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1061 Budapest, Andrássy út 22.
Ókovács Szilveszter főigazgató részére

ikt.sz.:90/2021

Kedves Szilveszter!
Elkeseredett szülök keresték meg szakszervezetünket a Makrancos Királylány
színrevitelével kapcsolatban gyermekeiket ért, párját ritkító méltánytalanság
miatt.
Az Operaház Gyermekkara 50 éves jubileumának tiszteletére az Erkel
színházban tartott teltházas előadását ugyanis méltó módon csupán a hálás
közönség, és az Origó hírportál köszönte meg.
A MÁO vezetése nem tartotta fontosnak, hogy a közönségnek feledhetetlen
élményt nyújtó, ünnepi műsorban fellépő gyermekeket anyagi elismerésben
részesítse.
Lehetséges, hogy a vezetőség java úgy vélte, bőségesen elegendő, ha
elolvassák az Origó című hírportálon 2021.10.11.-én megjelent, az általad róluk
írt, méltán dicsérő - bár a történetek ismeretében bizony hamisan hangzó sorokat, és az előadás végeztével a gyermekeket megtisztelő szerény fogadás
bőségesen pótolja a művészi teljesítményért megillető, ám ki tudja mi okból
elmaradt anyagi elismerést.
A darabnak a 2021/2022 évi Gyermekkari Díjtáblában való feltüntetés hiánya
nyilván nem szolgálhat indokul a díjazás elmaradására.
Szeretném ráirányítani szíves figyelmedet azon körülményre, hogy nyáron, míg
az Operaház Gyermekkara tagjainak osztálytársai, barátai, gondtalanul élvezték
a szünidő örömeit, ők feláldozva a szabadidejüket, minden héten ingyen és
bérmentve, nagy lelkesedéssel jártak a próbákra. Ráadásul az előadás előtti
héten az intenzív, mindennapos főpróbahét miatt bizony az iskolába sem tudtak
eljutni, mert a közönség és Thália szolgálata fontosabb volt a számukra.
A hónapokon át tartó, könnyűnek nem mondható gyermekmunkáért egy fillér
térítést sem kaptak. Mindazon felnőtt munkavállalók (művészek), akik
közreműködtek a próbákon és az előadáson viszont - helyesen - rendre
megkapták az őket megillető közreműködői díjakat.
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Gondolom, az Origó tőled sem ingyen várta el a hivatkozott cikk megírását,
amely a gyermekek fellépése nélkül bizony nehéz szülés lett volna.
Persze a gyermekkar ebből a fura történetből nyilván nem akar balhét, nem
mer szólni, inkább csillogó szemmel, lelkesen énekelnek, a szülők pedig
gyermekeik státuszát féltve inkább szakszervezetünkhöz fordultak.
(Tudom felesleges félelem, de mit tegyünk, ha vannak azok a fránya, rossz
tapasztalatok.)
Bátorkodom tehát a fenti sorokkal téged háborgatni, remélve, hogy a
skandalumról
tudomást
szerezvén
rögvest
intézkedsz,
melynek
eredményeképpen méltó anyagi elismerésben részesülnek a művészpalánták.
Budapest, 2021. október 25.
Megértésedben és haladéktalan intézkedésedben bízva, üdvözlettel,

Bárány Balázs Péter
elnök

