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ELSŐ A VILLAMOS
FÓKUSZBAN A MŰSZAKI ÜZEMELTETÉSI FŐOSZTÁLY UTAZNI JÓ!
F Ó N AG Y J Á N O S S A L K Ö Z L E K E D É S B A N G KO K B A N
A M E T R Ó É P Í T É S K É P E K B E N A T I T KO K H Á Z A

panorámaablak

PAJZSBETÖRÉS A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁSRA
Megérkezett a déli alagútépítő pajzs 2008. március 7-én a 4es metró leendő, Bocskai úti állomására. A Bocskai úti metróállomás kialakításánál az egyik fontos szempont volt, hogy
később innen lehet majd szárnyvonalat továbbépíteni Budafok irányába. A volt budai Skála környéke kereskedelmi és hivatali központ, a 4-es metró újabb lendületet fog adni a városrész fejlődésének. A földalatti aluljárójából több irányba
lépcsők vezetnek a felszínre és négy állandóan üzemelő lift is
épül a teljesen akadálymentes közlekedés érdekében. A
teljes állomásszerkezet elkészülte 2009 közepén várható. (A
4-es metró építésének aktuális eseményeiről magazinunk
11-12. oldalán olvashatnak képes beszámolót.)

UTASTÁJÉKOZTATÁS MÁSKÉPP
2008. március 19-én Balogh Zsolt, a BKV Zrt. megbízott vezérigazgatója a Stadionok metróállomásnál tartott sajtótájékoztatót, és a felújított metróvonalon elhelyezett domború térképtablókkal készült utastájékoztató táblákat adott át. A felújított vonal minden állomásán a vakok
számára könnyen érzékelhető braille írással készült utastájékoztató anyagok az érintettekkel
egyeztettet formában, tartalommal, és az általuk kijelölt helyszínen kaptak helyet. A Kelet-Nyugati metrón megvalósult rendszer egész Európában egyedülálló, semelyik más európai nagyvárosban nem található ilyen komplex tájékoztatás vakok és gyengénlátók számára. Az eseményen az új táblákat a Vakok Iskolájának tanulói is kipróbálhatták. (Az akadálymentesítés
érdekében tett intézkedésekről következő számunkban részletes beszámolót olvashatnak.)

Dátum: 2008.04.12-13 10:00-16:00
Helyszín: BKV Városi Tömegközlekedési Múzeum
Cím: Szentendre, Dózsa Gy. út 3.
Megközelíthető: HÉV-vel a Batthyány térről
Belépőjegy: a múzeum mindenkor
érvényes díjszabása. (1db vonaljegy)
Tervezett programok: szoftver bemutató
és kipróbálás, fórumtalálkozó, múzeum bejárása,
fejlesztési tanácsadás.
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BVE TALÁLKOZÓ

HA MÉG NEM PRÓBÁLTAD KI EZT A PROGRAMOT, AKKOR ITT A
LEHETŐSÉG!

házon belül

„MA MÁR NEM ELÉG EGY 17-ES VILLÁSKULCS”
Héri József, a Műszaki Üzemeltetési Főosztály vezetője
Rovatunkban ezúttal a Műszaki Igazgatóság egyik főosztályát mutatjuk be. A Műszaki Üzemeltetetési Főosztály vezetőjével
beszélgettünk feladatokról, nehézségekről és a főváros közösségi közlekedésének egyik lehetséges fejlesztési irányáról.
Milyen tevékenységet végez az Ön által
vezetett főosztály?
A tavaly augusztus 1-jével megtörtént szervezeti változtatások eredményeként létrejött a
Műszaki Igazgatóságon belül a Műszaki Üzemeltetési Főosztály, melynek vezetésével
2008. január 1-jétől engem bíztak meg. Főosztályunk két lábon áll: működik egy járműműszaki és egy infrastruktúra főmérnökség. Értelemszerűen a járműműszakhoz tartozik valamennyi közlekedési eszköz, amelyet a BKV üzemeltet, a villamos, a HÉV, az autóbuszok,
a fogaskerekű, a sikló a metró és a
millenniumi földalatti is. Ez közel háromezer járművet jelent. Az infrastruktúra főmérnökséghez tartozik
minden olyan háttérüzem és berendezés, ami azt hivatott biztosítani,
hogy ezek a közlekedési eszközök
zavartalanul működjenek. Ezeket a
feladatokat közel négyezer ember
végzi.
Az Ön által irányított egység túlzás nélkül a közlekedési vállalat
szíve, agya, hisz az Önök jó vagy
rossz munkáján múlik a főváros
közösségi közlekedése. De hiába a jobbnál jobb ötletek, az a rideg valóság, hogy egyes vonalakon még a Sztálin születésnapjára kapott trolik üzembiztonságáról kell gondoskodniuk. Menynyire jár kézen fogva a XXI. századi technika a megörökölt ősrégi infrastruktúrával?
Igen, ez élő és napi problémánk. Tőlünk elvárják, hogy legyünk hatékonyak, és ahogy divatosan fogalmazzák utasközpontúak. Ez első hallásra kézenfekvőnek és egyszerűnek tűnik, de a gyakorlatban egyre nehezebb például azzal a járműparkkal,

amivel rendelkezünk. Mondok egy példát. Nálunk az autóbuszok átlagéletkora több, mint
14 év, a Lajtán túl ugyanez pontosan a fele, 7
év. Egyes nyugati nagyvárosok közlekedési
vállalatai 7 év után lecserélik járműparkjukat. Ebből is adódik, hogy számunkra egy külföldön „levetett” autóbusz, ha jó az ára, csábítónak számít. A BKV jelenleg több, mint

1400 autóbuszt üzemeltet. A munkánk tűzoltó jellegű: igyekszünk ezeket, az öreg buszokat úgy karbantartani, hogy a menetrend által
megkövetelt közel 1200-at naponta ki lehessen küldeni a forgalomba. Mi mindent megteszünk az üzembiztonságért, de elkerülhetetlen, hogy a menedzsment, na meg a tulajdonos előbb-utóbb a zsebébe nyúljon, és folytassa a járműpark megújítását.
Az elmúlt három évben vettünk
150 új Volvo buszt, ami sokat
segített rajtunk. Mivel az új
autóbuszok rettentő drágák, el
kell mozdulni abba az irányba,
hogy elfogadható áron használt
buszokat vásároljunk. A mi feladatunk megfogalmazni a műszaki elvárásokat a megvásárolandó buszokkal kapcsolatban, például, hogy alacsony
padlójú legyen, a szennyezőanyag kibocsátása feleljen meg
a mindenkori EU normáknak,
vagy hogy a járműveken az
utastájékoztató technika feleljen meg a kor információs követelményeinek. De utasaink ma
már azt is elvárják, hogy a járművek legyenek felszerelve légkondicionálóval.
Miközben még járnak harminc-negyven éves villamosok, a körúton már a hightechnek számító Combinók
közlekednek. Hogyan kezelik a nagyon változó korú
járművek karbantartásának, javításának nehézségét?
Az új járművek beszerzésének
velejárója, hogy az első néhány
évben karbantartásukról a
folytatás a 4. oldalon
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„MA MÁR NEM ELÉG EGY 17-ES VILLÁSKULCS”
folytatás a 3. oldalról
gyártó gondoskodik. Mind a Volvo buszoknál,
mind a Combinóknál a közeljövőben ér véget
ez a paradicsomi, de jelentős költségigényű
állapot. Elmondhatom, hogy saját szakembereinket kiképeztük, és ma már hazai munkaerő képes javítani ezeket a járműveket.
Hozzáteszem: ehhez lépésváltás volt szükséges a karbantartói munka területén, mivel
ha egy ilyen technika meghibásodik, annak
javítására nem csak 17-es villáskulcsot, hanem laptopot kell kivinni és természetesen
használni tudni. A régebbi típusokhoz értő, de
az erre is fogékony szakembereket kiképeztük a modern technikára, és a ma belépők
számára már ez a természetes. Jó példa erre,
hogy a BKV-nak jelenleg hatszáz villamosa
üzemel, ebből negyven Combino, hetvenhat

hannoveri, ami szintén sokkal modernebb a
Ganz-villamosoknál, vannak Tátráink is, így
szerelőinknek négy generáció „egészségéről”
kell gondoskodni. Trolibusz családunk is három lábon áll: vannak egészen új járműveink,
járnak a középkategóriának számító Ikarusok, és bármennyire szégyelljük, némely vonalon még a szovjet ZIU típusú muzeális darabok. Legkésőbb jövő év elején pedig a legmodernebb technikát képviselő metrószerelvények érkeznek a 2-es vonalra.
Ön műszaki ember, de amellett közlekedési szakember. Mi a véleménye Budapest közösségi közlekedésének szervezettségéről? Ön szerint mi a jövő?
Számomra ez nem kérdés: a kötöttpályás közösségi közlekedés fejlesztésének híve va-

gyok. Egy ilyen világvárosnak feltétlenül szüksége van metróra, hogy mennyire, ezt akkor
vesszük észre, ha egyetlen vonal nem működik, hiszen ilyenkor a felszínen meghal a
közlekedés. Szükség van gerincvonalakra –
ezek metró, HÉV és egyes villamosvonalak –
és szükség lenne ezeket több körben összekötő villamos, illetve vasútvonalakra (pl. Körvasútsor). Gumikerekes járművekkel jellemzően ezeket a fő vonalakat lehetne „ráhordó” jelleggel kiszolgálni, illetve a kötött
pályával le nem fedett (fedhető) területek
közlekedését kellene megoldani. Egy ilyen
konstrukció természetesen egységesített várostervezést és a különböző közlekedési vállalatok koordinációját is megköveteli.
-sg-

ÜZEMI TANÁCS-VÁLASZTÁS
Február végén tartották a háromévenként esedékes Üzemi Tanács-választást, és lapzártánk idején alakult meg a Központi Üzemi Tanács.
Az Üzemi Tanácsok 1993-as első megalakulása óta a mostani a 6. választási ciklus. Választásukról és feladataikról a Munka
Törvénykönyvének IV. fejezete rendelkezik, ami kimondja az ún. participációs jog gyakorlását, vagyis a munkavállalók részvételi jogát a
vállalat vezetésében.
A KÖZPONTI ÜZEMI
TANÁCS TAGJAI
Ülő sor balról jobbra:
Romanyuk Györgyné
Szűcs Istvánné
Kovács Balázs (elnök)
Keveházy Kamillné
Csépányi Henrikné
Császárné Lázár Erika
Álló sor balról jobbra:
Fehér László
Kovács Ferenc
Schumacher Ferenc
Baráth Szücs Ferenc
Novák István
Aradi Károly
Lasek László
Daróczi Richárd
Mocsári Zoltán
Lengyel István

2007. december 10-én írták alá a BKV szakszervezetei, és az
üzemi tanácsok az új választási szabályzatot, a KÜT ezzel egyidejűleg megválasztotta a Központi Koordinációs Választási
Munkacsoport (KKVM) tagjait. A KKVM elnökétől, Oláh Páltól
megtudtuk, hogy a munkacsoport feladata volt a választás
összehangolása és lebonyolítása a BKV területén. Ők biztosították a választások egyidejűségét, a helyi választási bizottságok
együttműködését, és kezeltek minden felmerülő problémát.
A választás tétje nem csak az új Üzemi Tanácsok megalakulása, hanem a szakszervezeti reprezentativitás megállapítása is volt, aminek feltétele a 10%-os küszöb átlépése. Így csatlakozhatott a Metró KDSZ (15,57%), a BKV Fürst Közlekedési
Szakszervezet (14,75%) és a Kilián Autóbusz Szakszervezet
(12,19%) eddigi reprezentatív triójához negyedikként a Cinkota
Autóbusz Szakszervezet (11,04%). A szakszervezetek jelöltjeire
leadott szavazatok számításra kerülnek a szövetségek szintjén,
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majd az országos szövetségek szintjén is, és a folyamat végén ezek alapján
lesz legitim az Országos Érdekegyeztető Tanács munkavállalói oldala. A
szakszervezetek jelöltjeire leadott szavazatok számításra kerülnek a
szövetségek szintjén, majd az országos szövetségek szintjén is.
Húsz szakszervezet a 14 területen összesen 350 jelöltet indított, ezen
kívül még voltak egyéni, azaz munkavállalói jelöltek is. A választás 14 üzemi
tanácsból 13 esetben érvényes és eredményes volt, egyedül a Műszaki Igazgatóság választását kell megismételni. Az új voksolás lapunk megjelenésével egy időben, március 27-28-án lesz.
Mint Oláh Pál elmondta, az igazgatóságokon a munkáltatók nagyon sok
segítséget adtak a választások sikeres lebonyolításához. A legnagyobb
munka a helyi Választási Bizottságokra hárult, hiszen 8278 szavazó összesen 71187 szavazatot adott le. Ez a választók létszámához képest, vállalati
szinten 67%-os részvételi arányt jelent.
A Központi Üzemi Tanács alakuló ülése március 20-án volt, melyen az
időközben megalakult Üzemi Tanácsok delegáltjai vettek részt.

