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Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

„Alfa-program teljes szakmai támogatást kapott?" címmel a Házszabály 91 . §-a alapján
kérdést kívánok benyújtani Hiller Istvánhoz, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának
miniszteréhez .
A kérdésre a választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszter Úr!

A K/8483 . számú kérdésemre, bár nem ezt kérdeztem, de a következőket válaszolta :
Az Alfa-program teljes szakmai támogatást kapott . Úgy vélem, e program, kormányzati
ciklusokon átívelően is kiállja az idők próbáját, és mindannyiunk megelégedésére szolgál .

Tisztelt Miniszter Úr!

úgy tűnik, nem ugyanazon a meghallgatáson vettünk részt legalábbis az Ön emlékei és a
parlamenti jegyzőkönyv oly mértékben ellentmondásban van, hogy azt kell feltételezzem, hogy
vagy a jegyzők hibáztak óriásit, vagy Önt csalja meg az emlékezete?
Tudniillik, az Ön meghallgatásán mindenki kifejthette a véleményét és többen komoly szakmai
érveket sorakoztattak fel amellett, hogy az ún . Alfa-program első pontja egyáltalában nem
szolgálja a múzeumok érdekeit . Tehát úgy vélem, e programnak nevezett elképzelés nem fogja
kiállni az idők próbáját és sajnálatosan nem fog mindannyiunk megelégedésére szolgálni . Ezt
támasztja alá Mojzer Miklósnak a Szépművészeti Múzeum főigazgatójának a hozzászólása, és ezt
bizonyítja az is, hogy a vidéki múzeumok igazgatói határozottan ellenezték a múzeumok ingyenes
látogathatóságát .
Az Alfa-program többi pontját nehéz lenne támadni, mivel olyan jelentéktelen összeget
fordítanak erre a célra, hogy annak látható következményei az elkövetkezendő évtizedekben nem
lesznek.
Ön egy régebbi kérdésemre azt válaszolta, hízelgő az Ón számára, hogy én úgy gondolom, „az
elkövetkező 20, sőt 40 évben a szocialista párt fogja betölteni a kormányzati pozíciót
Magyarországon . Ehhez nem is tudnék mást hozzáfűzni, mint azt, úgy legyen!"
Sajnos nem ennyire hízelgő Önre nézve az amit gondolok . Az igazság az, ha az ország érdekét
tekintem, akkor azt kívánom, hogy Isten óvja meg Magyarországot attól, hogy a szocialista párt
hosszabb ideig kormányozzon ebben az országban . Az akkor feltett kérdéseimre - szinte már
magától értetődően -, nem válaszolt.

K/8893 .

Írásbeli kérdés



Kérdezem Miniszter Urat :

Ha tisztességgel végig akarná vinni az Alfa-programot, akkor nem kellene-e megtízszerezni a
múzeumok modernizációjának támogatási keretét?
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