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Ókovács Szilveszter főigazgató részére

Kedves Szilveszter!
Remélem, levelem jó egészségben talál!
Három ügyben bátorkodom hozzád fordulni.
Ad. 1. Mi az oka annak, hogy a járvány terjedésének visszaszorítása
érdekében tett észrevételeink, javaslataink és követeléseink mindegyike a MÁO
vezetése részéről rendre elutasításra kerül?
Ad. 2. A csatolt levélben írottakra mi okból nem kaptunk semmiféle reflexiót a
MÁO részéről, és a konzultáció tárgyát képező 32/2020. számú főigazgatói
utasításban foglaltakat az Mt.-ben előírtakat megszegve, miért hajtattad végre?
Ad. 3. Az egyik zenekari művész tagunk az alábbi problémára orvoslását kéri:
Ez évben húrpénzre, közel 90.000 Ft-ot, vonószőrzésre pedig majd’ 40.000 Ftot kellett meghiteleznie a Magyar Állami Operaháznak.
Nyilván a zenekar vonós tagjainak mindegyike hasonló helyzetnek van kitéve.
Kivéve azokat, akiknek anyagi lehetőségeik ezen gáláns gesztust egyáltalán
nem teszik lehetővé.
A jelen állapotok ismeretében csak remélni lehet, hogy a meghitelezett összeg
a MÁO részéről még karácsony előtt visszafizetésére kerül.
Számomra érthetetlen, hogy a MÁO miért nem gondol azon művészeire, akik
a havi alapfizetésük kb. 30%-át kitevő összeget esetleg nem tudják
meghitelezni?
Vagy a vezetés közül a többség úgy véli, hogy a zenekari művészek
egymástól vagy bárki mástól 0 % THM-el tudnak kölcsönt kérni a számla
kifizetésének idejéig, avagy esetleg a hangszerészek hiteleznek nekik?
Ahogyan tavaly, úgy idén is a bátortalan reklamálókat a majd januártól
megváltozó rendszerrel kecsegtetik.
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De Te is jól tudod, az évek során a társulat tagja mennyi sok szép, ez idáig be
nem teljesedett ígéretet hallhattak, (és bizonyára fognak még hallani és olvasni)
ezért megérted, hogy bizalmuk ezen fogadalomban finoman szólva sem
töretlen.
Az írottak nyomán várom és remélem megtisztelő válaszodat, és az általad
elrendelt kielégítő intézkedésedet.
Budapest, 2020. november 17.
Jó egészséget kívánva, üdvözlettel,