forgalombiztonság

GONDOLATOK A FORGALOMBIZTONSÁGRÓL
A 2007. ÉV TÜKRÉBEN
A közösségi közlekedési szolgáltatás legfontosabb minőségi paramétere a biztonság. Közlekedésbiztonsági helyzetünkről baleseteink számának alakulása ad objektív tájékoztatását, de természetesen a nem regisztrált szabálytalan munkavégzések, a veszélyes közlekedési szituációk kialakulása, utasaink észrevételei egyaránt jellemezik szolgáltatásunk minőségét. A számok azt mutatják, hogy 2007-ben
csökkent a balesetek száma az előző évhez viszonyítva. Az összes balesetek száma
1 %-kal, míg a sajáthibásaké 6 %-kal volt kevesebb a 2006. évinél. Az előző évekhez
hasonlóan most is az összes baleset közel harmadánál volt dolgozónk a baleset
okozója.

Idegenhibás
Sajáthibás
Összes

Anyagi káros
2006. 2007.
1325 1320
756
704
2081 2024

Személyi sérüléses
Összes
% 2006. 2007.
% 2006. 2007.
99
398
422
106 1723 1742
93
44
50
114
800
754
97
442
472
107 2523 2496

Sajnos nem a legkedvezőbb a helyzet a személyi sérüléses baleseteknél. Itt a balesetek
száma 7%-kal (442»472), ezen belül a sajáthibásaké 14 %-kal (44»50) nőtt.
Szolgáltatásaink során 608 személy
sérült meg, melyek ⅔ -a járművünkön utazott. Az 50 sajáthibás személyi sérüléses baleset során 64 személy sérült meg, melyek közül 44-en utasaink voltak.
Társaságunk hibájából bekövetkezett
autóbusz és trolibusz balesetek ⅔-a az oldaltávolság, illetve a követési távolság helytelen
megválasztására, és a kanyarodási szabályok megszegésére vezethető vissza. A villamos közlekedésben legtöbbször az űrszelvény határán lévő járműnek való ütközés miatt kellett elismerni felelősségét munkatársunknak.
A 2007. évben kiemelt hangsúlyt kaptak nem elhanyagolva az egyéb ellenőrzési módokat sem - a műszeres ellenőrzések. A rendelkezésre álló technikai eszközök (a hitelesített lézeres sebességmérő, video) lehetőséget biztosítanak például a tilos jel-

%
101
94
99

zésen való áthaladás, illetve a sebességtúllépés korrekt, hiteles rögzítésére. Sajnos
az elmúlt év(ek)ben nőtt a regisztrált szabálytalankodók száma, mely jelzi, hogy azért
nincs minden rendben az utakon. Az ellenőrzés célja nem más, mint időben felhívni
a járművezető figyelmét a veszélyes közlekedési magatartásra, hogy legyen idő korrigálni a stíluson, s ne egy súlyos kimenetelű
baleset során szembesüljön munkatársunk a
gyorshajtás veszélyeivel, vagy a megállóhelyi
szabályos magatartás fontosságával.
A balesetszámok csökkenése azonban
nem szabad, hogy eltereljék a meglévő hiányosságokról a figyelmet. A napi közlekedésben mindannyiunknak látnia kell például
az utakon előforduló tiloson áthaladó BKV-s
járművet, a megállóhelyre siető utas orra
előtt becsukódó ajtót, vagy a GARÁZSMENETben "száguldozó" autóbuszt. Ezek a közlekedési magatartások okozhatnak-e balesetet? A választ mi is tudjuk, de leginkább
azok, akik egy bekövetkezett baleset után
jönnek rá, hogy értelmetlenül vállalták fel a

pillanatnyi előny érdekében a kockázatot.
Nem szabad megfeledkezni arról, hogy
minden egyes balesetnek, vagy kikényszerített közlekedési magatartásnak vannak áldozatai, vesztesei. Ez lehet személyi sérülés,
anyagi kár, vagy "csak" kellemetlen percek.
Azok a kollégák, akik deviáns magatartásukkal tűnnek ki az utakon, rontják társaságunk
megítélését, s egyben a becsületesen dolgozó járművezetők presztízsét is rombolják.
Ezt nem engedhetjük meg!
Tisztában kell lenni valamennyiünknek,
hogy egy közlekedési baleseteknek rengeteg
olyan következménye van, mely alapvetően
befolyásolja a város közlekedési arculatát,
Társaságunk gazdasági helyzetét. Gondoljunk csak arra, hogy egy körúti villamos
balesete az egész Belváros közlekedési
egyensúlyát felboríthatja, új veszélyhelyzetek
alakulhatnak ki, melyet a forgalomirányításnak operatívan kezelni kell (pótlás, utastájékoztatás, stb.). Nem hagyhatjuk szó nélkül a
kézzel fogható gazdasági következményeket
sem. Egy összetört Volvo autóbusz javítása jelentős anyagi ráfordítást igényel (természetesen az idegen hibás eseteknél az okozó biztosítója megtéríti a kárt), javítási kapacitást
köt le, s a jármű sérülésének mértékétől
függően lehet néhány nap, de akár több hét is
mire az autóbusz forgalomba adható.
Az Európai Unióban, s Magyarországon is
egyre felértékelődik a biztonság kérdése. A
hatósági intézkedések és a jogszabályváltozások mind-mind azt a célt szolgálják, hogy
csökkenjen a balesetek és azok áldozatainak
száma, biztonságban érezzük magunkat a
közutakon. Ezt a közlekedés valamennyi
résztvevőjének partneri viszonyával teremthetjük meg.
Működjünk ebben együtt mi is !
Forgalombiztonsági Osztály

LEHETSÉGES?
Az egymásnak keresztirányból érkező, majd
összeütköző két jármű vezetője azt állította,
hogy a forgalomirányító fényjelző szabad jelzésére haladt be a kereszteződésbe. A baleset
során 1 fő súlyosan, 5 fő könnyebben sérült
meg.
A trolibusszal szemben közlekedő – a Dózsa György útra balra bekanyarodni szándékozó – jármű vezetője elmondta, hogy neki is
szabadjelzést mutatott a lámpa, de a kereszteződésbe behaladva megállt, hogy elsőbbséget biztosítson a szemből érkezező, egyenesen haladó trolibusznak.
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visszapillantó
ró(k) átadását követően – a villamos háttérbe
szorult. 1968-ban azonban ennek legfeljebb
a tervezőasztalon lehettek nyomai, ha egyáltalán. Sőt, az Erzsébet-híd megépülése
(1964.) további lendületet adott a hálózatbővítésnek. A fiatalabbak talán el sem tudják
képzelni, hogy 1972-ig ott is villamos közlekedett: a BKV születésekor például öt viszonylat, a 19-es, a 44-es, a 60-as, a 67-es és
a 68-as, sőt a 44-es még éjszaka is!
De ha már a viszonylatoknál tartunk, ma
már az is történelem, hogy a BKV első évében
a betét- és rendkívüliek nélkül is

ötvenkét különböző villamosjárat

40 éves a BKV

ELSŐ A VILLAMOS
1968-ban metróépítési lázban égett a
főváros, immár kézzelfogható közelségbe került az 1950-ben indult, 1954-ben leállított,
majd a hatvanas évek elejétől tovább folytatott gigantikus beruházás. Az építkezés nyomán Budapest „arcvonásai” szinte teljesen
megváltoztak. Leggyakrabban a Blaha Lujza
téren felrobbantott Nemzeti Színházat emlegetik, pedig sokkal inkább az építés, mint
rombolás lett volna a jellemző. Ekkor épültek
az első, belvárosi aluljárók, s a metró 1970-es
átadása után vált az egyik legjelentősebb
végállomássá az Örs vezér tere. A metróépítkezés nyomán felépült műtárgyak küllemét, minőségét, vagy akár létjogosultságát
lehet vitatni – mint ahogy akkoriban vitatták
is -, például szerencsés volt-e felüljárót építeni a Baross térre, de mára olyannyira
megszokottá váltak, hogy sokakban fel sem
merül, valaha másképp nézett ki egy-egy budapesti csomópont.
De volt akkoriban valami más, ami – annak
ellenére, hogy nem állt egy helyben – meghatározó jelentőséggel bírt a városképet illetően.

A villamos
Amit még akkor is pesti villamosnak mondtak, ha történetesen Budán közlekedett.
A jármű – azon túl, hogy például Szabó
István Budapesti mesék című filmjében egyenesen szimbólummá magasztosult – a típusok változatosságának (a kőkorszakitól a
legmodernebbig), illetve a jelenleginél jóval
hosszabb vonalhálózatának köszönhetően
vált városkép-színesítő tényezővé. 1968-ban
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alig volt olyan jelentős főútvonal a fővárosban, ahol ne közlekedett volna, ám ezt korántsem a „hangulat javítása” (vö. San Fransisco)
indokolta, épp ellenkezőleg. Akkoriban valóban jogos volt a tömegközlekedés kifejezés.
Csúcsforgalomban fürtökben lógtak az
emberek a járműveken, melyek közül a
villamos – igen, a villamos! – volt a legjelentősebb, ha mindenképpen a fontossági sorrendet akarunk felállítani.
Mindez azért érdekes, mert néhány évvel a
BKV megalakulása után – különösen a met-

volt, melyek közül ma már csupán a 6-os, a
24-es, a 28-as, a 37-es, és a 61-es jár pontosan ugyanott, mint akkoriban. Ha tovább
játsszunk a számokkal, a viszonylatoknak
több mint a felét hiába keresnénk, az akkor
még meghatározó Rákóczi úti, Üllői úti, Váci
úti villamosokat a metróépítés, a külvárosi
járatokat viszont a hetvenes évek „buszosítási” hulláma sodorta el. Tudták önök például, hogy 1968-ban a 69-es villamos még
Rákospalota és Rákosszentmihály között
közlekedett és csupán egyetlen ponton, a Mézeskalács téren érintette a jelenlegi 69-es
vonalát? És azt, hogy egy bizonyos 40-es
jelzésű villamos Pestszentimre és Pestszentlőrinc között járt? Vagy például azt, hogy
Újpesten járt a 8-as, 10-es villamos is a közismert Váci úti járatok mellett.Ugye, mindez
ma már elképzelhetetlen!
De az is, hogy 1968-ban a BKV-nak 1733
villamosa volt 1313 autóbusz ellenében. Igaz,
hogy abban az évben tizenkét új villamos mellett 163 buszt vásárolt a vállalat, azt azonban
minden bizonnyal sosem képzelték volna,
hogy tíz év múlva a villamos-autóbusz arány
1261/1772-re, 1986-ra pedig 952/1880-ra
változik. Igaz, akkoriban azt sem tudták
sokan elképzelni, hogy a metró átmegy a
Duna alatt.
lt

veterán

„LELTÁRI TÁRGY VAGYOK”
54 év, kimondani is sok. Márpedig Pál Sándor ennyi ideje dolgozik társaságunknál. Igaz,
ma már nyugdíjasként, részmunkaidőben, de főnökei és kollégái is állítják: Sanyi bácsi
nélkülözhetetlen. És nem pusztán udvariasságból mondják ezt.
Pál Sándor valamikor „időszámításunk előtt”,
1954-ben lépett be a BKV egyik jogelőd cégéhez, a Fővárosi Villamosvasúthoz (FVV) mindössze 18 éves volt ekkor. Villamoskalauznak jelentkezett, de mivel vizsgáit kitűnőre
teljesítette, az akkoriban kiemelt státusznak
számító trolibusz-kalauzi munkakört tölthette be, bár arra nem gondolt, hogy ötvennégy
év elteltével is aktív dolgozója lesz a közlekedési társaságnak.

