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Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetsége
Popa Péter főtitkár
részére
BUDAPEST
Tisztelt Főtitkár Úr!
Ön és még több politikus, közéleti szereplő „Segélykiáltás" címmel 2021. március 22-i keltezéssel levelet
kapott a Duna Szimfonikus Zenekar tagjaitól, amelyben azt kérést fogalmazták meg, hogy a zenekar 60
éves múltjára is figyelemmel kapjanak segítséget abban, hogy az együttes tovább folytathassa
tevékenységét és nem szűnjön meg.
Örömmel tájékoztatom arról, hogy az elmúlt hónapok egyeztetésének eredményeként a Duna
Szimfonikus Zenekar nem szűnik meg, hanem művészi munkáját jogutódlással szakszervezetünk 100%
os tulajdonában álló nonprofit gazdasági társaság keretei között folytatja tovább. Az együttes tagjai
közül senki nem veszítette el így a munkáját, csak néhányan távoztak a munkaszerződésük alapján járó
juttatásokat igénybe véve, akik saját maguk döntöttek így.
Az erre vonatkozó megállapodást a volt munkáltató Duna Művészegyüttes Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság és az új munkáltató a Magyar Élőzene Nonprofit Korlátolt Felelősségű
T ársaság, a tegnapi napon írta alá a Magyar Zeneművészek és T áncművészek Szakszervezete
ellenjegyzésével az Emberi Erőforrások Minisztériuma jóváhagyó záradékával.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kulturális államtitkársága megkülönböztetett figyelmet és
erőforrásokat fordított az ügy megoldására, így a zenekar tagjainak személyi jellegű kiadásait a jelenlegi
szinten a 2021.évben és a 2022. év végéig biztosítja, továbbá igyekszik az új körülmények között is a
zenekar hosszú távú működését elősegíteni.
Az új tulajdonos, a szakszervezet és annak társasága mindent megtesz annak érdekében, hogy a zenekar
a magyar zenei élet sokszínűségének egyik fontos műhelye legyen, szoros kapcsolatra törekszik az
Emberi Erőforrások Minisztériuma mellett a kiemelkedően kultúrabarát Kőbánya Önkormányzatával, és
minden kulturális, köznevelési szervezettel és intézménnyel, ahol a zenei koncertek élménye, a zenei
ismeretterjesztés a tevékenység fontos eleme.
Ezúton megköszönjük érdeklődését és figyelmét, remélve azt, hogy azt nem veszítjük el, továbbá
hangsúlyozva azt is, hogy - a járvány okozta nehéz körülmények közepette és ellenére - véleményünk
szerint együttműködéssel és a jó ügyet szolgálva, példa értékűen sikerült a nehéz helyzet megoldásának
alapjait megteremteni.
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