogy nagy fordulatot hozott az életemben, és az i-re föl-
tette a pontot. A mászás pedig ebből következett, mert 
ha nem jó az idő a repülésre, a siklóernyősök elmennek 
mászni. Főleg az őszi, téli időszakban, mert valamit csi-
nálni kell. Az oktatóm is mászott, így én is ottmaradtam. 
Ha nem repülünk ma késő délután, akkor mászás lesz.

Nagyon jó közösség is lehet ott.

Mindkettő nagyon jó közösség. Az ernyősöknél azokból 
alakul ki a jó közösség, akik együtt kezdenek. Mond-
juk 20-ból a harmada maradt meg, velük összecsiszo-
lódtunk. Úgy érezzük, egymásra vagyunk utalva. Nem 
tartjuk se veszélyesnek, se veszélytelennek, amit csiná-
lunk, de nagyon oda kell figyelni. Tudjuk, hogy mindig, 
mindenben számíthatunk egymásra. A repülésnél az a 
jellemző, hogy főleg fiatal, független emberek jönnek. 40 
felettiek kevesebben vannak, mert ez a tevékenység idő-
igényes, család mellett nehezen iktatható be. Tehát nem 
az anyagiak tartják vissza az embereket, hanem az idő 
hiánya – téves elképzelés, hogy ehhez sok pénz kell, hi-
szen csak az elején kell megvenni a felszerelést.

Állandó helyszínen szoktak repülni?

Nem. Magyarországon 30–35 starthelyszín van. A hely-
szín függ a széliránytól, szélerősségtől. Sokat járunk ide 
Óbudára, a temető felőli oldalra, ha a szél olyan irányú. 
A magasság nem annyira érdekes – az kezdetben volt 
szempont, hogy ne legyen nagy a szintkülönbség a start-
hely és a leszállóhely között. Most már teljesen mindegy, 
mert gyakorlottak vagyunk, tőlünk függ, milyen magas-
ságban repülünk. Természetesen itt is vannak léghatá-
rok: 150 m fölé nem nagyon szabad menni, mert a bejövő 
repülőgépek veszélyeztetnének. De vannak olyan terüle-
tek az országban, ahol nincs légtérkorlátozás.

A gyerekekről nem beszéltünk még.

Van egy későn született lányunk, aki annak rendje és 
módja szerint – mint késői gyermek – rendesen el van 
kényeztetve. Elvégezte a Közgázon az alapfokot, és most 
felvételizett a BME-re, állítólag nagyon jól sikerült, szinte 
mindenütt a maximális pontszámot érte el. Kereskede-
lem-marketing szakot tanult, és ezt is folytatja. Tanuljon 
is, mert az emberek azt bánják meg leginkább az életük-
ben, ha nem tanultak.

Be szokott segíteni itt?

Nálam már nem. ’93-ban született, akkor mentünk le a Ba-
latonra, tehát ott segített. Gyakornokként dolgozik hetente 
háromszor, de ő nem akar vendéglátózni, nehéz munka ez. 
Egyszemélyes üzletben mindenről magadnak kell gondos-
kodni a szalvétától a WC-papírig. Ha pedig eltolsz valamit, 
odaállsz a tükör elé, hiszen te voltál a hibás. Előnye, hogy 
nincs főnök, a magad ura vagy. Akinek mindig volt főnöke, 
nem tudja ezt elképzelni. Jó is, rossz is – de több a jó.

Gondolt arra, hogy valakinek tovább adja a titkokat?

Nem tervezem még, bár elfáradtam. Foglalkozom a gon-
dolattal. Mint mindennek, egyszer vége fog szakadni en-
nek a fagylalt dolognak, de még nem keresett meg senki. 
A családon belül, de még a rokonságban sem akad, aki 
ezt csinálná. Egyébként átadnám szívesen.

