Tisztelt Tagság, kedves Kollégák!
Ahogy azt bizonyára olvastátok, a Közalkalmazotti Tanács az Eiffel Műhelyház bejárására kért időpontot az operaházi
vezetéstől.
2019 május 28.-án létrejött a találkozó az Eiffel, a Vezetőség és a Kt. között. Nyolc taggal képviseltük a Kt.-t, és jelen
volt Bárány Balázs az ODFSz. elnöke is.
Szinte minden tár volt képviselve és mindegyikünknek volt valamilyen felvetése, tapasztalata, amit megosztott az
illetékesekkel.
Színpad: Zenekari árok kijárás.
- Valószínű, hogy így marad (a hely adottsága miatt), csak a színpad felé vezető két lépcső lesz továbbra is. Az
árok emelőszerkezetet kap és szekcionált lesz, be- és kipakolás könnyebb lesz.
- A színpad és a nézőtér is elnyeri végső kialakítását.
Öltözők, WC -k:
- Jeleztük, hogy az öltözői WC - k számának bővítése szükséges, ígéretet kaptunk rá. A nézőtéri
mellékhelységeket is szükséges lenne bővíteni.
Feltehetően az öltözők bútorzata is elkészül, de ez is, mint sok egyéb pénz kérdése. Lesz zenekari öltöző is
szekrényekkel.
Megközelíthetőség:
- A hely adott, azzal nem igen lehet mit kezdeni. A kezdési időpontok változnak. Csak péntek, szombat, vasárnap
fogunk az Eiffelben játszani, pénteken 20 órás, szombaton vasárnap 19 órás kezdéssel.
Azért így, hogy a péntek délutáni csúcsforgalmat a közönség ki tudja kerülni. Egyezkedések folynak a BKV. val, az
előadások utáni járatsűrítésre. A rendőrség is tett ígéretet arra, hogy az előadásokhoz kapcsolódóan emeli a járőrök
számát.
Ezen a helyszínen az ígéret szerint nem játszunk majd hosszú darabokat.
Parkolóhely: 250 db parokolóhely fog rendelkezésre állni, amit a közönséggel együtt tudunk használni. Jeleztük, hogy
ez szerintünk igen kevés, meg kéne próbálni bővíteni a helyek számát. Megvizsgálják a lehetőségeket.
Felvetettük, hogy a Kőványai úti az Eifellel szemben található parkolót lehetne esetleg valamilyen sármentes
kultúrált állapotra hozni, hogy a közönség nyugodtan tudjon ott parkolni. Felvetik az ötletet a X. kerületi
önkormányzatnak, hátha nyitottak a probléma megoldására.
Egyébként az önkormányzat nagyon örül a beruházásnak, talán segítenek.
Elhangzott egy szerintem jó ötlet, hogy legyen olyan jegy a közönségnek amelyik árában benne van a parkolás
lehetősége, ez legyen jelezve a jegyen, és csak ilyen jeggyel lehessen bent parkolni.
Általánosságban elmondhatom, hogy konstruktív, egymás véleményét meghallgató találkozó volt, pedig időnként
erős kritikákat fogalmaztunk meg.
A heti kormánydöntéstől függ, hogy mely részei készülnek el teljes mértékben a műhelyháznak a szeptember végi
nyitásra. Jelentős pénz kell még a beruházás teljes befejezéséhez.
Ami úgy tűnik, hogy mindenképpen elkészül őszre: A teljes előcsarnok, színpad, nézőtér, a mozdony mögött található
házi színpad, stúdió, és az ezekhez kapcsolódó infrastruktúra, öltözők, WC-k büfé stb.
A többi épületrész, jelmezműhely, jelmeztár (másik épület), díszletraktár, focipálya, pihenők még váratnak magukra,
talán jövő év elejére elkészülnek.
A megnyitó szeptember 28.- án lesz, addigra pormentes, tiszta helyszínt fogunk találni az ígéret szerint.
Egy ilyen bejárás során, -amikor testközelben látod ezt az iszonyatos méretű épületet szembesülsz azzal, hogy milyen óriási munka a teljes átépítés. Reméljük, hogy hamarosan elkészül, mert nagyszerű
lesz (saját vélemény).
Talán nem hagytam ki semmit, de amennyiben kérdésetek merül föl keressétek bátran a Kt. tagokat és
természetesen engem is. Időnként bejárunk a Házba 😊!
A Közalkalmazotti Tanács nevében: Kozári András

