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Értéket hoz a karácsony

– Mennyire igaz az, hogy az elvi-
lágiasodott fogyasztói társada-
lomban egyre inkább próbálják 
elfedni az ünnep lényegét?

– Többször szembesülök 
ezzel a kérdéssel, viszont úgy 
látom, hogy a holtponton már 
túl vagyunk. Épphogy egyre 
inkább rádöbbennek az embe-
rek, hogy mi ennek az ünnep-
nek a jelentõsége, az adventi 
vásárok is egyre kevésbé szól-
nak csupán az üzletrõl, egyre 
több kulturális, szellemi értéket 
hordozó program kapcsolódik 
hozzájuk, a giccsek, bóvlik mel-
lett értékes népmûvészeti tár-
gyak is kaphatók.

– Ennek ellenére azért vannak 
próbálkozások, tavaly ilyenkor 
például Oxfordban a „téli fény 
ünnepének” rendeztek feszti-
vált…

– Igen, de hát ez ismerõs: 
nálunk Télapó- meg fenyõfa-
ünnep volt sokáig. Ideológiák 
jönnek-mennek, változnak, de 
attól még a karácsony ugyanaz 
marad. 

– Mit tehet ilyen helyzetben 
az egyház?

– Az egyház nem manipulálni, 
befolyásolni akarja a társadalmat, 
hanem szolgálni. Problémák, 
lelki-szellemi bajok, eltorzulások 
mindig jelentkeznek, mi pedig 
saját eszközeinkkel gyógyíta-
nánk ezeket. A karácsony üze-
nete örökké aktuális, mindig az 

adott kornak és társadalmának 
is szól: érdemes értékekhez for-
dulni, azokat képviselni, tanúsá-
got tenni róluk, egymásnak adni 
szellemi jókat, mert minél többet 
ajándékozunk ezekbõl másnak, 
annál több marad nekünk is.

– A gazdasági válság kapcsán 
arról panaszkodik a világ, hogy 
nehéz karácsony elé nézünk.

– Az úgynevezett gazdasági 
válság fogalmával vigyázni kell, 
hiszen hazánkban az emberek 
többsége, de még a legszegé-
nyebbek is olyan helyzetben 
élnek, ami luxus lenne a világ 
másik oldalán. Ezzel nem aka-
rom lebecsülni az itteni gon-
dokat, de figyelemmel kell 
lennünk arra, hogy a globali-
zációnak ilyen hatása is van. 
Kötelezettség, hogy azon mil-
liók iránt is felelõsséget érez-
zünk, akik éhen halnak, vagy 
betegségben élnek. Azt is job-
ban észrevehetjük talán, hogy 
vannak olyan értékek, amelyek 
birtoklása, gazdagítása, kép-
viselete nem anyagi kérdés. 
Ha valaki panaszkodik arról, 
hogy kevesebb pénze van az 
idén arra, hogy a családtagok 
számára ajándékot vásároljon, 
elgondolkodhat, hogy ajándékot 
leleményességgel, szeretetbõl is 
lehet készíteni – ez nem befolyá-
solja az emberi kapcsolatokat.

� Arany�Mihály

Karácsony – Krisztus szü‑
letésének ünnepére készül 
a világ, a kérdés csak 
az, akarjuk‑e, tudjuk‑e 
elfogadni az ünnep való‑
di lényegét. Az ünneprõl 
Kiss‑Rigó László szeged–
csanádi megyés püspök‑
kel beszélgettünk. 

Fo
tó

: G
ém

es
 S

án
do

r

A Fõtávot is meglepte a különös 
levél. A szórólapról tudomásuk 
sem volt egészen addig, amíg egy 
távfûtött lakásban lakó kollégájuk 
fel nem hívta a figyelmüket rá, 
hogy a postaládájában mit talált. 
Ráadásul az anyag számos téve-
dést is tartalmaz, például a számí-
tásokat illetõen.

Természetesen megkeres-
tük Horváth Csabát is, akitõl 
azt tudakoltuk, hogy a meg-
tévesztõ „Budapest Fõváros 
Önkormányzata” fejléccel terjesz-
tett reklámanyag elõállításának 
költségeit a fõváros fizette-e, vagy 

esetleg a levélben igen sûrûn 
emlegetett Fõtáv? 

– Nem Fõtáv-tájékoztató, mert 
akkor valahol rajta lenne a cég 
emblémája, és biztos nem hason-
lít, mert a levélben a szocialista 
frakció szerepel – védekezett a 
politikus, de mint késõbbi sza-
vaiból kiderült, nem is fõvárosi 
szórólap. – A Magyar Szocialista 
Párt finanszírozta. Azért szere-
pel benne a távfûtõmûvek, mert 
november 20-ig a szocialisták fel-
ügyelték a szolgáltatót. Azokat az 
eredményeket, amelyeket a Fõtáv 

elért az erõmûtárgyalásokon, 
magunkénak is érezzük, mint 
ahogy még ennél is jobban magun-
kénak érezzük a szocialista kor-
mány által támogatott és elfoga-
dott áfacsökkentést. A Fõtávval 
konzultáltam, és ezeket a számo-
kat õk nem cáfolták. A levél és az 
abban foglalt adatok megfelelnek 
a valóságnak.

A teljes igazsághoz persze hozzá-
tartozik az is, hogy Horváth Csaba 
fõpolgármester-helyettesként nem 
a távfûtést felügyelte, mert az a 
kegyvesztett Hagyó Miklós területe 

volt, hanem például a fõvárosi szín-
házakat, többek közt azt is, ame-
lyet Sas József adócsalásért elítélt 
humorista igazgatott. Viszont nyil-
ván szakértõje lehet a távfûtésnek, 
mert levele azzal zárul, hogy nála 
lehet jelentkezni azoknak, akik 
szeretnék megtudni, hogyan kell 
egész évre osztott számlát igényel-
ni, fûtést korszerûsíteni, ne adj’ 
isten átmeneti pénzzavar gátol-
ja a fûtésszámla kifizetésében. 
Hát akkor tessenek kérdezni!  
horvathcsaba@budapest.hu
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Távhõrõl szóló tájékoztatónak tûnõ kampánylevél a postaládákban

Horváth Csaba alaposan
befûtött a budapestieknek
Távfûtési tájékoztatónak 
tûnõ kampánylevéllel 
árasztották el a fõvárosi 
távfûtéses lakások posta‑
ládáit. A szórólapon 
Horváth Csaba ex‑ 
fõpolgármester‑helyettes 
mosolyog, és megpró‑
bálja összeugrasztani a 
panellakókat azokkal, akik 
nem távfûtéses lakásban 
laknak. Ilyen formán: „Önt 
és még 650 ezer budapes‑
tit joggal háborította fel, 
hogy a fûtésért mintegy 20 
százalékkal többet kellett 
fizetnie, mint a gázfûtéses 
lakásban élõknek.”

Horváth Csaba távfûtési tájékoztatónak tûnõ levele a budapestiekhez


