Tisztelt Főigazgató Úr, tisztelt Főigazgató helyettes Asszony! Kedves Szilveszter
és Virág!
A Közalkalmazotti tanács 2019 május 16.-án megtartotta soron következő ülését, melyen
néhány felmerülő kérdésről értekeztünk.
A jelen lévő tagok mindegyike kifogásolta, hogy az elkészült etikai kódex nem lett
egyeztetve a Közalkalmazotti tanáccsal, pedig miután a munkavállalók mindegyikét érinti,
törvényileg a véleményalkotásra jogunk lett volna. Az elkészült kódexet ilyen formán
elfogadni nem tudjuk, kérjük annak véleményezését lehetővé tenni számunkra. Egyéb iránt
bár az énekkar az énekkari titkárságtól értesült a kódexről, a zenekar tagjai nem is tudnak az
irat létezéséről. A Kt. zenekari tagjai is csak szájhagyomány útján értesültek.
Az ülés további részében az Eiffel csarnokban gyűjtött tapasztalatokat beszéltük át. Rengeteg
kérdés felmerült, amelyeket itt most nem is sorolnék fel, mert egy többség által
megszavazott felvetés után arra az álláspontra jutottunk, hogy egy rövid személyes
találkozót kérünk Tőletek. Legutóbb januárban lezajlott, véleményünk szerint nagyon
hasznos egyeztetés során kaptunk egy ígéretet, hogy időnként leülhetünk egymással
beszélgetni. Most szeretnénk élni ezzel a lehetőséggel, hogy egy találkozó keretében a
személyes tapasztalatainkat, meglátásainkat át tudjuk adni Nektek, hogy ezzel kicsit
hozzájáruljunk a véglegesen elkészülő új játszó helyünk hibátlan működéséhez.
Összekapcsolhatnánk ezt egy Eiffel csarnok bejárással is (erről is volt szó legutóbb). Fontos
kihangsúlyoznom, hogy mindannyian nagyon örülünk az Eiffel csarnok épülésének és azt
szeretnénk, ha mindannyian örömünket lelnénk az ott végzett munkában. A jobbító szándék
vezérel minket, mint már annyiszor! Tehát várjuk az időpont javaslatot, ha kérhetnénk még
az évad vége előtt.
Ide kapcsolódik még egy felmerült kérdés is, nevezetesen, hogy szeretnénk információt
kapni az Operaház fejújításának jelenlegi állapotáról és arról, hogy a HÁZ előreláthatólag
mikor vehető birtokba.
A következő kérdés már nem az ülésen felmerülő probléma, hanem az én személyes
kérdésem. Jók e az információim, hogy a nem művészeti tárakban dolgozó kollégák, akik
eddig cafeteria juttatásban részesültek, most elvesztették ezt a járandóságukat?
Amennyiben igaz ez, úgy kérdezem, hogy tervez-e a színház vezetése valamiféle ezt
helyettesítő megváltást adni a dolgozóknak. Jelentős összeg, amit a kollégák így elvesztettek,
valami módon pótolni volna szükséges.
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