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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!
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Mivel társaságunk új tagokkal bővült, a Balázzsal 
megbeszélt déli találkozóhoz képest már egy órával 
korábban megkezdtük az ismerkedést a békásmegyeri 
piac nyugati oldalán húzódó bódésor egyik illusztris 
kiszolgáló egységében. Józsi bácsi kocsmája rusztikus 
hangulata ellenére pazar választásnak bizonyult a csa-
patépítéshez. A bűbájos kiszolgálás és a törzsvendégek 
kedvessége gyorsan rabul ejtette társaságunkat, amit 
az Anziksz tavaszi számával igyekeztünk meghálálni. 
Tiszteletünkre a tulajdonost is bemutatták, aki a sön-
téstől alig tíz méterre cipészmesterként is helytáll. Az 
öreg suszter boldogan vette kezébe újságunkat, amit 
a pultos kisasszony és a vendégek már nagy érdeklő-
déssel forgattak. Beszélgetés közben az ötvenes évek-
ben kiadott vízisporttérkép is előbújt az egyik zsákból, 
amin jól megfigyelhető volt a Duna mindkét partjának 
és az alig 60 évvel ezelőtti Óbuda meglehetősen szellős 
beépítettsége. 12 óra után néhány perccel a Volkswagen 
Transporter begördült a parkolóba, tetőcsomagtartóján 
két túrakenuval. Irány a Lupa-rév!
Negyed órával később a hajók már a móló végén várták 
az indulást. Akinek még elintéznivalója akadt, az Ebi-

hal büfében csillapíthatta szükségleteit. Az állóhajóból 
kialakított büfé teraszán érdemes kicsit elidőzni – nem 
mellesleg a komp is innen indul minden óra 10 perckor 
a főváros környékének legszebb szigetére, a Lupára. Be-
szereztünk még néhány kelléket, majd vízre szálltunk. 
Északi irányban hagytuk el a lábakon álló nyaralókkal 
keretezett, alig nyolcszáz méter hosszú földdarabot. A 
Szentendrei Duna-ág bal partjára átkelve, nem ritkán 
a fák árnyat adó oltalmában eveztünk folyásiránnyal 
szembe. A magas vízállásnak köszönhetően a partot 
övező bokorfüzesek között haladtunk. A fejünk fölé 
behajló ágak és fatörzsek között szlalomozva küzdöt-
tük magunkat egyre feljebb, dacolva a szembeszél és az 
áramlás kihívásaival. A Szentendrei-sziget ezen szaka-
sza parti szűrésű kútjai révén biztosítja Budapest és a 
környező települések ivóvízszükségletét. Az itt találha-
tó csápos kutak napi 600 000 köbméter kiváló minőségű 
víz kitermelésére képesek.
Nagyjából két kilométerrel feljebb ragyogó piknikező 
helyre leltünk. Miután a hajókat a fövenyre húztuk, 
az árnyas, füves parton elnyújtózva gyönyörködtünk 
a környező táj szépségében. A ligeterdők mögött a Vi-
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segrádi-hegység tömbje is felbukkant, ahol az élesebb 
szeműek a Pomáz fölé magasodó Kő-hegy platójának 
délkeletre néző sziklatornyait is megtalálhatták. Kis-
vártatva egy boronatárcsa is előkerült, és a társaság 
szorgalmasabb fele tűzifagyűjtésbe kezdett. Mások a 
fürdőzést választották, a lányok a zöldség aprításában 
segédkeztek, volt, aki függőágyat feszített ki két nyárfa 
közé, keleti kényelmet csempészve az ártéri erdőbe. 
A korábbi árhullámnak köszönhetően nem volt könnyű 
tűzgyújtáshoz alkalmas száraz fára lelni, de cserkész-
múltunk nem engedett sarokba szorítani minket. Pár 
perc múlva már a forró vason készült a francia lecsó, 
a ratatouille. A délutáni lakomát megérdemelt pihenő, 
szemétgyűjtés és a tűz eloltása követte. Gyors pakolás, 
vízreszállás, és már sodorvonalban száguldottunk dél-
nek, Budapest irányába. Néhány száz méterrel az előtt, 
hogy a Lupa-sziget vonalát elértük volna, újra a bal par-
tot választottuk, és egy keskeny vízi úton egy mesevi-
lágba érkeztünk. A lupai holtágként is ismert vízterület 
magasabb vízállás mellett észak felől is megközelíthető. 
Mi is ebből az irányból ereszkedtünk le, és csodáltuk az 
érintetlen természet flóráját és faunáját. Kiérve a nyílt 
vízre, az Egyfás-szigettel találtuk szembe magunkat. 
Nevével ellentétben a szigeten növő két fa (fűz és fe-
hér eper) tájképi jelentőséggel bír. Sokan nem tudják, 
hogy a régi, petőfis, papír tízforintoson is ez látható. A 
bankjegy hátoldalára Jankó János Folyóparti táj című 

festményét nyomtatták. A kép középpontjában az Egy-
fás-sziget, a háttérben bal oldalon a Lupa fái, jobbra a 
Szentendrei-sziget partja fedezhetők fel.
A Megyeri hídhoz közeledve feltűntek a főág fölötti 
pilonok száz méter magas tornyai is. A két síkban ti-
zenkét méterenként felfüggesztett 88 ferdekábel 50 híd-
elemet tart, az 51. elemet már csak hegesztették a két 
utolsóhoz. A híd összesen 28 pilléren támaszkodik, tel-
jes hossza 1861 méter, amivel a kőröshegyi viadukt után 
hazánk második leghosszabb hídjának számít. 
A pünkösdfürdői gát magasságában már komoly szem-
beforgalommal volt dolgunk. Kajakosok, kenusok és 
evezősök között manővereztünk lefelé, lassan közelít-
ve kerületünk büszkesége, a Római-part felé. A festői 
sóderes partszakasz látványát sajnos szigetszerűen már 
modern, tájba nem illeszkedő építmények is csúfítják, 
az összbenyomás azonban még így is fenséges. Elhalad-
tunk a nagy múltú Külker Evezős Klub mellett, és nem 
sokkal lejjebb a KSH üdülőjének mólóján kötöttünk ki, 
és fejeztük be vizes kalandunkat. Némi logisztika, és 
a kenuk újra a kisbusz tetején voltak. Túránkat 50 mé-
terrel lejjebb babzsákokon elheverve koronáztuk meg, 
miközben a magyar válogatott osztrákok ellen kivívott 
győzelméért szurkoltunk. Azt hiszem, ennél szebben 
nem zárhattuk volna ezt a napot…

GALGÓCZI TAMÁS


