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Dr. Kövér László úr,
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország Alaptörvénye 7. cikk (2) bekezdése, valamint az egyes házszabályi
rendelkezésekről szóló 10/2014. (11.24. OGY határozat 121. §-a alapján interpellációt kívánok
benyújtani dr. Kásler Miklós emberi erőforrások miniszterének

A kulturális tao kivégzése avagy a kultúrharc élesedik?

címmel.

Tisztelt Miniszter Úr!

Az Orbán-rezsim által meghirdetett kultúrharc élesedik. Az utóbbi hetekben kinevezték az
Operett élére azt az embert, akit Orbán úrjavasolt, pályázata hiába élvezte csupán a társulat
10 százalékának bizalmát. Az utolsó pillanatban lemondták Gálvölgyi János kaposvári önálló
estjét, a Magyar Idők című, náci szellemiségű orgánum pedig ócska és visszataszító
zsidózásba kezdett Ady Endre kapcsán. De hát ilyen a percemberkék dáridója. És most itt a
következő lépés, a kulturális műhelyek (színházak, zenei produkciók) tao támogatásainak
felszámolása.

Indok, természetesen van: a rendszerben megbújó korrupciót kell felszámolni, de ilyen alapon
- ha valóban a közpénzért aggódnának, már nem létezne magyar futball, hogy a tenisz- és az
ökölvívó szövetség körüli gyanús ügyeleteket most ne is részletezzük. Az Orbán-kormány a
tao pénzek ügyében is tisztességtelen. Egyrészt ma már fűtött gyepű, kéthetente 1500 ember
által látogatott 15 ezres stadionok fenntartására is felhasználható lenne a sport taó-ja, másrészt
egyetlen tollvonással értékes produkciókat, alkotói csoportokat lehetetlenítenek el a
kultúrában. Ma még azt sem tudni, hogy az idén megszerzett támogatások átvihetők-e, vagy
egyetlen tollvonással megszűnik minden támogatás. Mindegy, hogy egy cég úgy döntene,
hogy egy számára értékes színházat vagy koncertet támogatna, erre a jövőben nem lesz
lehetősége. Marad az állami mecenatúra, a kézből etetés korszaka.
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A Demokratikus Koalíció szerint átlátható, korrupciómentes tao-rendszerre van szükség. A
visszaélőket ki kell szűrni, de ha valaki lop, az nem indok arra, hogy más alkotóközösségek
menjenek tönkre, vagy hajtassanak az állami ellenőrzés alá. Ez a megoldás a Demokratikus
Koalíció számára elfogadhatatlan. Kérdezem a miniszter urat, mi lesz ezekkel a műhelyekkel,
átvihetők-e még a jövő évre a lekötött, megszerzett támogatások?

Várom megtisztelő válaszát.

Budapest, 2018. október 24.
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