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Holoda Attila: „Csak elégedett emberek
sokasága válik elégedett országgá” –
Munkások Újsága
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fotó:

Holoda Attila 23 évig dolgozott a Molnál, volt a hazai kőolaj- és földgázbányászat vezetője, a Magyar
Bányászati Szövetség elnöki pozícióját is betöltötte, rövid ideig – lemondásáig – helyettes államtitkár
volt a második Orbán-kormányban. Tavaly ősszel a teljes ellenzék támogatottjaként indult az
önkormányzati választásokon Hajdúszoboszló polgármesterségéért, ám a Fidesz győzedelmeskedett
a fürdővárosban.
A Munkások Újsága interjút készített vele, ebből emeltünk ki néhány részletet:
Való igaz, nincs egyszerű helyzetben a mostani városvezetése Hajdúszoboszlónak, mert komoly
érvágás jelent nemcsak a vendégforgalomból élő helyi lakosoknak, de magának a város
költségvetési bevételeinek is idén az üdülővendégek elmaradása. Most megmutatkozhat az a
választási kampány során városszerte hangoztatott érvelés, miszerint minden körülmények között,
akár tisztességünk, becsületünk és önállóságunk feladásával is érdemes a mostani fideszes
kormánnyal jóban lenni, hiszen akkor majd többletforrásokhoz juthatunk.
Az önkormányzatok megsarcolása, az önkormányzatiság intézményi és anyagi teljes tönkretétele az
egyik legtisztességtelenebb dolog, ami ennek a mostani Orbán-kormánynak a számlájára írható. Bár
tudom, van verseny a tisztességtelen és becstelen kormányintézkedések közt ezért az egyáltalán
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nem hízelgő címért rendesen. Ám mégis a legarcátlanabb az egészben a körítés, a mellé fűzött
magyarázat és propaganda, ahogy ezt eladják az emberek felé. Szolidaritás! – hangoztatták,
amelyből mindenkinek ki kell venni részét.
Az önkormányzatok megsarcolása éppen azokat érintette leginkább, azaz a helyi közösségeket, akik
a legtöbbet tettek és tudnak tenni a járvány következményeinek felszámolásáért és a szükséges
egészségügyi intézkedések megtételéért. A központi beszedő és kiosztó rendszerek működési
anomáliáinak erősen torzító és kiszolgáltatottságot növelő természetét jól ismerjük a szocializmus
időszakából. Aki „jól viselkedik”, majd kap pénzt, aki nem, azt meg tönkre tesszük, hogy az emberek
azt higgyék róluk, alkalmatlanok. Pedig csak eszköztelenek és kifosztottak.
Én azt gondolom, hogy az önkormányzatok megsarcolása, az önkormányzatiság elsorvasztása a
legalattomosabb, legalávalóbb zsarolás és merénylet, amit a választópolgárokkal szemben a mostani
kormány elkövetett. És sajnos egyáltalán nem látom, hogy ezt a választók képesek vagy hajlandók
lennének felismerni. A történelem, úgy tűnik, tényleg ismétli önmagát, csak a politikusi aljasság
mértéke lesz egyre mértéktelenebb és bicskanyitogatóbb, mint korábban.
A teljes interjú itt olvasható.
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