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ODFSZ - Bárány Balázs Péter, elnök részére

Kedves Elnök Úr!

Felém címzett levelében panasszal él a Margitszigeti Színház körülményeire vonatkozóan.
Őszintén elfogadom és elismeréssel nyugtázom, hogy hivatalosan és emberileg is képviseli a MÁO vendégjátékában
részt vevő, minden művészt egyformán megillető környezeti körülményre vonatkozó igényt.
Ön kifejezetten ismeri a Margitszigeti Színház befogadó képességét, a művészek öltözőkben való elhelyezésére.
A Carmen bemutató után kitérve a közeledő Verdi gálára.
A jogos kérést sajnos csak részben tudjuk a fizikai körülmények okán teljesíteni, de némi reményre ad okot a Verdi
gálán közreműködő kisebb létszám, a kórus és zenekari tagok vonatkozásában.
Abban kérem az együttműködését, hogy tegyen javaslatot, működjünk együtt az öltözők kiosztásában.
Amennyiben erre kérhetem, Szabadai Viktor kollégámat becsatoltam és vele kérem, hogy egyeztessenek.
A takarítással kapcsolatban mindent megteszünk, hogy arra vonatkozóan a továbbiakban ne legyen panaszuk.
A magam részéről szintén örömmel fogadnám, ha az objektum tulajdonosa azaz Budapest Főváros Önkormányzata a
felújításokat és az öltözők létszám bővítésével színházunk komfortját emelné egy komolyabb beruházással.
Mivel a Margitszigeti Színház műemléki környezetben feszkszik, sajnos nagyon nehéz és kevés az esély erre
vonatkozóan.
Amire lehetőségem önerőből fennáll, hogy a következő évekre a meglévő épületeket, „bádog hangárokat” mobil
öltözőpultokkal bútorokkal színvonalasabbá tesszük, hogy a nagyoperákat fogadni tudjuk.
Megköszönöm, ha az együttműködésére számíthatunk!
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Margitszigeti Szabadtéri Színpad - Bán Teodóra, ügyvezető asszony részére
Kedves Ügyvezető Asszony!
Köszönöm gyors válaszát, megtisztelő sorait. Együttműködését nagyra értékelem, és szívesen megkeresem a levelében említett
kontaktszemélyt, amennyiben megosztja velem elérhetőségeit.
Természetesen tudomással bírok a Margitszigeti Szabadtéri Színpad infrastrukturális adottságairól. Pontosan ez késztetett a levél
megírására, hiszen az elmúlt években több, nagy létszámú közreműködést igénylő darabban működtek közre a Magyar Állami
Operaház művészei, munkatársai (Carmen-2014, Otelló-2016, Trubadúr-2017), de nem volt példa arra, hogy az énekkar
művészeit a levelünkben kifogásolt körülmények között helyezték volna el. A példaként említett nagyopera előadások során
biztosított, légkondicionált, öltözőasztalokkal, zuhanyzóval és WC-vel ellátott mobil konténer helyiségek kiválóan megfeleltek, és a
jövőben is kielégítőek lesznek a MÁO munkatársai számára.
Levelemben említett parkolási probléma viszonylag új keletű. Hiszen korábban a Szabadtéri Színpad próbái és előadásai
nagyvonalúan díjazott "hakninak" számítottak, és a kifizetésre került összegekből nem volt gond a parkolás költségeit
megfinanszírozni. Amióta az Operaház munkatársait munkaidőben/szolgálatban vezénylik ki, és részükre csupán a
munkaszerződésben, illetve különféle főigazgatói utasításokban megjelölt díjazás jár, sajnos kevesen tudják
maguknak megengedni az alkalmanként legalább 2500 forintba kerülő "luxusparkoló" igénybevételét. E költség megtérítését a
MÁO főigazgatójánál szorgalmaztuk, mindhiába. Amennyiben a Szabadtéri Színpad e gondunk orvoslásában nem tud
segítségünkre lenni, azt természetesen tudomásul vesszük. E bekezdés csupán a kép árnyaltabbá tételére szolgál.
Amennyiben úgy véli, hogy tudunk segíteni, számíthat támogató közreműködésünkre a Budapest Főváros Önkormányzatánál
folytatott lobbi tevékenységben. Az együttműködés mikéntjére várjuk szíves javaslatát.
Budapest, 2021. június 29.
Üdvözlettel,
Bárány Balázs Péter
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