KÁDÁR-CSOBOTH JUDIT

BICIKLISZABÓSÁG ÓBUDÁN

Csajbringa: retro kerékpárok fonott kosárkával

A régi Harisnyagyár területén kincsre lelhetnek a kétkerekűek régimódi formáihoz ragaszkodó szerelmesei, ugyanis a 
Csajbringa Kft. kis kerékpárépítő manufaktúraként működve, minden kívánságukat teljesíti. A két alapító, Kádár Vik-
tor és Erdő Zsolt olyan bicikliket álmodott meg, amelyek ötvözik a klasszikus formavilágot a modern technológiával.
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Amikor elképzelem a „Csajbringa-életérzést”, egy cso-
dás nyári délután virágos ruhában, a biciklijével andalgó 
lányt látok, aki piknikezni indul, s minden földi jó meg-
található a kerékpár kormányára rögzített barna, fonott 
kosarában. A műhelybe belépve, rögtön meg is akadt a 
szemem egy rózsaszín rózsákkal díszített oldaltáskás, 
igazi lányos bringán, mely hűen tükrözi a vállalkozás 
profilját. Erdő Zsolt, vagy ahogyan ismerősei nevezik, 
Zsozsó elmondta, hogy még folyik a helyiség végleges 
arculatának kialakítása, hiszen jelenleg túlságosan „mű-
hely-érzete” van: elöl válogathatnak a vásárlók a kész 
próbadarabokból, s hátul sorakoznak az összerakásra 
váró alkatrészek. A vállalkozás múltját idéző, egymásra 
támasztott, felújítandó darabok között igazi ritkaságok 
találhatók – magyarázza Zsozsó. – Van olyan köztük, 
amelyik már csaknem 100 éves, és olyan szép, hogy in-
kább megtartottuk eredeti állapotában – folytatja Viktor. 
– A Csajbringa története 2010-ben kezdődött. Az első 
egy évben csak felújítottuk a kerékpárokat. Az olyan 
oldtimer „cangák”, amelyeket az ’50-es évektől a ’80-as 
évekig gyártottak, technikailag még nem tudták mind-
azt, amit a maiaktól már elvárunk: gyors váltás, erős fék. 

Sőt, mindegyik bicikli egy külön esettanulmány volt, 
hiszen más-más gyártmányúak, ezért az alkatrészeket 
külön felderítő munka útján lehetett megtalálni hozzá-
juk. Majd szét kellett szedni őket, rendesen kitisztítani, 
elvinni homokszóratni a vázat, újra fényeztetni, utána 
összeépíteni. Ezek után rájöttünk, hogy olyan kerék-
párokat kell építenünk, amelyek klasszikusan néznek 
ki, viszont mindazt tudják, amit a mostani korszerű 
gépeknek tudniuk kell: masszív és könnyű váz, sok se-
besség, jó fékek. A felújítás része csak annyira maradt 
meg, hogy ha behozod a bringádat, és biztosan tudod, 
mit vársz el tőle, tehát azzal is tisztában vagy, hogy csak 
nosztalgikus szempontok miatt éri meg megcsináltatni, 
elvállaljuk…

Miért lányoknak faragnak bringákat?

Sokáig kerestünk egyikünk barátnőjének 30. születés-
napjára egy igazán romantikus, klasszikus, retro kiné-
zetű biciklit ajándékba, de nem találtunk. Innen jött az 
ötlet, hogy akkor csináljunk mi ilyeneket.

Kikből áll a Csajbringa csapata?

Zsozsó az egyetlen főállású munkatársunk amellett, 
hogy ugyanolyan százalékban vagyunk tulajdonosok – 
mondja Viktor. – Ő az, aki a legközelebb állt ehhez, mert 
bringás futár volt, és értette a műszaki dolgok csínját-bín-
ját, én pedig a dizájnnal és a marketinggel foglalkoztam. 
Eleve úgy indultunk, hogy kitaláltam, hogy nézzen ki a 
Csajbringa, hol hirdessünk, fotókat készítettem. Zsozsó 
foglalkozik az alkatrészekkel, az összerakással. Ami-
óta kialakult az igazi profilunk, és megalakult két éve 
a Csajbringa Kft., azóta Zsozsó is otthagyta a futárko-
dást. Én Pilisborosjenőn lakom, ő pedig nemrég költözött 
Óbudára. A hobbyként indult Csajbringához tavalyelőtt 
csatlakozott Szilvásy László és Lendvay Balázs, akik se-
gítettek, hogy a vállalkozás kft.-ként működhessen.

