Kedves Virág!
Beérkező levelek
x

VDSZSZ

dec. 7., P
0:50 (1
napja)

címzett: Főző; én; "Zoltán; "Kozári; hronyanandrea; "Oszkár
Kedves Virág!
Az alább sorolt volt MÁO korrepetitorok, akiknek már megszűnt a közalkalmazotti jogviszonya úgy tudom - hónapok óta egy fillér fizetség és bármifajta jogviszonyra vonatkozó megállapodás,
vagy megbízás nélkül végeznek rendszeres munkát a MÁO-nak. Gondolom, akik azért felelősek a
fentiekben sorolt hiátusokat nem kell elszenvedniük.
Szólni nem mernek, mert tartanak a megtorlástól.
A kárvallottak:
Szennai Kálmán, Tóth Sámuel, Dallos Erika, Salgó Tamás, Katona Anikó, Jean Klári, Kálvin
Balázs, Zsoldos Bálint, Mikó Szilvia
Várom a foganatosított intézkedésedet tartalmazó megtisztelő válaszodat.
Bp., 2018.12.07.
Üdv: Balázs

Oszkár Rotter

dec. 7., P
13:17 (21
órája)

címzett: Balázs; Főző; én; Zoltán; Kozári; Hronyán
Kedves MZTSZ tagok!
Alábbi levelet több mint kettő hete írtam a munkáltatónak, mostanáig nem érkezett rá válasz.
Utoljára a tegnapi napon, de azt megelőzően is kb. fél éve számtalanszor vitattuk meg a munkáltatóval,
a korrepetitorok ügyét is.
Az „eredmény” az, hogy tegnapi napon is csak bizonytalan válaszokat tudott adni a munkáltató képviselője…
Folytatás következik,
üdvözlettel,
Rotter Oszkár
MZTSZ
From: Rotter Oszkár
Sent: Friday, November 23, 2018 4:04 PM
To: dr. Főző Virág; Dr. Gyaraky Judit; Dr. Szabó Olga; Kocsár Balázs
Cc: oszkarrotter@gmail.com
Subject: korrepetitorok

Kedves Főigazgató helyettes Asszony, Kedves Virág!
Többször volt téma, - egyeztetéseink alkalmával,- a korrepetitorok áldatlan helyzete,
Operaházunk vezetésének velük kapcsolatos, igencsak vitatható döntése nyomán...
Továbbra is fenntartjuk korábbi véleményünket miszerint; huszonöt művész kollégánk
szerződéseinek megszüntetése, nem szolgálja a magas szintű művészi munka,

így mindenek előtt, az Operaháztól elvárható színvonalú előadások létrejöttét.
Az viszont, ami a döntés nyomán kialakult és a mai helyzetet illeti; tarthatatlan az a
gyakorlat, hogy az érintett kollégák harmadik hónapja szerződés és fizetség nélkül
dolgoznak a háznak.
A feléjük tett "barátságtalan" munkáltatói gesztus ellenére lojálisak a Ház felé, cserébe
azt kell tapasztalják, hogy a szerződésük sem jutott el kezeikhez, a mai napig.
Információim szerint, - mások mellett - Kocsár Balázs döntéseire várnak az aláírandó
szerződések, vagy legalább azok jelentős része.
Szerintünk az emberi, művészi szempontokból vitatható döntést tovább tetézni, a fent
említett egzisztenciális ellehetetlenítéssel, nem lehet az ország kiemelt kulturális
intézményének gyakorlata.
Kedves Virág, kérlek azonnal tedd meg a megfelelő lépéseket, az ügy mielőbbi rendezése
érdekében.
Válaszodra Várva,
köszönettel,
Oszkár
Rotter Oszkár
MZTSZ

2018. november 23.