– A kalauzoknak tekintélyük volt – emlékszik vissza a kezdetekre –, voltaképpen mi
voltunk a jármű parancsnokai, mi adtuk ki a
jegyeket, ha pedig valami balhé volt, nekünk
kellett intézkedni. De minket is nagy szigorral
fogtak. Gyakran jöttek a vonalellenőrök, akik
a mi munkánkat figyelték. Bizony akadtak
olyan kalauzok is, akik saját zsebre dolgoztak, egy jegyet többször próbáltak értékesíteni.
Ám hiába a kitűnő vizsgaeredmény, a „bizalmi” beosztás, Pál Sándort mégsem nyűgözték le a trolibuszok, ő inkább villamospárti
maradt. Annak ellenére, hogy leendő felesége is, akivel 1958-ban házasodott össze, a
trolinál dolgozott.
– 1966-ig voltam kalauz, utána villamosvezetőnek jelentkeztem. Miután levizsgáztam, Zugló kocsiszínbe kerültem, és az akkori
összes típusvizsgát is megszereztem. Szükség is volt rá, hiszen jó néhány típus tartozott
az üzemhez. De nemcsak villamosok, hanem
a kisföldalatti is! Igaz, azokat nem a Bosnyák
téren tárolták, szervezetileg mégis Zugló kocsiszín volt a „gazda” – meséli Sanyi bácsi.
Mindez döntő fordulatot jelentett az életében. 1968-ban ugyanis tizedmagával lehetőséget kapott, hogy a földalatti járművezetői
vizsgát is megszerezze.
– Abban az időben nem vettek fel az utcáról embereket a földalattihoz, de még azo-

kat a villamosvezetőket sem küldték tanfolyamra, akik nem Zuglóban teljesítettek szolgálatot. Pedig egyáltalán nem volt annyira nehéz megtanulni a dolgot. Voltaképpen, aki ismerte a Bukfencet (egy régi villamostípust
neveztek így – a szerk.), annak szinte gyerekjáték volt elsajátítani a földalatti vezetésének
fortélyait. Emlékszem, az oktató annyit mondott, álljunk a vezető mellé, és figyeljük, mit
csinál. A vezető viszont csak annyit kérdezett:
„Ismered a Bukfencet?”
Aki ismerte – mint én –,
az már indulhatott is.
Persze, az oktató nem így
gondolta.
Sanyi bácsi a földalattival tehát épp negyven éve ismerkedett
meg, és úgy tűnik, immár
egy életre szóló ez a
kapcsolat. 1978-ig –
ahogy ő mondja – „kétlaki” életet élt, felváltva
vezetett villamost és
földalattit, ám az utóbbit
jobban kedvelte. Különösen
1 97 3 ig, amíg csak a Városligetig
közlekedett.
– Furcsa járatnak számított, hiszen akkor még
baloldali közlekedés volt a
vonalon, de mivel sokkal kényelmesebbnek éreztem,
mint a villamosokat és az
sem volt mellékes, hogy a
Városligetben volt a végállomás, azt kell mondjam, kifejezetten élveztem a vezetését. Persze, miután meghosszabbították a vonalat a
Mexikói útig, már sokkal
strapásabb volt, nagyobb
lett a hajtás, sűrűbben közlekedtek a kocsik,
de azért az sem volt rossz! Igaz, kezdetben
elég sok probléma akadt az új járművekkel.
Ráadásul az utasokra is jobban kellett figyelni, mivel megszokták, hogy az ellenkező
irányból várják a földalattit. Később persze
minden könnyebben ment – mondja Pál Sándor, majd egy kedves sztorit is elmesél a hőskorból.
– Az új járművekkel a felszínen, a Nagy Lajos király útján végeztük a próbafutásokat,
ami nem volt egyszerű, mert elég gyakran feltartottuk a villamosforgalmat. No meg ezek a
járművek a „világosban” nagyon kicsinek látszottak. Pláne a villamosokhoz képest. Az

utasok érdeklődve figyelték az új földalattikat, talán bosszúsak is voltak, hogy miattuk akadozik a villamosközlekedés. De emlékszem, az egyik utas, amikor meglátta az
egyik alacsony növésű járművezetőt, így kiáltott fel: „Úgy látom, direkt ilyen kis embereket vesznek fel erre a kicsike járműre!”
Sanyi bácsi egészen 1989-es nyugdíjazásig vezette ezeket a kicsike járműveket, bár
mint mondja, a régiek még kisebbek voltak,
ráadásul mennyezetük keményfából készült,
ezért vigyázniuk kellett, mert könnyen szerezhetett a járművezető púpot a fejére. Ennek
ellenére úgy tűnik, még mindig ezek a kedvencei. Nem véletlen, hogy 1995-ben, amikor
felújítottak és üzemképessé tettek egy régi
kocsit, Pál Sándor lett a „parancsnoka”.
Nyugdíjazásom után is itt maradtam,
azóta besegítő járművezető és térfelvigyázó
vagyok, bár én nem használom ezt a titulust,
mert úgy hangzik, mint az éjjeliőr. De erről szó
sincs! Ez a munka megegyezik azzal, amit
másutt kocsiszíni diszpécsernek neveznek.
Emellett én vezetem a régi földalattit, ha valaki kibéreli, mert ugyan betanítottam pár embert, azt vettem észre, nem szívesen indulnak
el vele. Nem bonyolult, de mivel mindent kézzel kell kapcsolni, annak, aki nem ismeri, veszélyesnek tűnik. Persze már rutinból vezetem, ha álmomból riasztanának fel, akkor is
el tudnék vele boldogulni – mondja büszkén.

És ha már a büszkeségnél tartunk, más is
előkerül. Sanyi bácsi roppant büszke arra,
hogy már elmúlt hatvan éves, amikor elsajátította a munkájához nélkülözhetetlen számítógépes ismereteket, de persze a családjára még büszkébb. Fia szintén a BKV-nál és
szintén a föld alatt dolgozik: immár 23 éve
járművezető a kelet-nyugati metrónál, négy
unokája közül a legidősebb Angliába jár egyetemre, s ezt kizárólag szorgalmának köszönheti. E tulajdonságot volt kitől örökölnie.
Pál Sándor önmagát „egy leltári tárgy”nak nevezi. Azt viszont mások mondják róla,
hogy szakmai tapasztalata, példamutató
munkavégzése ma is aranyat ér.
lt
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különjárat
Több mint húsz éve már, hogy a dombvidékről
a fővárosba járok dolgozni. HÉV-en, metrón,
villamoson, buszon. Annyi minden történik
ilyenkor. Van, amire esztendők múltán is emlékezem.
Örs vezér tere, indulás előtt. A forgalom
most nem túl nagy, mindenki ül a metrókocsiban, szabad hely így is van bőven. Elhangzik: az ajtók záródnak.
Termetes asszonyság kamasz fiúval az
utolsó pillanatban berobban. Ráveti magát
egy üres helyre. Hívja a fiát is, ő azonban fejét
rázza; inkább áll. Az asszonyság kérlelni
kezdi: – Kisfiam, messze van ám a Moszkva
tér, elfáradsz. – De a fiú válaszul ismét nemet
int.
Anyja a mellette ülőhöz fordul, s mondja: –
Micsoda népség. Nem törődnek senkivel.
Szétterpeszkednek. Csak a saját kényelmükre gondolnak...
Szomszédai szó nélkül közelebb húzódnak
egymáshoz. Az asszonyság azonban még így
is szűknek találja a helyet fia számára.
Mellette egy férfi ül, három-négy éves kisfiával. Az asszonyság most őt veszi célba: –
Igazán ölbe vehetné azt a gyereket! Elfoglal
egy egész helyet...!
Nem szól az apa sem, ölbe veszi gyermekét, így utaznak tovább meghitt kettesben.
Most aztán elégedett lehet az asszonyság.
Szólítja is a fiát fennhangon: – Gyere, Putyikám, nézd, leülhetsz már! Gyere, pihenjél egy
kicsit!
A fia olyan pillantást vet rá, hogy jobbnak
látja elhallgatni. A Keletinél azonban nem
bírja tovább: – Sokan szállnak fel, kisfiam,
lökdösni fognak! – A gyerek szégyentől és
dühtől vörös arccal hátat fordít neki.
Anyja most már nem kérleli többet, de hinni, hogy feladja, naivság lenne. A szerelvény
egyre jobban megtelik, szabad hely már sehol, csak mellette, de ő határozott hangon elhárít minden „tolakodást”:
– Foglalt, kérem, foglalt...!

Délután a villamoson cigányvicceket mesél két tinédzser. Fülbevalósak és kopaszok,
fröcsög szájukból a trágár szó és a röhej.
Előttem kedves, tiszta arcú cigány kislány
ül, gimnáziumi irodalomkönyv a kezében. Fejét lehajtja, semmit sem tehet.
Ahogy pillanatra felnéz, látom szép
szemét. Azt a fájdalmat nem felejtem el ...
Mint ahogy azt a másik lányt sem, akinek a
dzsekije furcsa jelvényekkel volt tele. Egy csi-

Holtfáradtan hazafelé HÉV-eztem az alkonyatban, szokott helyemen, a harmadik kocsiban. Fönn, a rácson ott volt öreg táskám,
meg egy szatyor könyv. Gödöllőre érve levettem a táskát, közben a zsebemben megszólalt a mobiltelefonom, s a szatyor, hat frissen
vett könyvemmel fönnmaradt.
Rádöbbentem mindjárt, ám az ajtó bezáródott, futhattam a könyveim után. Bementem
az állomásra, ahol a pénztáros tanácsolta,

ga, alatta szöveg: „Rohanok, mint egy őrült.”
Egy másik felirat tudatta a világgal: „Nem haldoklom. Én így élek.” S egy harmadik jelvényen ez állt: „Nekem nincsenek előítéleteim.
Mindenkit egyformán utálok.”
A lány álmos arccal, unottan ült a buszon.
Úgy látszott, nem vesz tudomást a külvilágról,
magába mélyedt, vagy tán a semmibe. Több
fiatal is volt a busznak azon a részén, más
világból valók, jól öltözöttek, rendezettek.
Ekkor megállt a busz, és felszállt egy idős
asszony. Reszkető lábakkal, fáradtan nézett
körül. Pillantása azonban nem érintett meg
senkit, a „rendezettek” nyugodtan ültek tovább. Nem úgy a lány, aki mindenkit egyformán utál. Ő volt az, aki fölállt, karon fogta a
nénit, és gyengéden leültette.
Aztán csak állt, és nézett kifelé az ablakon.
S jelvényén a „Nem haldoklom. Én így élek.”
szöveg számomra új értelmet kapott.

várjam meg a HÉV-et, negyedóra múlva jön
visszafelé, talán nem viszik el addig a könyveket.
Így is cselekedtem, ám a harmadik kocsiban nem láttam a polcon a szatyromat. Bánatosan leszálltam, és ekkor belém hasított a
fölismerés: rossz helyen kerestem az én drága kincseimet, mert hisz a HÉV nem fordul
meg a végállomáson, mint a busz. Ami tehát
odafelé a harmadik kocsi, az visszafelé a
negyedik.
A vonat most már Budapest felé zakatolt,
kezdtem keresztet vetni a könyvekre. Ám a
kedves pénztáros hölgy addig telefonált, míg
Cinkotán megtörtént a csoda: a kalauz meglelte őket… Másfél óra múlva mosolyogva
nyújtotta át, s nálam boldogabb utazót aznap
aligha láthatott.

