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Kormánybiztosként drágított, most ingyen adná a buszjegyet

Horváth Csaba a BKV Mekk Elekje

„Van egy jó hírem” – hirdette 
mosolyogva a választási fiaskó 
utáni napon Horváth Csaba, az 
MSZP fõpolgármester-jelöltje 
városszerte óriásplakátjain és a 
budapestiekhez eljuttatott szóró-
anyagában. Aztán pártja majáli-
sán az is kiderült, mi ez a jó hír:

– Az MSZP 2013-ig bevezetné a 
díjmentes közösségi közlekedést 
Budapesten. Ezt azok vehetnék 
igénybe, akik legalább négy éve 
állandó budapesti lakosok, vagy 
diákként a fõvárosban tanulnak 
– mondta a kétségkívül jól hang-
zó tervet Horváth, aki korábban 
Hagyó Miklóssal együtt Demszky 
Gábor fõpolgármester helyettese 
volt, utána pedig budapesti kor-
mánybiztos lett.

Horváth Csaba lapunknak 
elmondta: elképzelése sze-
rint az ingyenes BKV-val lehet-
ne motiválni az autósokat arra, 
hogy fizetõssé váló zónán belül 
gépjármûvüket közösségi közle-

kedésre cseréljék. – Olyanná kell 
tenni Budapest közlekedését, 
hogy kevesebb autó közlekedjen 
– hangsúlyozta. 

„A javaslatomról szóló meg-
valósíthatósági tanulmányt a 
Városkutatás Kft. készítette a 
városházának, a fõváros megren-
delésére” – nyilatkozta korábban, 

de a cég még aznap közlemény-
ben tiltakozott e kijelentés ellen. 
– Erre támaszkodva készítettük el 
a tervünket – magyarázta nekünk 
Horváth Csaba, de azt elismerte, 
hogy a Városkutatás Kft. tanulmá-
nyában valóban sok minden sze-
repel, csak éppen ingyenes BKV 
nem. A javaslat megalapozatlan-

ságára utal, hogy Tarlós István 
fõvárosi Fidesz-frakcióvezetõtõl 
és a Városi és Elõvárosi 
Közlekedési Egyesülettõl kezdve 
Demszky Gábor fõpolgármesterig 
sokan, még Horváth párttársai: 
Molnár Gyula újbudai polgár-
mester és Szanyi Tibor újlipót-
városi országgyûlési képviselõ 
is azt mondták, a terv nem 
kivitelezhetõ. 

– A VEKE a Fidesz ifjúsági 
szervezete, így a véleményük 
nem izgat, Molnár Gyulával már 
tisztáztam a félreértést, Szanyi 
Tibor információhiányos – kom-
mentálta a kijelentéseket a Helyi 
Témának a fõpolgármester-jelölt.

A VEKE szerint egyébként 
a terv azért megvalósíthatat-
lan, mert a dugódíjból befolyó 
összeg nem fedezné a BKV kiesõ 
bevételét. 

– A cég bevételeinek három pil-
lére van: a jegyárbevétel mellett 
az állami és a fõvárosi támogatás. 
Az ingyenessé tétel miatt 35-38 
milliárd forint esne ki, ezt lehetne 
fedezni a dugódíjból, ráadásul az 
állami és a fõvárosi támogatások 
most már inflációkövetõk. Ez 
azért is fontos, mert a BKV-tól 
nem a korrupció miatt tûnt el a 
legtöbb pénz, hanem azért, mert 
a támogatások nem követték 
az inflációt és elértéktelenedtek 
– magyarázta Horváth, aki egyéb-
ként decemberben még azt nyi-
latkozta: azért kell emelni a BKV-
jegyek árát, mert „minél olcsóbb-
nak tûnik valami, annál kisebb 
a társadalmi értéke”. Lapunknak 
úgy nyilatkozott, ezt a kijelen-
tését most is fenntartja, hiszen 
akik nem lennének jogosultak 
ingyen utazni (nem budapestiek, 
külföldiek, stb.), azok számára a 
jövõben is emelkedne a jegyár.