A honlapjukon található „bringa-tervezőben” min-
denki kedvére rakhatja össze álmai biciklijét az alkat-
részek típusa és színek szerint. Megakadt a szemem az 
egyedi nyergeken, markolatokon...

Gyakorlatilag mi összeszerelést végzünk, „biciklisza-
bóságnak” is szoktuk magunkat hívni. Ezek tudato-
san összeválogatott alkotóelemek, sok év tapasztalata 
alapján alakult ki, hogy melyik alkatrésztípusból hova, 
mit használunk. A markolatok például egy olasz cég-
től származnak, a nyergek egy angol vállalattól, eredeti 
marhabőrből készülnek. A vázakat Kínában gyártatjuk 
saját terv alapján. A fényezés és az összeszerelés törté-
nik itthon. Mindenhonnan kimazsolázzuk a legjobbat, 
ezért nem is olcsók a biciklik, viszont minőségiek. Aho-
gyan mondta is, a tervezőben négyfajta bringából lehet 
választani, ez kétféle váztípus, plusz az alapfelszerelt-
ség. A kombinációk száma a színek, váz, villa, sárvédő, 
láncvédő tekintetében nagyon sokféle lehet. Négyfajta 
kormány közül lehet választani. Ezt fontosnak tartjuk, 
mert ahhoz hogy egy biciklin kényelmesen lehessen te-
kerni, bizonyos ülő pozíciónak meg kell lennie – nem 
mindegy, hogyan fogod a kormányt, mert néhány fok-
nyi eltérés a derekad és a gerinced szempontjából sokat 
számít. Vannak extra csomagjaink, ahol már tényleg 
prémiumváltók, -fékek vannak. Bármilyen bringát el 
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tudunk készíteni, az egyéni ötleteket is megvalósítjuk 
egyedi árszabással.

Az itt lévő kész termékeket ki lehet próbálni, hogy 
kényelmi szempontból mondjuk nekem melyik kor-
mány, nyereg felel meg?

Mindig van készleten néhány 
modell, ami azonnal megvá-
sárolható, és ezeken ki lehet 
próbálni, melyik típus a leg-
kényelmesebb számodra. Az 
egyik vevőnk a felesége szü-
letésnapján állított be hozzánk, hogy biciklit szeretne 
a párjának, és azonnal el tudta vinni a bringát, nem 
kellett három hetet várnia, mert egyébként annyi idő 
alatt készül el.

A praktikusság vagy inkább a divat szempontjai érvé-
nyesülnek a kerékpárvásárlásnál?

A vásárolóink egy életérzést is megvesznek ezekkel a 
biciklikkel, éppen ezért gyakran féltve őrzött kincsek 
maradnak. A mindennapi használatuk annyira nem jel-
lemző. De rögtön mondok valamit, ami ezt meg is cáfolja: 
nemrég készítettünk egy kérdőívet a vásárlóink körében. 
Eddig körülbelül 500 kerékpárt adtunk el, ebből ugyan 
csak 20-an válaszoltak, de ők azt nyilatkozták, hogy 
hetente többször használják a bringákat. Ugyanakkor a 
vásárlókkal való beszélgetések során azt hallottuk, hogy 
sokan nem szívesen hagyják ott lezárva sem valahol, 
mert féltik. Meggyőződésem szerint viszont mindennapi 
használatra is alkalmasak, mert strapabíróak, és le le-
het úgy zárni őket, hogy ne lopják el. Csak egy masszív 
U-lakat kell edzett fémből, és némi odafigyelés, hogy vi-
szonylag biztonságos helyre kössük ki őket. Ha le aka-
rom írni az átlagos vásárolónkat, akkor ő egy harmincas 
anyuka, aki hétvégi bringázásra használja a kerékpárt, 
amikor mondjuk a Római-partra vagy Szentendrére sze-
retne elbiciklizni.