***

***

BÉRMEGÁLLAPODÁS: ÁTLAGOSAN 7,5 SZÁZALÉK
A BKV Zrt. vezérigazgatója, Antal Attila és a Kollektív Szerződést
szignáló szakszervezetek február végén aláírták a 2008-ra szóló
bérmegállapodást. A BKV legnagyobb szakszervezeti szövetsége, a VTDSZSZ szerint a szakszervezet szempontjából eredményesnek tekinthető a január elsejétől szóló, átlagosan 7,5%-os
béremelés, amely az Országos Érdekegyeztető Tanács versenyszférára vonatkozó legmagasabb ajánlásával megegyező mértéket jelent. Ezzel a közüzemi és közszolgáltató cégek között az
egyik legjobb bérmegállapodást sikerült megkötni. Bár a társaságnál 2007-ben végrehajtott vállalati átszervezés miatt most a
szokásosnál is nehezebb volt egyezségre jutni a 7,5%-os bér-

a MOZGÁSBAN MAGAZIN és a

fejlesztés alapjául szolgáló bázis bértömegben. Ezért történt,
hogy míg a járművezetők, üzemórájuk alapján már februárban
megkapták bérfejlesztésüket, addig a szellemi és fizikai dolgozók
csak márciusban jutottak hozzá először, ők addig konkrét összegű, 7100 forintos bérfejlesztésben részesültek. A megállapodásba
belefoglalták még, hogy a havi étkezési hozzájárulás 6 000 Ft-ra
emelkedik, illetve a munkavállalók változatlanul megkapják az év
végi vásárlási utalványukat.
Gulyás Attila, a VTDSZSZ elnökhelyettese kifejtette, hogy remélik, hogy a jövőben szintén sikerül tárgyalásos úton, párbeszéddel eredményeket elérni.

közös játéka

Múlt havi kérdésünkre bármily meglepő is, de a helyes válasz a c betűjelű BMW.
A féléves Veterán előfizetést Unzeitig Ákos (e-mail) nyerte. Gratulálunk!
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telepjáró
A Nagy Lajos király útja és a Thököly út sarkán álló villamos járműtelep a legtitokzatosabbak közül való, és nemcsak amiatt,
mert jelenleg egy sor, múzeumi felújításra
váró járművet is tárolnak itt. Az 1899-ben
épült remíz nem a legrégebbi, ám talán a legkalandosabb sorsú. Ma már szinte belvárosinak számít, de valaha más volt a helyzet. A
hőskorban, a környéken a villamosok egyeduralmát szinte csak a lovaskocsik „veszélyeztethették”, a kocsiszín irodaépülete
pedig kimagaslott az akkori családi házas
környezetből. Minden bizonnyal ez volt az
oka, hogy a második világháborúban afféle
erődítményként szolgált, sőt egy alagútrendszere is volt. Miután azonban sikerült
átvészelnie az ostromot, ismét több lett,
mint pusztán villamos kocsiszín, a már említett „erődben” szolgálati lakásokat alakítottak ki, egyik emeletére pedig óvoda költözött.
De az épület ma sem csupán a villamost
szolgálja. Itt van az ellenőrök és az északpesti forgalmi szolgálat központja. Műemlékké nyilvánították, de egyúttal emlékmű is,
a valaha roppant szerteágazó zuglói villamosközlekedés emlékműve. 44-es, 64-es,
65-ös, 67-es, 68-as… Rég megszűnt járatok
tartoztak ide, sőt még a kisföldalatti is, igaz,
az csak „papíron”.
Tóth József üzemvezető 1970 óta dolgozik
itt, s még emlékszik a régi időkre, amikor
nemcsak sokféle villamos tartozott Zuglóhoz, de a tárolókapacitás is szűknek bizonyult, ezért a Csömöri úton kellett parkoltatni a tujákat. Igaz, hogy a kocsiszín két csarnoka nem mondható szűkösnek, ám az objektum alapterülete viszonylag kicsi.
Miután a hetvenes években jó néhány viszonylat megszűnt, és trolival, autóbusszal
váltották ki őket, a kocsiszín jelentősége
csökkent. A ma is aktív járművek – összesen
húsz hannoveri villamos, a TW 6000-es – egy
csarnokban is elférnek. Zugló jelenleg a 69es vonalára teljes egészében, a 3-as és a 62esre pedig részlegesen ad ki járműveket.
Összesen húszat.
– Ma már kizárólag a hannoveriekkel dolgozunk – mondja Tóth József –, de tárolunk
itt eladásra kínált UV-szerelvényeket, valamint olyan muzeális járműveket, amelyek
felújításra várnak.
A villamosok iránt rajongóknak minden bizonnyal lenne miről beszélniük egy üzemlátogatás után, mivel az igen szomorú látványt
nyújtó roncsjárművek mellett viszonylag jó

Zugló kocsiszín

A TITKOK HÁZA
állapotban lévő villamosok is állnak itt. Olyanok, mint a 6000-es pályaszámú pótkocsi, a
két vezetőállásos MUV, a 3257-es pályaszámú UV, amelyen még megmaradt az oldalsó
kontaktor szekrény, de itt van az utolsónak
gyártott UV is, a 3899-es… És nem utolsósorban a „Szellem” nevű villamos – működőképes állapotban.
- Ez a jármű volt az UV elődje, és azért
nevezték Szellemnek, mert egyszerűen nem
tudtak rájönni, mi okozza meghibásodásait.
Úgy vélték, egy „szellem keze van a dologban” – mondja Tóth József.
Még az a szerencse, hogy ez a szellem a
jelenleg forgalomban lévő villamosokat, a
hannoverieket már nem kedveli.
Amikor a TW 6000-es típus megjelent
2000-ben, a műszaki gárdának szinte újra
meg kellett tanulnia szakmát – mondja Bohunka Gábor szolgálatvezető, aki annak idején részt vett a németországi kiképzésen.
Leegyszerűsítve: míg az addigi járművekhez
elég volt néhány villáskulcs, a váltóvas meg a
kalapács, a hannoveri villamos üzemelteté-

se, javítása – annak ellenére, hogy harmincéves konstrukció – már sokkal komolyabb ismereteket igénylő feladat volt. Mindezt persze nem volt könnyű elsajátítani – még szabadidőnkben is áramköröket rajzoltunk –,
de állítom, hogy mára olyan szakember gárda alakult ki, amely akár odakint is oktathatna. Elsősorban persze azért, mert amíg a
német kollégának csupán egy bizonyos munkafázist kell ismernie, nekünk az összeset.
Zuglóban jelenleg huszonöten dolgoznak
azon, hogy a villamosok hibátlanul álljanak
forgalomba: az egynapos javításokat, és a
háromhetente esedékes ellenőrzést végzik
itt. Ha pedig komolyabb probléma akad, akkor a Száva kocsiszínbe szállítják a kocsit.
Mivel a telep jövője bizonytalan, komolyabb beruházások nem várhatók. Tóth József elmondta, hogy bár korábban – az elmúlt harminc évben – sem történtek jelentősebb fejlesztések, az mindenképpen pozitívum, hogy néhány évvel ezelőtt felújították a
tetőt, illetve komfortosabb öltözőt és mosdót
építettek a dolgozók számára.
lt
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PAJZSBETÖRÉS A BOCSKAI ÚTRA
Megérkezett a déli alagútépítő pajzs 2008. március 7-én a 4-es metró leendő, Bocskai
úti állomására, eddig több mint 2 kilométer alagutat hagyva maga mögött. A Boros pajzs
hónapok óta közeledik a Tétényi úti állomás felől, s ezzel a 4-es metró állomásai közötti
leghosszabb alagútszakasz déli része elkészült. Az északi alagútszakaszt a Bochkor
pajzs néhány héttel később fejezi be. Eddigi útja során a Boros pajzs összesen 8466
tübbinget épített be, és 2116 és fél méter alagutat épített körülbelül 40.000 köbméter
földet termelve ki. Mindkét pajzs a terveknek megfelelően haladt a föld alatt, egyre
pontosabban és gyorsabban építkezve, ahogy a tapasztalatok szaporodtak. A várakozásoknak, terveknek megfelelően a budai oldal agyagos talaja kiváló feltételeket
nyújtott az építkezésnek. A most elkészült alagútszakaszon nem kellett műszaki, vagy
egyéb más probléma miatt előre nem tervezett okok miatt leállnia az alagútépítésnek.
Az állomás a pajzsok fogadására időben felkészült. A résfalak és az alaplemez után a
belső bélésfalak is megépültek minden olyan szakaszon, ahol az alagútépítő pajzs
áthaladását nem akadályozzák. Jelenleg a Bocskai úti lift és szellőző kialakítása folyik
az aluljáró kijáratának átépítésével. Az állomás „milánói” módszerrel épül, ez tette
lehetővé, hogy bár az építkezés még tart, a felszínen a villamos és részben a közúti
közlekedés biztosított legyen. Az állomásszerkezet építésének üteme a pajzsok
átvonultával lassul, a teljes befejezés jövőre várható, azonban már idén elkezdődik az
állomás belső beépítése.

RÉSFALAZÁS A KELETINÉL
Az első szakasz utolsó állomásának résfalazási munkálatai megkezdődtek, ezért
forgalomkorlátozásra számíthatunk a Baross téren. A Keleti pályaudvar metróállomás
építése hónapok óta tart, február második felében kezdődött a résfalak kialakítása.
Március közepétől tovább növekszik a forgalom elől elzárt terület. A következő négy
hónap során egy hatalmas, több méter átmérőjű csatornát vezetnek át a Baross tér
alatt. Ennek építésekor annyira leszűkül a járható útvonal, hogy a biztonságos gyalogosforgalom fenntartása mellett csupán a BKV járatai, a taxik, az építési forgalom és természetesen a tűzoltók, valamint a mentők hajthatnak át a téren. A csatorna elkészülte után
a forgalomkorlátozás megszűnik. Március 16-tól a Thököly út – Dózsa György úti
kereszteződésből a Thököly útra a Baross tér felé csak a BKV autóbuszai és a megkülönböztető jelzést használó járművek hajthatnak be. Ugyanakkor a Thököly út a
bekötő kis utcákból elérhető, illetve a rákanyarodás sincs semmilyen irányban korlátozva. Továbbá a Thököly út mindkét oldalán parkolhatnak a személyautók. A Rákóczi
útról a Baross térnél csak a Kerepesi út irányába lehet továbbhaladni. A Nefelejcs utca
és a Bethlen Gábor utca a Thököly utca felől ideiglenes zsákutcává válik erre a négy
hónapra.

Új rovatot indítunk Kitekintő címmel, melyben külföldi közösségi közlekedési cégek megoldásait, újdonságait mutatjuk be, s egy kicsit a mögöttük, alattuk, felettük élő, lüktető
várost is. Sorozatunk első része az egyik ázsiai nagyvárosba, a tízmilliós Bangkokba kalauzol el, ahol a mindennapos forgalmi dugók felett elegánsan siklik el a magasvasút.

