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Tisztelt Tagtársak, Kedves Zenekari tagok!
Ezúton kívánunk mindenkinek Boldog, és Sikerekben gazdag Új Esztendőt! És persze
nyugalmat, békességet és jóindulatot mindenki lelkébe…
Ezen vágytól áthatottan ültünk asztalhoz 2018. január 4-én, a Kollektív Munkaügyi Vita
folytatásaként, ahol kivételesen óriási szerencsénk volt a január 9-ére, a főigazgatói
diktátumként elrendelt, zenekari meghallgatást körbejárni.
A megbeszélésen a főzeneigazgató úr is részt vett, aki elöljáróban leszögezte: nincs
lehetősége a főigazgatói utasítástól eltérő magatartásra. Ezért a meghallgatás napjára kiírt
munkaelrendelést fenntartja.
Azonban az Operaház képviselői kijelentették, bár a munkaelrendelés kiírásra került, de ennek
ellenére, ha bárki is a meghallgatáson nem jelenik meg, annak semminemű hátrányos
következménnyel nem kell számolnia.
A megbeszélés teljes egészéről úgy a munkáltató, mint a szakszervezetek hangfelvételt
készítettek, melyet megosztunk veletek, tehát a fenti állítások visszahallgathatóak.
Szakszervezetünk megerősítette a meghallgatásokkal kapcsolatos álláspontját, miszerint is a
meghallgatás során semmi olyan nem derül ki, amit a zenekari vezetés művésztársairól ne
tudna, és semmire sem ad magyarázatot abból, ami a meghallgatás indokául szolgálna.
A rejtett, nemtelen szándékok lojális figyelembevétele úgy véljük, szakszervezetünk részéről
nem elvárhatóak. Nevezetesen; elfogadhatatlan a főigazgató attitűdje, melynek következtében
a társulat tagjai a megaláztatottság és megfélemlítés légkörében szenvednek. Sötét fellegként
lebeg fejük felett a bármikori elbocsátás réme, amelyet rendkívül álságos retorikával, annak
mindenkori tagadásával van erősítve. Hiszen a hivatalos, e tárgyban tett nyilatkozatokat a
szándékosan gerjesztett, suttogó propaganda rendre cáfolja. Ez a fajta méltatlan magatartás az
intézmény vezetőjétől nem tudjuk, miért tűrhető. Hiszen hogy ki az úr a házban, a grandiózus
meghallgatás elrendelésén kívül is napról-napra megmutatja.
Magyarország erős és büszke nemzet, ebből adódóan állampolgárainak is annak kell lenniük!
Mutassátok hát meg, hogy az Operaház művészei is e sorba tartoznak, és ennek
demonstrálásaként, egymásban bízva, bátran tartsátok távol magatokat a január 9-i, megalázó,
önbecsüléseteket megtörni akaró meghallgatástól!
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