� Hunyadi�Áron

Nagy vihart kavart 
Horváth Csaba, az MSZP 
fõpolgármester-jelöltje 
azzal, hogy pártja majá-
lisán bejelentette: ingye-
nessé tenné a budapesti-
ek számára a tömegközle-
kedést. A kijelentést azóta 
a Fidesztõl és a VEKE-tõl 
kezdve, Demszky Gáboron 
át, saját párttársai is bírál-
ták, de Horváth tovább-
ra is kitart ötlete mellett. 
Szerinte a BKV-tól nem a 
korrupció miatt tûnt el a 
legtöbb pénz.

Horváth Csaba maga sem gondolhatta komolyan az ingyenes tömeg-
közlekedést, az ötlet legfeljebb kampányfogásnak jó
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– Ha a természet veszélyeirõl 
beszélünk, akkor a kullancsot 
mindenképpen ide kell sorol-
ni. Ebben a régióban ötvenféle 
képviselõje van a pókszabású-
akhoz tartozó állatcsaládnak, 
többségük azonban erdei vadak 
élõsködõje, csak hat olyan 
faja van, amely az emberre is 
veszélyes – mondta lapunk-
nak Kapiller Zoltán. – Nem a 
kullancscsípés, hanem azok a 
kórokozók a veszélyesek, ame-
lyek ilyen úton az emberbe 
kerülhetnek. A nyolcféle álta-
luk terjesztett fertõzõ betegség 
közül, az emberre is veszélyes 
a Lyme-kór, az agyhártya- és 
agyvelõgyulladás, a tularémia 
vagy nyúlpestis. Az úgyneve-
zett nyúlpestis kórokozója fõleg 
a János-hegy, Farkashegy kör-
nyékén élõ kullancsokban talál-
ható meg.

A szakember szerint tévhit 
az is, hogy csak a kullancscsí-
péssel kerülhetnek az emberbe 
a kórokozók. A nyaralókban, 
ahol nem takarítottak, és esetleg 
az ízeltlábú széklete vagy maga 
a kullancs tetemének marad-
ványai lerakódtak, az embert 
szintén megfertõzõdhet. – Nem 
szabad vadak vagy az etetõjük 
közelébe menni, mert ott is 
könnyen össze lehet szedni az 
élõsködõt. A közkedvelt vadál-
lat, a sün az egyik legveszélye-

sebb, mert számos élõsködõnek 
nyújt otthont. Részben ezek az 
állatok felelõsek azért, hogy 
a városon belüli parkokban is 
megjelentek a kullancsok.

Lehetõleg ne üljünk olyan 
helyre, ahová korábban odavi-
zelhettek az állatok. A nyúlpestis 
kórokozója ugyanis a sérült láb-
száron keresztül is a szerve-
zetbe kerülhet. Ilyen eset már 
elõfordult a Budai-hegységben 
túrázók között.

Kapiller Zoltán szerint sosem 
szabad kézzel eltávolítani a kul-
lancsot: ilyenkor az élõsködõnek 
fájdalmat okozunk, és hajlamos 
arra, hogy a gyomortartalmát 
az emberbe ürítse, másrészt, ha 
például ujjal, csípõmozdulattal 
tesszük ezt, és az ujjhegyen 
mikrosérülés található, akkor mi 
is megfertõzõdhetünk. Minden 
esetben a kullancseltávolító 
kanál használata javasolt.

Pest megyében néhány 
esztendõvel ezelõtt Kapiller 
Zoltán és szervezete mintegy 
háromezer a kullancsokra 
figyelmeztetõ jelzést helyezett 
ki a külterületeken és a kirándu-
lóhelyeken. – Sajnos a fele, ha 
megvan a korábban kihelyezett 
táblákat. Elvitték, ellopták õket 
a vandálok. Nemrégiben egy 
egyetemi kollégiumban jártam, 
ahol az egyik kollégista falán 
láttam az egyik táblát. � GB

Támadnak a vérszívók
A tavaszi meleg nemcsak a szabadba tett túrákhoz ide-
ális, de a kullancsok szaporodásnak is. Kapiller Zoltán, 
a Magyar Kullancsszövetség elnöke a Helyi Témának 
elmondta, hogy Pest megyében is problémát jelent a 
veszélyes vérszívók túlzott elterjedése.

Hat olyan kullancsfajta van, amely az emberre is veszélyes