Bangkok

TUK-TUK ÉS ÉGVASÚT
A 65 millió lakosú Thaiföld Dél-kelet Ázsia
egyik dinamikusan fejlődő országa, a „szabadság földje”, fővárosát azonban a végletek jellemzik. A legkülönfélébb illatok és
szagok metropoliszában természetes egységet alkotnak a sokemeletes felhőkarcolók
és a düledező viskók, a füstölőillatba burkolt
Buddha-szobrokat borító virágfüzérek és a
város közepén terpeszkedő elvadult telkek,
vagy a piacok és bevásárlóközpontok végtelen árubősége és a csatornák vizén úszkáló
szemét.
Bangkok közlekedése – mondjuk ki – európai szemmel kaotikus. A legtöbb főútvonal
nyolc-tízsávos, mégis hajnaltól késő éjszakáig állandó az autó- és motorberregés, és a
helyenként fullasztó szmog, bár a pesti levegőhöz szokott utazó erre csak elnézően mosolyog.
A legalapvetőbb közlekedési eszköz a
belvárosban a tuk-tuk. Ez a háromkerekű,
motorkerékpárra emlékeztető járgány
a leggyorsabb módja a belvárosban
való közlekedésnek, nincs fix tarifa,
vezetőnkkel indulás előtt meg kell
állapodni az árban. A sofőr arra is
hajlandó, hogy körutunk helyszínein várakozzon, míg végzünk,
azonban arra fel kell készülni, hogy rá akar beszélni egyegy ékszer- vagy textilüzlet
„megtekintésére”, de ha elég
határozottan és kitartóan nemet mondunk (amennyiben
nem akarunk ékszert vásárolni, vagy öltönyt csináltatni),
akkor kicsit megbántottan
ugyan, de követi az eredeti útitervet. Mindez
egy tuk-tuk esetében, azaz két fő részére egy négy-öt
helyszínes, nagyjából három órás
út esetében kb.
330 forintba
kerül.

A hivatalos bangkoki … mondanám, hogy
közösségi, de valahogy jobban passzol rá a
tömegközlekedés, szóval a városi és magántársaságokat a BTS, a Bangkoki Tömegközlekedési Hivatal (Bangkok Mass Transit
System Public Company Limited) felügyeli és
koordinálja.
A városi közlekedés egyik lehetősége az
autóbusz, mely rendkívül olcsó, de ennek
megfelelően fárasztó és időrabló. Csak a
thaiul értő és olvasó turistáknak javasolt, mivel a buszokon csak thai feliratok szerepel-

nek, a szövevényes buszhálózatról pedig
nem találtunk térképet. Ráadásul a dugók
miatt a mégoly leleményes buszvezetők is
kénytelenek a forgalomban ácsorogni nem
éppen korszerű járműveikkel.
Ha közlekedésről van szó, nem feledkezhetünk meg a hajókról, melyek gyors és frissítő lehetőséget kínálnak a város fülledtségéből levegőre vágyó utasnak. Több szolgáltató közül választhatunk, melyek modern
vagy kevésbé modern vízi alkalmatosságokkal szelik át meg át a Chao Prayát, Bangkok
folyóját és a környező csatornákat. Itt a legolcsóbb jegy 60 forintnak, a napijegy 1100
forintnak megfelelő thai bahtba kerül.

Bangkok vezetése az elmúlt évtizedekben komoly lépéseket tett, hogy megoldja a
város közlekedési gondjait. 1999-ban megépítettek két magasvasút vonalat, 2004-ben
pedig egy 20 kilométer hosszúságú metróvonalat az MRTA (Mass Rapid Transit Authority)
üzemeltetésében. A központtól és a kínai negyedtől nem messze fekvő Hua Lampong pályaudvart köti össze az északi külvárosokkal.
A metrószerelvények reggel hat és éjfél között szállítják az utasokat, a díjszabás zónarendszeren alapul, számtalan konstrukció
közül választhat az utazó, példaképpen az
egynapos jegy átszámítva 660 forintba kerül, az egy utazásra érvényes jegy 83 és 215
forint között változik. Minden állomáson találunk jegykiadó automatát.
A legizgalmasabb közlekedési eszköz a
Skytrain (Égvasút), melyet a BTS működtet.
Jelenleg két egymást keresztező vonalon
közlekednek a légkondicionált vonatok, de a
város számos pontján látható az újabb építkezések nyoma. A tekintélyes betonpillérek
tervezésekor a városkép megóvása valószínűleg nem lehetett fontos szempont, nem
egy helyen néhány méterrel a második emeleti ablakok előtt suhan el a magasvasút, de
kétségtelen, hogy impozáns látványt nyújt.
Ráadásul gyorsan és gyakran közlekedik, és
a forgalmas útkereszteződésekre vagy a
mindenhonnan meghatározó látványt nyújtó
toronyházakra a magasból tekintve egy új
arcát ismerhetjük meg a városnak. A jegyárakat itt is zónák határozzák meg, a legolcsóbb jegy 83 forint, a legdrágább 220 forint,
ezért tizennyolc megállót tehetünk meg. De
létezik 40 utazásra érvényes bérlet, mely
átszámítva 4400 forint,
vagy egy öt évig érvényes kártya, melyet változó összegekkel tölthetünk fel, mint egy telefonkártyát. Mind a metróban, mind a Skytrain
megállóiban minden
fontos információ ki van
írva angolul is, ezért
még a gyakorlatlan utazónak sem okoz teljesíthetetlen kihívást a közl e ke d é s r e n d j é n e k
megfejtése. Az összes
állomáson beengedő
kapukat találtunk, azaz
bliccelés kizárva. Segítőkész ún. turistarendőrrel is találkoztunk,
akinek többek között az a feladata, hogy a
láthatóan tétova utast útba igazítsa, amit
egy kedves mosoly kíséretében meg is tesz.
Minden peronon (mindkét irányban) őrök
vigyáznak a rendre, de a legtöbb esetben
csak a sínekhez túl közel merészkedő, kíváncsi turistákra kell rászólni, a thaiok ugyanis
udvariasan és fegyelmezetten utaznak. Senki nem ront rá a peronról a kiszállni készülő
utasokra, hanem az ajtók két oldalán – a
felfestett nyilakat követve – várják, hogy az
utolsó kiszálló is elhagyja a vonatot. Lehet,
hogy Bangkok a végletek városa, de azért
volna tőlük mit tanulni.
- sza -

fotók Szele Zoltán, Szilczer András

kitekintő

utazni jó!
Fónagy Jánost az ország közvéleménye a rendszerváltást követően ismerte meg, ekkor
volt a Gazdasági Minisztérium államtitkára, majd a Miniszterelnöki Hivatal több területet
felügyelő politikai államtitkára, később az Orbán-kormány közlekedési minisztere jelenleg országgyűlési képviselő a Fidesz soraiban. Honnan indult és hogyan alakult ez a pálya,
értelemszerűen ezzel indul beszélgetésünk.
Budapesten születettem, gyermekkoromat a
Lipótvárosban töltöttem, és mintegy a sors
kezének érintését érzem abban, hogy Angyalföldön egy közlekedési tagozatos szakközépiskolában érettségiztem. Érettségi után csónaképítő asztalos szakmát tanultam, utána
vettek fel az ELTE jogi karára. Egyetem mellett
színházi világosítóként dolgoztam, majd a
„kalandvágyam” vidékre, Ózdra vitt így a jövőmet is ott kezdtem el, persze rövid időre
tervezve. Ez a rövid időszak 36 évig tartott, ott
nősültem és kezdtem el dolgozni fizikai munkásként. Itt született meg a lányom is. 1966ban a jogi egyetemen kaptam diplomát, pró-

niszter korában, így amikor véleményét
kérem nem egy utas benyomásaira vagyok kíváncsi, hanem elsősorban a szakpolitikus diagnózisára.
1998-ban költöztem vissza Budapest környékére, de ózdi munkám is hetente három-négy
napra a fővároshoz kötött, így hetente több
napot Budapesten közlekedtem. Ez ma sincs
másképp, reggel ugyan autóval jövök be, de a
kocsit itt hagyom a képviselői irodaház parkolójában, és intézendőimet általában villamossal, metróval bonyolítom. Munkám révén elmondhatom, hogy ismerem nemcsak Budapest, de a vidéki nagyvárosok közösségi köz-

2001-ben tárgyaltam miniszterként erről a főpolgármester úrral is. Akkor még ezt a kérdést, mind a minisztériumban, mind a városházán annyira komolyan vették, hogy emlékezetem szerint elkészültek a nyomdában az
egységes bérletek, nyomók kliséi. Az volt az
elképzelés, hogy az agglomerációban lakók
egységes jeggyel vagy bérlettel juthassanak a
belvárosba. Nyugati nagyvárosokban évek
óta természetes, hogy a vidéken váltott vonatjeggyel vagy bérlettel az utas a nagyváros szívéig közlekedjen. Meggyőződésem, hogy a
főváros és az agglomeráció közösségi közlekedésének elősegítése érdekében egységes
személyközlekedési vállalatot kellene működtetni. Jelenleg a MÁV is, a BKV is milliárdos adósságokat görget. A mindenkori államnak, a mindenkori felelős kormánynak tudomásul kell venni, hogy a környezetkímélő,
energiatakarékos, biztonságos közösségi

A KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS HUMÁN SZOLGÁLTATÁS
Beszélgetés Fónagy János országgyűlési képviselővel
bálkoztam az ügyvédi pályával, de nem tetszett. 15 évig termelőszövetkezeti jogtanácsosként dolgoztam, 1981-től az Ózdi Kohászati Üzemek vezető jogtanácsosa, majd gazdasági vezérigazgató-helyettese voltam. A
magyar kohászat és bányászat hanyatlása
tragikus helyzetet teremtett Ózdon. A nagyüzem több mint 15 ezer embernek adott
munkát, a ’80-as évek végén ezek többsége
elveszítette munkahelyét. Ennek a több ezer
családnak igyekeztünk néhány munkatársammal megoldást találni, új munkahelyeket, vállalkozásokat fejleszteni, ötleteket,
kapcsolatokat keresni. Érdekes, változatos
munka volt, több fiatal is csatlakozott hozzánk. Ők voltak jelen a Fidesz megalakulásánál. Így ismerkedtem meg a párt vezetőivel, akik érdeklődtek a ’90-es évek elején
még újdonságnak számító munkánk iránt. A
munkanélküliségről, a szegénységről, a hátrányos helyzetbe került térségekről, az itt élő
cigányok kilátástalan helyzetéről szóló beszélgetések, rövid írásbeli összefoglalók után
folyamatossá vált a kapcsolatunk. 1994-ben
a Fidesz országgyűlési képviselő-jelöltként indított a választásokon. Ugyanettől az évtől a
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szocialista
többségű Megyei Közgyűlés gazdaságért felelős alelnökeként dolgoztam.
1998-ban a Gazdasági Minisztérium politikai államtitkára lettem. A mai napig büszke
vagyok arra, hogy Chikán Attila minisztersége
alatt mellette dolgozhattam. Ezt követően egy
évig a Miniszterelnöki Hivatal gazdasági referatúráját vezettem, majd Nógrádi László közlekedési miniszter lemondása után Orbán
Viktor engem jelölt a tárca élére. Mai napig
képviselő vagyok és a parlament Közlekedési
Albizottságának elnöke.
Képviselő Úr! Egy miniszter elsősorban
politikus és csak második énje a szakember. Önnek mégis több rálátása volt
Budapest közösségi közlekedésére mi-

lekedésének helyzetét is. A minisztériumokban végzett munkám idejében már javában folytak az Európai Uniós tárgyalások. Világos volt, hogy az Unió mind szociális, mind
városrendészeti, mind környezetvédelmi
szempontokat figyelembe véve mindenütt a
közösségi közlekedést támogatja. Abban az
időben kezdtük szorgalmazni a Budapesti
Közlekedési Szövetség létrehozását. A szövetség ismereteim szerint létezik, de tevékenysége igen mérsékelt. Feladata lett volna,
hogy összehangolja a nagyváros közlekedési
vállalatait és a közösségi közlekedésre csatlakozó vasútvonalakat, de ez nem történt
meg. Mint ahogy elmaradt az egységes menetrend, az egységes tarifarendszer kidolgozása, a különböző belvárosi és elővárosi járatok menetrendjének összehangolása is.

