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Tisztelt Elnök Asszony!

„A szocialista párt programja IX"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!

Köszönettel fogadtam K/8715-tőt K/8722-ig számokon iktatott kérdéseimre írott levelét .

Ugyanakkor sajnálattal tapasztaltam, hogy kérdéseimre ismételten nem válaszol .

Megítélésem szerint a szocialista párt választási programja nagyon is a tárcát érintő

kérdéskör, hiszen Ön a jelenlegi szocialista kormány kulturális minisztere, s egyben a

MSZP alelnöke is .

A 2003. november 27-ei miniszteri meghallgatáson Ön az alábbiakat nyilatkozta :

,, . . .ellentétben más, a Z egykori magyar drámaírásnak jelentős műveit produkáló s.ZerZővel, aki adtán

politikai pályára lépett, én nem rendelkezem történési énnel külön és min2 :r,-teri énnel külön, és

képviselői énnel külön és tanári énnel külön . Mint ahogy mindannyian ebben a teremben és mindannyian

hájon belül és kívül egyetlen és megismételhetetlen organizmusok vagyunk, úgy én is . Ön is, aki a kérdést

feltette, és én is, aki ejt megválaszolom . Ilyen értelemben egy fejjel, egy aggyal és egy s ~ZerveZettel

rendeltre.ve ugyanúgy gondolkodom történésként, mint ahogy családapaként vagy képviselőként . Nagyon

komoly s.ellemi tudathasadásos állapot lenne, ha bármilyen módon felostitamim magamat ilyen vagy

olyan énemre és ilyen énemmel abban a dologban döntenék, egy másik énemmel másban . "

Fenti kijelentését nyilván komolyan gondolta. Ez alapján bízom benne, hogy számot tud

adni a szocialista kormány kultuszminisztereként és az MSZP alelnökeként a Magyar

Szocialista Párt kultúrát érintő választási ígéreteinek időarányos teljesítéséről .
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Írásbeli kérdés



Kérdezem Miniszter úrtól :

Hajlandó-e „A s~oczalista párt kulturális programja I-VILI" címen feltett kérdéseimre integrált

személyiségként, a szocialista kormány kultuszminisztereként és az MSZP alelnökeként

válaszolni?

Tisztelettel várom válaszát!

Budapest, 2004 . március 9 .

alász János

Fidesz-Magyar Polgári Szövetség
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