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Kedves Szilveszter!
Az öltöztetők ügyében a szakszervezetünk részére válaszul szolgáló e-mailben
közöltekkel kapcsolatosan tolmácsolom az érintettek észrevételét, és egyúttal
kérlek, a lassan komikussá váló levelezgetést felváltó, a leírtakat is figyelembe
vevő végre-valahára történő intézkedések foganatosítására.
A kifogásolt körülményeket elszenvedők vitatják azon állítást, miszerint az
operában ugyanannyi öltöző volt, mint az Eiffelben. Az Operában 8 öltöző
helyiség volt, oldalanként 4-4. Mindkét oldalon 1-1 öltöző előkészítő/tartózkodó
helységként funkcionált, amit más célokra soha nem adtak ki. (Úgy tudom,
eredetileg az Eiffelbe is 8 volt tervezve, de végül csupán 7 lett kialakítva.)
A szólóöltöztetők tehát a számukra elszeparált helyiségekben tudták tartani a
személyes holmijukat (munkaruhák, bögre/tányér stb.). Az átöltözéshez volt
megfelelő, elegendő hely, és zárható öltöző szekrények is elhelyezésre kerültek.
Ugyanakkor a részükre bocsátott helyiségekben módjuk volt az előadások
jelmezeit megfelelően előkészíteni. Szükség esetén a gyűrött ruhákat, főkötőket,
úri palástokat átvasalni és az elszakadt kelméket megvarrni.
Ezen feladatok könnyen belátható, hogy nem végezhetőek sem a büfében, sem
a karmesteri szobában! Ahogyan a személyes ruházatukat, és egyéb holmijukat
sem ildomos említett helyiségekben tartani.
Megértve az elfuserált állapotok strukturális változhatatlanságát, az öltöztetők
nem kérnek plusz helységet, de azt határozottan kérik, sőt immáron követelik,
hogy a meglévő 7 öltözőből egy, a számunkra kizárólagos használatra kerüljön
kijelölésre, ugyanúgy ahogyan a kellékesek, és a világosítók esetében is
megtörtént. Ez esetben maradna 6 öltöző, 3 női és 3 férfi, ugyanúgy, mint
egykoron az operában volt. Ahogyan említettem ott a 8 öltöző helyiségből 2
előkészítő volt, és 3-3 szolgált öltözőként.
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Hangsúlyozom, nem csupán a normális szociális körülmények létrehozásáról
van szó, hanem az igényes munkavégzés feltételeinek a biztosításáról is. A büfé
kinyitása a szükséges és elégséges elvárásokat nem teljesíti, hiszen ott a
levelemben említett munkák elvégzése meglehetősen nehezen elképzelhető.
Megjegyzem, a válasz e-mail az érintetteket igen feldúlta. Okkal és joggal nem
akarják hagyni, hogy a MÁO vezetése ennyivel letudja a gondjaikat, miközben a
folyosón immáron hónapok óta szerencsétlen hajléktalan gyanánt kell
naphosszat létezniük, őrizve a magukkal vitt apró ingóságaikat és az utcai
ruházatukat.
Miközben mindenki más munkavállalónak van, ha nem is teremnyi iroda, de
legalább egy kuckó, ahová leteheti magát és kevéske cuccát…
A sérelmezett állapotok orvoslása meghaladja a tárvezető hatáskörét.
Bármennyire is áthatja a jószándékú tenni akarás, a MÁO vezetésének
közrehatása nélkül e sokszereplős probléma nem tud megoldódni.
Budapest, 2021. november 25.
Üdvözlettel,

Bárány Balázs Péter
elnök