közlekedés pénzbe kerül. Közszolgáltatásként tehát olyan állami feladat, ami alól nem
lehet kibújni. Ez így van Nyugat-Európában is.
Lehet, hogy maradinak tűnök, de hangoztatom, hogy a közösségi közlekedés humán
szolgáltatás, amelyhez csillogó-villogó jegyautomatákkal, személytelen géphangon közölt információkkal, fotocellás ellenőrző kapukkal nem lehet az embereket átcsábítani.
Nem véletlen, hogy fejlettebb országokban,
mint például Svájc, a mai napig van kalauz a
villamoson, aki segít a babakocsis kismamának, helyet keres a beteg öregnek, rendre inti
a hangoskodót, és uram bocsá’ jegyet is árul.
Majd ha megvalósul az összehangolt és jól
megtervezett nagyvárosi közösségi közlekedés nálunk is, akkor mondhatja el az állampolgár, hogy nálunk is igaz: Utazni jó!
-sg-
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Rétvári Bence

Honnan jött a kismamabérlet ötlete?
Egészen érdekes módon
nem valami szakmai megbeszélésen, vagy valamelyik fővárosi szakbizottsági ülésen
jutott ez eszembe, és nem is
az én ötletem volt. A feleségem koncertjén voltam,
amikor odajött hozzám egy
kismama és rákérdezett,
hogy ha van diák és nyugdíjas kedvezményes árú bérlet, akkor miért nincs ugyanilyen a kismamáknak is. Hirtelen nem tudtam erre mit
mondani, de megígértem a
hölgynek, hogy utánanézek,
és ha lehet, teszünk is valamit az ügy érdekében. Hamar
kiderült, hogy a Főváros erre
nem tud pénzt adni, így maradt az állami források lehetősége. Akkor még Kóka Já
nos volt az illetékes miniszter, hosszas egyeztetések és
tárgyalások után azt a választ kaptam, hogy nem lehet
erre állami támogatást kapni, mert nincs benne a konvergencia-programban, mely
hosszú évekre előre meghatározza a közlekedés, ezen
belül a közösségi közlekedés
fejlesztésének lehetőségeit
és az erre fordítható pénz
összegét is. Fontos tudni, hogy a vidéki városokban ez már működik, tehát itt, Budapesten sem elképzelhetetlen a dolog.
Ha nincs rá pénz sem állami, sem
fővárosi szinten, akkor miért sikerült
mégis elfogadtatni a Közgyűlésen?
Indítottunk egy internetes kampányt,
amelyben rengeteg civil szervezet vett részt
és aláírta több mint tízezer budapesti is, akik
pártolják, és jónak tartják az ötletet, majd a
Fővárosban, az esélyegyenlőségi bizottságban is támogatták a javaslatot. Tudni

kell, hogy a 2006-os főpolgármesteri választáson körülbelül tízezer szavazatnyi volt a
különbség Tarlós István és Demszky Gábor
között, …tehát fontos lett a kérdés politikai
szempontok és a választók miatt is. Nekem
azonban nem ez a lényeg, hanem hogy a
kismamák valóban kapjanak egy kis figyelmet a közösségi közlekedésben, hogy ne
kelljen a meredek lépcsőn lecipelni a babakocsit, vagy hogy legyen esetleg pelenkázó
a nagyobb megállókban. A másik fontos
kérdés, hogy a kismamabérletnek nem kell
ingyenesnek lennie, de mivel pontosan nem

tudjuk, hány embert érint ez a kérdés, ezért
mindenképpen szükség lesz egy legalább fél
éves tesztprogramra is.
Ön fölényesen győzött Újbudán az
időközi választáson, és lett a kerület
országgyűlési képviselője. Az épülő 4es metró mennyire határozza meg a
környék életét, milyen hatással van az
ott lakókra?
A 4-es metró nagyon fontos fejlesztése a
városnak és a kerületnek is, de éppen most
számoltam ki, hogy nyugdíjas leszek, mire az
építkezés teljes összegét kifizetjük, …de ezzel együtt természetesen nagyon erősen
meghatározza a városképet. Komoly gondom
azonban, hogy fontos felszíni közlekedési fejlesztések maradnak el miatta, nem épül például annyi P+R parkoló, amennyire szükség
volna. Az is nagyon furcsa, hogy a Kosztolányi
Dezső téren, a környék egyik legforgalmasabb csomópontján nem lesz megálló, míg a
Fehérvári úton lesz, de említhetném a Móricz
Zsigmond körteret is, ahol az ott álló, elhanyagolt Gombából kellene végre egy szép kávézót, vagy kulturális központot csinálni. Annak köszönhetően, hogy nem épül meg egy
szellőző, két milliárd forintot megtakarított a
kerület, a pénzből létre lehet hozni egy ingatlan káralapot, amely az építés során felmerülő esetleges károk fedezetére szolgál,
és még futná egy társasházfelújítási alapra is.
Nagyon sok a munka, remélem, bírom is majd
erővel.
Hogyan vezeti le a feszültséget, amikor
nem ilyen erővel munkálkodik a kerület
ügyeiben?
Elsősorban férj vagyok és emellett jogász is.
Munkajoggal foglalkozom, egy alkalommal
volt is egy furcsa eset. Egy orosz származású
férfi sétált be az irodába, ahol gyakornok voltam és azt mondta: szeretne Magyarországról űrszállítással foglalkozni. Nem volt mit tenni, beleástam magam az űrszállítással kapcsolatos jogi kérdésekbe. Ha jobban belegondolok, ez lehetne egy kitörési pont a BKV-nak
is … persze, csak ha már nincs mit fejleszteni
a közösségi közlekedésen Budapesten. Addig még szerintem sokat kell dolgoznunk.
-gm-

UNIKÁCIÓ BELSŐ KOMMUNIKÁCIÓ BELSŐ KOMMUNIK
KORABELI RUHÁKAT KERESÜNK
Szentendrei múzeumunk eredeti HÉV kovácsműhelyébe olyan autentikus viseletet keresünk, amiben az egykor ott dolgozók végezték ezt a
kemény fizikai munkát. A ruhát az adományozó nevének feltüntetésével állítanánk ki. Hasonlóképpen korábbi BKV-s jegyvizsgáló, ellenőr és
egyéb, ma már nem használatos egyenruhákat is keresünk, melyeket szintén kiállítanánk.
Kérjük a kedves kollégákat, hogy a belso.kommunikacio@bkv.hu e-mail címen jelentkezzenek, ha van a birtokukban a fent említett viseletek
valamelyikéből, és azt fel is ajánlanák a BKV szentendrei Városi Tömegközlekedési Múzeuma számára.
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Berta Lotty villamos-vezetőnő titkos kalandjai
Lotty sűrűn törölgette szemüvegét és próbálta feldolgozni magában a látványt. Vele
szemben a síneken halványan derengett
Rém Elemér és négy lova, mögötte a lóvasúttal. A lovak fehér tajtékban úsztak és Rém
Elemér feszesen, elindulásra készen tartotta
a gyeplőt. A környéken még a madarak is
elhallgattak, feszült csend támadt. Vajon
melyikük indul el először …? – motoszkált
Lotty fejében. Közben arra is gondolt, hogy
biztos egy álmában van benne, és nemsokára felébred ebből a megmagyarázhatatlan
lidércnyomásból. De következtetése hibásnak bizonyult, mivel Rém Elemér egy pillanat
törtrésze alatt a lovak közé csapott és a négy
megvadult állat nekirontott a vele szemközt
álló öreg villamosnak. Rohantak Lotty felé, ő
megriadt és hátramenetbe kezdett. Így haladt hátra legalább 3 percen keresztül több
száz métert megtéve, mire hirtelen eszeve-

szett zajra lett figyelmes. Mögötte a következő villamos vezetője teljes pánikba esve
csöngetet, hiszen az előtte haladó villamos
nagy sebességgel közeledett felé. Lotty hirtelen megállt, körülnézett. Szíve a halántékában dobogott egységes ritmusban a
város zajával. Az ég kitisztult, a környék feléledt, még a levegő is visszanyerte normális
hőmérsékletét. Rém Elemér pedig eltűnt,
olyan hirtelen, mint ahogyan megjelent. Lotty
teljesen összezavarodott. Gyorsan visz-

szaszaladt a másik oldali fülkéhez, és a helyes irányba, előre folytatta útját. Próbálta
felidézni Rém Elemérrel kapcsolatos emlékeit, és közben azon morfondírozott, hogy miként fogja megmagyarázni ezt az eseményt.
Senki sem fog neki hinni, hogy miért haladt
mentiránnyal szemben. Gondolatai eloszlottak a reggeli fényben, és hirtelen furcsa vágyat érzett egy pofa bagó után …
(folytatjuk)

Frici kinyomozza

AZ UV-K TOVÁBBI SORSA
Sokan keresik meg szerkesztőségünket különböző nyomozásokra buzdítva minket,
ezért csatasorba állítottuk Fricit, szerkesztőségünk legkedvesebb munkatársát,
hogy a felvetődő talányok nyomába vesse magát. Frici elsőként a kiselejtezett UV
villamosok témájában merült el.

Utolsó fordulójához érkezett a megmaradt,
forgalomból kivont UV villamosok értékesítése. Reményi László kereskedelmi csoportvezetőtől megtudtam, 41 darab motorkocsit és 20 darab pótkocsit hirdettek
meg eladásra. Huszonegy vevő jelentkezett,
többféle hasznosítási tervvel, akik közül a
kereskedelmi csoportnál előnyben részesítették azokat, akik meg akarták tartani a
villamosokat. Ezt az elvet akkor is érvényesítették, ha a vevő jelentősen alacsonyabb
árat ajánlott, mint a hulladékhasznosítók. A
legtöbb UV-t a Magyar Villamosvasúttörténeti Egyesület, valamint a Modo Kft.
„UV-megszállott” ügyvezetője vásárolta
meg, pár darab pedig magángyűjtőkhöz ke-

rült. Van, aki kerti pavilonnak vette, van, aki
a gyerekkori emlékei miatt keresett egyetlen, konkrét pályaszámú járművet, és van,
aki szimplán dekorációs célból szerzett be
egy pótkocsit. Büfé céljára is szívesen vásároltak volna, de területfoglalási engedély
hiányában ettől végül elálltak. 14 db motorkocsit külföldön történő tovább üzemeltetés céljából vásároltak meg. A többi jármű
– 7 motorkocsi és 7 pótkocsi – a legmagasabb árajánlatot adó hulladékhasznosítóé
lett. Ebben az esetben már nem számított
más, csak az,
hogy összességében ki adja értük a legtöbbet.
A szállítási
költséget,
mely sokszor
megközelíti a
vételárat, a
mindenkori
vevők állják.
Ráadásul a

BKV – okulva korábbi negatív tapasztalataiból – a szerződésben nagyon szigorú fizetési
és szállítási feltételeket támasztott.
Társaságunknak, a szentendrei múzeumban parkoló motorkocsin és pótkocsin
kívül két UV szerelvénye maradt még,
melyek teljes renoválás után nosztalgiajáratként fognak közlekedni.
A szintén UV tanulójárművet pedig a
Debreceni Közlekedési Vállalat veszi meg.
Frici

BELSŐ KOMMUNIKÁCIÓ BELSŐ KOMMUNIKÁCIÓ BELSŐ
BKV AJÁNDÉKTÁRGYAK
Március 1-jétől, közlekedésrajongó utasaink kéréseinek megfelelően, a BKV Zrt. Ügyfélszolgálatán (Akácfa u. 18.) is kaphatóak a
társaságunk emblémájával ellátott ajándéktárgyak. Jelenleg közel 30 ajándék közül lehet választani, amelyeket az Ügyfélszolgálaton hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken 8.00 – 17.00 óra,
szerdán 8.00 – 18.00 óra között vásárolhatnak meg az érdeklődők.
Az ajándéktárgyak a BKV honlapjának (www.bkv.hu) képgalériájában is megtekinthetők.