Gondolom, fontosak a kiegészítők is...

Kosár nélkül alig adunk el biciklit! A klasszikus fonott 
kosár szinte elengedhetetlen, mert a Csajbringa-élet-

érzés része. Sokszor éreztem már úgy a nálunk vásár-
ló lányoknál, hogy nem nagy bringások, talán nem is 
fogják mindennap használni, viszont ha már egyszer 
lefotózhatják magukat rajta, az maga a boldogság. 
Mondhatjuk, hogy divatcikk lett a kerékpár. Ez a „brin-

ga-bumm” 2010 körül érte el 
Budapestet – sokan rájöttek, 
milyen egyszerű, praktikus 
használati tárgy a kerékpár a 
városban. Ehhez elengedhe-
tetlen volt, hogy fejlődjön a 
biciklis infrastruktúra, egyre 
több helyen van a városban bi-

cikliút; az autósok megszokták a bicikliseket, figyelnek 
rájuk, kialakultak írott, íratlan szabályok a közlekedés-
ben. Amit pedig sokan szeretnek, ott belép a játékba a 
divat. Ennek mi csak örülünk.

Miért pont Óbuda?

Olyan kerületet kerestünk, ahol kertváros van, bringáz-
ható részek, és a mi célcsoportunk leginkább megtalál-
ható, valamint raktár-áron bérelhetünk olyan helyiséget, 
ami alkalmas a céljainkra. Nagyon megtetszett az épület, 
mert tipikus klasszikus gyárcsarnok, és hangulatában is 
illik hozzánk, akik kis manufaktúrában dolgozunk. 
A gyártáshoz képest az a mi előnyünk, hogy manufak-
turális keretek között működő, kézzel készített darabo-
kat hozunk létre. Zsozsó szerel össze minden bringát, 
ezáltal sokkal nagyobb odafigyelés és kisebb hibaszá-
zalék a jellemző – mosolyog Viktor, Zsozsó felé san-
dítva, akiről kiderül, nem szereti, ha ennyire dicsérik, 
de Viktor csak folytatja. – Most mondd azt, hogy nem 
beszélgetsz az emberekkel, nem jössz ide a legkisebb 
kérésre is, és kókler vagy! – zárja le a szempárbajt, majd 
visszafordul hozzám. – Ez a cég nem olyan lenne, mint 
amilyen Zsozsó személyisége nélkül – ő egy régi vágá-
sú mesterember, aki kitanulta a szakmáját, és a nagy 
szakállával itt végzi a mesterséget. Viktor és Zsozsó el-
mondta még, hogy most állnak egy kisebb profilváltás 
küszöbén, ugyanis férfi-vázas kerékpárokat is elkezd-
tek készíteni, tehát már nem csak a hölgyeket várják 
szeretettel.

RÁCZ EDINA

„Nagyon megtetszett az épület, 
mert tipikus klasszikus gyár-

csarnok, és hangulatában is illik 
hozzánk, akik kis manufaktúrában 

dolgozunk.”

A SZENTENDREI-DUNÁRÓL A RÓMAI-PARTRA

Könnyed délutáni kenutúra és piknik az ártéri erdőben

A nyári napok rekkenő hősége a legtöbb embert a vízhez csábítja. Így voltunk ezzel mi is, úgyhogy a bakancsokat 
evezőkre cseréltük. Vezetőnk ezúttal Soós Balázs geológushallgató volt, aki gyerekkora óta aktív résztvevője az 
édesapja által immáron több, mint két évtizede szervezett vízitúráknak.

Mozgás!