AKTUÁLIS ÁLLÁSAJÁNLATAINK
A BKV Vasúti Járműjavító Kft. autóbusz-javítás területére gyakorlattal
rendelkező autószerelő, karosszéria lakatos, jármű villanyszerelő,
járműszerelő szakmunkásokat keres. Bérezés: megegyezés szerint
Juttatás: BKV bérlet, étkezési utalvány
Felvilágosítás és jelentkezés: 1106 Budapest, Fehér út 1/b
Szöllősi Tibor, osztályvezető, telefon: 434-5324
e-mail: szollosit@vjsz.hu
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testedzés

MEGKEZDŐDÖTT A TAVASZI IDÉNY
BKV ELŐRE – FERENCVÁROS
3-4 (1-1)
Gólszerzők: Hammer (3.), Páles (55.), Török S. (65.), ill. Ndjodo
(31., 88.), Mátyus (11-esből, 70.), Bartha (82.)
Március 2., Sport utca, 1500 néző
Izgalmas, fordulatokban gazdag mérkőzésen kapott ki egy góllal a BKV Előre a Fraditól.
Már a 3. percben vezetéshez jutott a
BKV, s a gyors gól sokáig sokkolta a Fradit,
amely közel fél óráig meg sem tudta közelíteni a hazai csapat 16-osát. Az Előre ekkor akár növelhette is volna az előnyét. A
dermedtség elmúltával egyre többet támadtak a vendégek, és a 31. percben
Ndjodo kiegyenlítette az állást. A két csapat
ezt követően is egyenrangú ellenfele volt
egymásnak.
A szünetben tizenegy év után lépett újra
pályára ferencvárosi színekben Lisztes
Krisztián, s az ő vezetésével a Fradi megUtolsó esély az egyenlítésre
nyomta a második félidő elejét, mégis a
BKV szerezte vissza a vezetést Páles révén, s bár ezt követően a
zöld-fehérek kétszer is eltalálták a kapufát, Török góljával a 65.
percben már 3-1 lett a hazaiak előnye. Ekkor ráadásul meg is fogyatkozott a Fradi, miután Fülöp Noelt kiállította a játékvezető. Nagyon úgy tűnt, meglesz a trófea… ám Dragóner kiharcolt egy büntetőt, s így Mátyus találatával ismét nyíltá vált a mérkőzés. A Ferencváros tíz emberrel kezdte szorongatni a győzelme biztos tudatában már kissé kiengedő Előrét. A 82. percben Bartha, a 88.-ban
pedig Ndjodo szerzett gólt, így a BKV Előre sajnos vereséggel
kezdte a tavaszi szezont, és lapzártánkig két további egygólos
vereséget is elkönyvelhet az idény krónikása.

Tisztelt Sportbarátunk!
Egyesületünk Elnöksége ezúton fejezi ki köszönetét mindazoknak, akik az elmúlt esztendőben jövedelemadójuk 1 százalékának felajánlásával a BKV Előre SC „Kajak-kenu” és „Szabadidősport” Alapítványát támogatták.
Az ebből befolyt összeget elsősorban az utánpótlás nevelésre, a gyermek-és diáksport támogatására fordította. Ennek
keretében került megszervezésre a nyári gyermektábor is,
amellyel közel 200 gyermek sportos és játékos foglalkoztatásával enyhítettük a Társaságnál dolgozó szülők gondjait.
Az elmúlt évtől kezdve választási lehetőséget kínáltunk
Önöknek, ugyanis 2003-ban létrehoztuk a „BKV Előre SC Szabadidősportjáért” Alapítványt, amelynek célja a fentiek mellett
a szabadidős programok bővítése is.
Kérjük, hogy jövedelemadója 1 százalékának felajánlásával
ebben az évben is támogassa az Ön által választott alapítványunkat.
KAJAK-KENU ALAPÍTVÁNY ADÓSZÁMA:
18070149–1–42
SZABADIDŐSPORT ALAPÍTVÁNY ADÓSZÁMA:
18180602–1–42
Kérjük, hogy a rendelkező nyilatkozat elő-és hátoldalán levő
tudnivalókat szíveskedjék elolvasni.
Köszönettel:
BKV ELŐRE SC ELNÖKSÉGE
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Az Előre elbotlott a Ferencvárosban

A további mérkőzések eredményei
MEZŐKÖVESD-ZSÓRY–BKV ELŐRE
2–1 (2–0)
Március 9., Mezőkövesd, 800 néző.
Gólszerzők: Vágó (1–0) a 3., Ragó
(2–0) a 7., Béress (11-esből, 2–1) a
48. percben
KAZINBARCIKAI SC–BKV ELŐRE
2–1 (1–0)
Március 15., Kazincbarcika, 400
néző. Gólszerzők: Nagy T. (1–0) a
16., Stevica (2–0) az 53., Bubori
(2–1) a 87. percben

Áprilisi meccsek
21. forduló: BKV Előre - Tuzsér SE IV.06. 16:30óra
22. forduló: Vác-Újbuda LTC - BKV Előre IV.12. 16:30 óra
23. forduló: BKV Előre - Tököl KSK IV.20. 17:00 óra
24. forduló: Szolnoki MÁV FC - BKV Előre IV.26. 17:00 óra
25. forduló: BKV Előre - Jászberényi SE IV.30. 17:00 óra (szerda !)

NYÍLT NAP
A KELENFÖLDI AUTÓBUSZGARÁZSBAN
Szeretettel várunk minden érdeklődőt
2008. április 19-én, szombaton a Kelenföldi
autóbuszgarázs nyílt napjára.
(Helyszín: Budapest Hamzsabégi út 55-57.)
Programok:
12.05 Forgács Gábor humorista
12.35 Sasvári Pál–Mahó Andrea énekel
13.05 Bóbis László és tánckara
13.35 a Bolyki Brothers koncertje
14.05. Fesztbaum Béla színművész Gyarmati István
zongoraművész kíséretében a buszokról kuplékat énekel
és novellát mond
14:35 Maros Gábor színművész énekel
15:05 Kapócs Zsóka színművész Karády dalokat és
sanzonokat énekel Gyarmati István zongorakíséretében
15:45 Heller Tamás–Beregi Péter közéleti kabaréja
16.15 a Budapest Ragtime Band koncertje, énekel
Payer András

A belépés díjtalan!

rejtvény

MIT ÁBRÁZOL A KÉP?

A kérdés roppant egyszerű: honnan való a
részlet? Könnyítésül három lehetőséget
kínálunk. A megfejtéseket április 13-ig
szíveskedjenek eljuttatni a Mozgásban
magazin szerkesztőségébe (1980 Bp. Akácfa
u. 15. V. 520.) vagy a
mozgasbanmagazin@bkv.hu e-mail címre.

Kedves Játékosunk! A nyereménysorsoláson való
részvétel és a nyeremény átvételének feltétele, hogy megadja
nevét és teljes címét vagy elektronikus elérhetőségét. Az ada
tokat a sorsolást követően a nyertes értesítésére használjuk
fel, melyet a Mozgásban Magazinban jelenítünk meg (név, tele
pülés és közterület neve vagy e mail megjelöléssel). A nyere
mény átvételét követő 1 héten belül a személyes adatokat tö
röljük. (Adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseit szívesen fo
gadjuk az adatved@bkv.hu e mail címen.)

Az

és a MOZGÁSBAN
közös játéka

1. Az UV villamosok pótkocsijáról
2. Ganz ipari csuklós villamosról
3. Egy transzformátor szoba bejárati ajtajáról

Előző havi kérdésünk helyes válasza: 1. Chiang Mai
Féléves Indóház előfizetést nyert: Virág Éva (e-mail).
Gratulálunk!

Előző havi rejtvényünk helyes megfejtése: RÁBA hengerfej.
1000 forintos étkezési utalványt és BKV-s ajándéktárgyat nyert: Baumgartner
András (e-mail), Szalay Gergely (e-mail), Varga Gyula (e-mail).
Gratulálunk!

E havi kérdésünk: A BKV megalakulásának évében hol
közlekedett a 69-es villamos?
1. Sehol, mert ilyen villamos akkor még nem volt
2. Rákospalota és Rákosszentmihály között
3. Mexikói út és Pestújhely között

A nyeremények szerkesztőségünkben vehetők át!

MOZGÁSBAN a Neten
Magazinunk már az Intraneten (http://salamon/C14/magazin/ címen)
és az Interneten (www.bkv.hu) is olvasható!

Beküldési határidő: április 13. A helyes választ
beküldők között egy darab féléves Indóház előfizetést
sorsolunk ki. Válaszaikat a Mozgásban magazin
címeire várjuk!

hirdetés

AUTÓBUSZBÉRLÉS!

A BKV Zrt. Volvo autóbuszai olyan európai szintű luxus színvonalat képviselnek, melyek külföldi és belföldi utakon egyaránt igénybe vehetők:
kirándulások, síutak, színházi és egyéb előadások, városnézés, idegenforgalmi programok, rendezvények, esküvői, reptéri és más transzferek
lebonyolítására
Díjszabás:
Km díj: 280,- Ft + ÁFA
Óradíj: 8000,- Ft + ÁFA
Minimál díj: 48.000,- Ft + ÁFA
Minimál km: 170 km

„Aprókból épül”
JÚNIUS 30-IG TART A GYŰJTŐAKCIÓ
A MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT JAVÁRA
A BKV Zrt. és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat együttműködési
megállapodásának megfelelően Társaságunk segíti a Szeretetszolgálat
mentőszolgálatának karitatív tevékenységét. Ebből a célból hat darab,
aprópénz gyűjtésére alkalmas urnát helyeztünk el a BKV telephelyein.

Kereskedelmi csoport
Tel: 061-318-3187
1-461-6500/111-32-32

a BKV dolgozóknak családi eseményekre kedvezmény

ASZTALOS
MUNKÁK
Egyedi bútorok az Ön elképzelése
alapján. Pontos, igényes kivitelezés.
Fő profilunk: konyhabútorok
tervezése és kivitelezése, azonban
más területen is (gardróbszekrények, háló , fürdő , előszoba bútorok, irodai
vagy üzleti berendezések) állunk az Ön rendelkezésére.
Ingyenes felmérés után 3D s látványtervet készítünk.
Az elkészült munkákra 1 3 év garanciát vállalunk.
BKV s dolgozóknak kedvezmény.
További információ és időpont egyeztetés: 20 427 4916, vagy
info@asztabau.hu

A gyűjtőurnák az alábbi telephelyeken találhatók:
1072 Budapest, Akácfa u. 15
·1165 Budapest, Bökényföldi út 122.
·1194 Budapest, Méta u. 39.
·1113 Budapest, Hamzsabégi u. 45.
·1037 Budapest, Pomázi út 15.
·1098 Budapest, Üllői út 197-199.
A gyűjtőakció 2008. június 30-ig tart. Az összegyűjtött pénzből a Máltai
Szeretetszolgálat mentőszolgálatának éves működéséhez járul hozzá a
BKV Zrt. A megtelt urnák tartalmát a Szeretetszolgálat folyamatosan
juttatja el a rászorulóknak.
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Kiadó vagy eladó XIV. kerület
Vezér úton 2000 ben épült tár
sasház 1. emeletén 79nm es 3
szobás lakás erkéllyel, garázzsal
és közös tárolóval. Kiadási ár:
100.000Ft+rezsi.
Eladási ár: 27.6M Ft. Érd:06 70
3800 051
Kaposvár csendes kertvárosi
részén, zöldövezetben 90 nm es
kertes családi ház külön bejáratú
2x1 szoba, konyha, előszoba, für
dőszoba, kamra lakrészekkel,
melléképületekkel, garázzsal,
szép állapotban 16,5 M forintért
eladó.
Érd.: 82 435 258, 70 518 3090
karpatijulika@msn.com
Budakeszin, a Makkosi úton el
adó két különbejáratú (akár egye
síthető) egymás melletti telek,
hozzávetőleg 500 négyszögöl.
Tele gyümölcsfákkal, szép pano
rámával, szoba konyhás kőépüle
tel. Víz, gáz, villany, bekötve.
Irányár: 38 M.
Érd.: 3210 890, 20 424 8780
ELADÓ Bp. XVIII. ker. Pestimrén,
központhoz közel, de csendes ut
cában, 80 nm es családi ház
+felszerelt, aknás, alápincézett
garázs műhely, szép kerttel. /2
szoba, nappali, terasz, fürdőszo
ba, konyha, kamra, tetőtér be
építés./ Irányár: 26,9 millió Ft Tel:
06306649390 vagy házi: 25
236, E mail: garanyizs@bkv.hu

Nyelvtanulás
A Peregrinus
Nyelviskolába bármilyen szintre
és nyelvre történő beiratkozás
esetén a nyelvtanulás joga átadó.
A ko r á b b a n ot t e l ke z d et t
tanulmányaimat folytatni nem
tudom, ezért a már befizetett
összeget kedvező áron átadom.
Érdeklődni lehet: 06/20 459
9344 es mobilon, vagy a 11070
es melléken, vagy e mailen:
alfoldiz@bkv.hu.
A Kreadance tánciskola felvételt
hirdet. Edzési időpontok: kedd
péntek, a fellépő csopor t
s z á m á r a 16 . 0 0 18 . 0 0 , a z
utánpótlás cso port számára
17.00 19.00. Helye: IV. kerület,
Árpád út 5.
Érdeklődni lehet: 20/367 04 02,
30/243 86 00.
Érd-Parkvárosban családi ház el
adó. 146 nm, 205 négyszögöles
telken. Pince szint: 3 db tároló.
Alsó szint: 2 szoba, konyha, ét
kező, fürdőszoba+wc. Tetőtér: 3
szoba, fürdőszoba, wc, gázcírkós
fűtés, egy gépkocsis beálló. Ár:
29,5 M. Érd: 20 585 1826
Eladó egy nyaraló a Bánki tónál
120 négyszögöles telken. Érd.:
30 970 4229

Autóbusz rendelést vállalunk
üdüléshez, kiránduláshoz. Ház
tól házig szállítás klímás kis
busszal, 12 személyestől 55 sze
mélyesig. BKV s dolgozóknak
20% kedvezmény. Ugyanitt autó
és kisbusz szerelés!
Érd: 06 20 9966 851
Eladó két kétajtós ruhás
szekrény (Darabonként is megvá
sárolható). Ár: megegyezés sze
rint. Érd.: 70 594 4321
Sürgősen kiadó a Hatház utca
11 ben egy szoba komfortos
lakás. 50 E + rezsi. Érd: Szabó
Lajos, tel: 30 627 65 15
Eladó a XI. kerületben, Albertfal
ván egy 155 négyszög öles tel
ken, 110 nm es, felújításra szo
ruló kertes családi ház, mellék
épületekkel. Érd.: 30 579 5262
Kiadó a X. kerület Füzér utcában
egy 32 nm es bútorozott lakás.
50ezer Ft +rezsi+2 havi kaució.
Érd.: 06 20 471 2881
Eladó a VII. Rippl Rónai utcában
egy 76nm es, 2,5 szobás (fél szo
ba galériás), erkélyes, világos la
kás, épülő kormányzati negyed
mellett. Irányár: 19,3 M.
Érd.: 06 70 273 0267

Suzuki Swift, 2007/5 havi eladó
a törlesztőrészlet átvállalásával.
A havi részlet CHF alapon, átlago
san 32.500Ft, az átvállalás költ
sége minimális! Érdeklődni lehet:
Nagy Andrea 70 343 0108
Eladó Káposztásmegyeren I.
emeleti, kétfrontos, 68 m2 panel
lakás magánszemélytől. A nap
pali, ebédlő, hálószoba és a
fürdő, WC a fürdőszoba (sa
rokkád) felújított. A konyha
részben felújítva, 8nm es, erkély.
A lakás vízórás, kábel TV és
internet kapcsolat elérhető.
Csendes családias, villamos
megálló, óvoda, iskola közelben.
Ár: 12 900 000 Ft Érd: 20/435
9090 vagy 30/596 5677.
Sürgősen szerető Gazdit keresek
1 éves szuka FOXI kutyámnak,
nagyon játékos emberszerető és
a cicákkal is jól kijön.
Tel: 06 20459 9037
Őrmezőn, 1,5 szobás 48 négy
zetméteres bútorozott panella
kás, március 1 től hosszabb távra
45e + rezsiért kiadó.
Érd: 70/200 33 04
Zalakaroson kiadó önálló, össz
komfortos nyaraló májustól októ
berig 3+2+3 fő részére erdőszéli,
csendes környezetben termálfür
dőnél. Bérleti díj 4500 Ft/ház/éj
től, BKV s dolgozóknak 10% ked
vezménnyel.
Érdeklődni: 06 20 414 5650

Egészségügyi okok miatt sürgő
sen eladó, Nagykátán egy
100nm es, 3 szobás családi ház,
belső felújításra szorul. Nagy te
lekkel, melléképületekkel.
Irányár : 10Mft. Érdeklődni:
Csekla József 0630 341 9557
telefonszámon este. Cím: 2760,
Nagykáta Kiss Ernő u. 19
AUDI 100 2.0 szívódiesel, 1989
es kombi, alufelnikkel, jó gumik
kal, vonóhoroggal, kp i zárral, to
lótetővel, CD+erősítő +mély nyo
móval, 2009.12. hóig vizsgáz
tatva, törzskönyvvel, tulajdonos
tól, garázsból, megkímélten el
adó. 660.000 Ft. Érd.: 20 535
8162, fradika66@freemail.hu
Április 1-től XVII. kerület Kaszáló
l a k ó te l e p e n , p a r k r a n é z ő
/buszmegálló közeli/ csendes,
első emeleti 54 nm es, 2 külön
bejáratú szobás, erkélyes lakás 2
fő vagy házaspár részére kiadó,
50.000 ft. + rezsi. T: 06 20 9916
333l .
Vennék kardot, bajonetett,
rohamsisakot, katonai
egyenruhát, kitüntetést,
emléktárgyat valamint régi
pénzt. Tel: 06 20 459 9132 vagy
251 70.
ALIEN alig használt elöltöltős
mosógép olcsón eladó. Tel:
70/3878 159

Lapunkat rendszeresen
szemlézi Magyarország
legnagyobb médiafigyelője az

OKÉV 01-05-66-04

Igényes, új villában hét éjszaka félpanziós ellátással. Az üdülő tíz kétágyas szobával rendelkezik (minden
szobához saját fürdőszoba tartozik). Az ár tartalmaz hét reggelit (bővített, kontinentális) és hat vacsorát
(kétfogásos). Turnusváltások vasárnaptól vasárnapig.
Árak:
Előszezon: 2008.03.23. 2008.06.01. 25.900.FT/fő,
Főszerzon: 2008.06.01. 2008.06.29. 29.900.FT/fő,
2008.06.29. 2008.08.24.35.900.FT/fő,
Utószezon: 2008.08.24. 2009.04.12. 22.900.FT/fő.
Az ár nem tartalmazza az idegenforgalmi adót, amely 18 és 70 közötti vendégeinkre vonatkozik,
éjszakánként 300 forint fejenként. Aktív BKV dolgozók és családtagjaik részére szolgáltatásunk áraiból
5%kedvezményt biztosítunk, ha van érvényes telepbelépőjük. Üdülési csekk és egészségpénztár
elfogadóhely (OTP, MKB, K&H, Vasutas, Honvéd, Erste, Posta, Tempo, Uniqua, Dimenzió).
Bejelentkezés: BALOGH JÓZSEF. T: 06 30 856 4990, cím: 4201. Hajdúszoboszló Pf:126.
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a hónap képe

KIRÁNDULÁS A
KERTÉSZET VILÁGÁBA

fotó Legát Tibor

Az idén április 26-tól május 4-ig tart az a hatalmas vállalkozás, amelyre már
évek óta készülnek a magyar kertészek legjobbjai. A Hungexpo területén nyitja meg kapuit az a kiállítás, melyen virágzó fák és bokrok, rózsatenger, egynyári virágok színes kavalkádja fogadja a csarnokba lépőket.

Szállításra váró UV szerelvények a Zuglói kocsiszínben.

KÜLÖNVONATTAL
A CSÍKSOMLYÓI BÚCSÚRA

Az esemény gyökerei Belgiumba nyúlnak vissza, ahol először 200 éve szerveztek a tehetséges belga kertészek árubemutatót legszebb termékeikből.
2005-ben a részt vevő országok megalakították a Floraliák Nemzetközi Szövetségét, és tagjaik sorába Magyarországot is meghívták. A Floralia Budapest
a magyar kertészet legjobbjairól ad majd keresztmetszetet, a legkiválóbb termelők legnagyszerűbb termékeit látjuk majd, a lehető leglátványosabb elrendezésben. A 20 ezer négyzetméter alapterületű csarnokban 1,2 km hosszan
tekereg majd az út, amelyen sétálva mindent megtekinthet a látogató. A csarnok középpontjában mintegy 200 négyzetméteres vízfelületet teremtenek,
ahol a vízjáték hangjában, látványában gyönyörködhetünk majd. A rózsakertben a legjobb, legszebb, legújabb fajtákból láthatunk majd virágzó töveket.
Az áprilisi rózsavirágzás is hasonlóan nagy szakmai bravúr, mint az egynyári
virágzás előrehozása, amelyből ugyancsak látunk majd színes felületeket.
Találkozhatunk majd az utóbbi évek két legnagyobb, a növényvilággal kapcsolatos szenzációjával, a wollemia fenyővel, és a bükkábrányi mocsárciprusok egy részével. A szőlő és gyümölcstermesztők, valamint a zöldségtermesztők is kiállítják legkiválóbb terményeiket. Zöldségszobrászok és virágkötők keze alól lélegzetelállító alkotások kerülnek majd ki, a nagyközönség
legnagyobb örömére.
A csarnokban teremtett mikrotájhoz 4 ezer köbméter földet hordanak be, és
3 ezer négyzetméter gyepszőnyeget terítenek majd el. A létrehozott dombokból nőnek ki a hatalmas földlabdás fák, alattuk cserjék, örökzöldek teremtenek harmonikus egységet. A magyar kertészet olimpiájára sok tízezer látogatót várnak, a budapesti tavaszünnepen valamennyien meggyőződhetünk arról, hogy milyen tehetségesek a kertészeink.
Akinek a látottak alapján kedve támad a növények beszerzésére is, az F
pavilonban illetve a hozzá tartozó szabad területen berendezett nagy növényvásáron vásárolhatja meg a kiszemelt növényeket, ugyancsak a legkiválóbb
hazai kertészetek kínálatából.
Várjuk a Hungexpo kiállítási területén, az A csarnokban, a Floralia
Budapesten, április 26-május 4-ig!
Egyéni jegy: 1500 Ft, diák és nyugdíjas jegy: 900 Ft, visszatérő jegy
(háromszori belépésre) 3000 Ft, csoportoknak, (10 fő felett) 600 Ft/fő, előzetes bejelentkezés szükséges. 2500 Ft-ért családi jegy vásárolható, mellyel
két felnőtt és két gyermek léphet be. A Volánbusz 50 %-os kedvezményt ad a
Floralia-ra utazóknak.
Nyitva tartás minden nap 9.00 - 19.00 óráig, szombaton 14.00 -19.00 -ig.
Parkolás a V jelű belső parkolóban, 40 Ft/15 percért, legföljebb 800 Ft-ért.

Szervezôk:
az Indóház vasúti magazin
és a Kárpáteurópa Utazási Iroda
Információ és jelentkezés:
06 1/368 6296
karpateuropa@t online.hu

www.floralia.hu

