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Van egy lényegében teljesen új szem-
pontunk, az európai uniós csatlakozás. Ez
az ország életének minden területére rá
fogja nyomni a bélyegét. Mindez a szak-
szervezetek esetében is új dimenziót je-
lent, hiszen eddig csupán a határokon
belül gondolkodtunk. Számos új kötele-
zettség, feladat jelenik meg, s kérdés,
hogy mindezzel mit tudunk kezdeni, ké-
pesek leszünk-e megfelelôen reagálni az
új kihívásokra. Alaposan fel kell készül-
nünk. A mi szakszervezetünk esetében in-
ternacionális mûfajokról van szó, eddig
sem jelentett újdonságot, hogy a mûvé-
szeink külföldön is fellépnek vagy peda-
gógusaink oktatnak ugyanott. Most azon-
ban várhatóan 24 másik ország elôadói is
lényegében korlátozás nélkül felléphet-
nek nálunk, s bár eddig is nyitva álltak a
határaink, azért ez egy új helyzetet jelent.
Kérdés az is, hogyan tudjuk elérni a kü-
lönbözô európai uniós forrásokat, hogyan
tudjuk mindezt felhasználni, milyen nem-
zetközi kooperációkban tudunk majd dol-
gozni. Új helyzet az is, hogy az unió
egyetlen egységet jelent, amelyben min-
denkire azonos szabályok vonatkoznak.
Rendkívül lényeges például az ún. szoci-
ális párbeszéd intézménye, amely kere-
tében a munkaadók és a munkavállalók
kialakítanak egy folyamatos tárgyalási
szisztémát, s ezeket minisztériumi ágaza-
ti szinten mûködtetik. De kérdés az is,
hogy akarunk-e aktívabbak lenni, s beve-
zetni különbözô újabb szakszervezeti
szolgáltatásokat. Minderre választ kell ta-

lálni. A kongresszus többek között arra is
jó, hogy ezekkel a kérdésekkel foglalkoz-
zon. Egyre erôsebbé válnak a nemzetközi
kapcsolataink is, s mindez a szakszerve-
zetekre rengeteg új feladatot ró. 

Meglehet mindezt oldani a jelenlegi
struktúrával?

Elképzelhetô, hogy szükség lesz vál-
toztatásokra, s valószínûleg növelni kell a
szakszervezeti képviselôk létszámát is,
hiszen az unióban rengeteg olyan bizott-
ság létezik, amelynek munkájában mos-
tantól kezdve nekünk is részt kell ven-
nünk. S persze ez sem egyszerû, hiszen
ehhez nyelveket jól beszélô, az unió
mûködésével tisztában lévô szakszerve-
zeti emberekre van szükség, de az alap-
szervezetek – érthetôen – nem ilyen
szempontok alapján választják meg tiszt-
ségviselôiket. A következô hónap végén,
még a kongresszus elôtt lesz például
Tallinban egy olyan találkozó, amelyen
az európai unió mûvészeti munkaadóinak
szövetségei ülnek le egy konferencia ke-
retében az újonnan csatlakozó országok
mûvészeti szakszervezeteinek vezetôivel,
valamint a  különbözô szakszervezeti vi-
lágszövetségek tagjaival tárgyalni. Ennek
az ülésnek az elôkészítése lassan már egy
esztendeje folyik, s itt fôképp arról lesz
szó, kit, mit, kivel, mivel lehet összeha-
sonlítani, és hogyan lehet például min-
denki számára egyértelmûvé tenni az
egyébként legegyszerûbbnek tûnô fogal-

makat. Egy partnerrel sem könnyû, itt pe-
dig 25 ország szakszervezetének kell kö-
zös plattformra jutnia 25 ország munka-
adóival. 

A hazai kérdésekben milyen határoza-
tokra van szükség?

Jelenleg is tárgyalnak-tárgyalunk több
fontos ügyet, amelyek hosszú évekre kiha-
tó jelentôségûek, ilyen például a mûvészeti
törvény, ezen belül a mûvész jogállás,
vagy a zenekari finanszírozás, de a tánc-
mûvészeti kerekasztal egyeztetéseiben is
részt veszünk. Ha a mûvészeti törvény va-
lamelyik variációja valósággá válik, akkor
annak végrehajtása jelent majd komoly fel-
adatokat. Itt van elôttünk a felsôoktatás re-
formja is, amely a mûvészeti felsôoktatást
is érinteni fogja, s valószínûleg szintén in-
tézkedéseket követel majd. Emellett ter-
mészetes feladat változatlanul a munkahe-
lyek megôrzése, az intézményrendszerek
biztonságos mûkôdésének továbbvitele,
valamint a legklasszikusabb szakszerveze-
ti célkitûzés, a bérek javítása. Egy biztos, a
következô idôszakban még jobban kell
koncentrálni az erôinket. Lehet külön-kü-
lön beszélgetni táncról, zenérôl, de a tár-
gyalópartnereink gyakran mûvészetrôl
szeretnének hallani, mert nincs elég idô és
alkalom mindent részletezni. Ez összehan-
goltabb, feszesebb munkatempót követel
tôlünk is a jelenleginél, s ennek érdekében
mindent el fogunk követni!  

R. Zs.

Április 2-án, pénteken egyiptomi vendég-
szereplésre indult a MÁV Szimfonikus
Zenekar. A Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma támogatásával létrejött
hangversenyeken magyar mûsorral mutat-
kozott be az afrikai kontinensen a zenekar.
Szombaton az alexandriai Sayed Dar-
wish Színházban, majd hétfôn a kairói
Operaház színpadán csendültek fel
Erkel, Liszt, Kodály és Bartók mûvei a
MÁV Szimfonikusok tolmácsolásában,
Csurgó Tamás vezényletével. 

A MÁV Szimfonikus Zenekar az el-
múlt évek során számos alkalommal lé-
pett már fel Európán kívüli, egzotikus
helyszíneken: 1999 óta állandó visszatérô
vendége a libanoni Beiteddine Fesztivál-

nak; 2002-ben Hong Kong-ban adtak hat
koncertet a Midsummer Classics fesztivál
keretében; majd 2003–2004 fordulóján
több mint három héten át vendégszerepel-
tek Kína keleti tartományaiban, a 11 elô-
adásból álló turné során sok-sok ezer kilo-
métert végigutazva, most pedig Egyiptom
meghódítása következik. A híres Cairói
Operaház Nagytermének színpadán áp-
rilis 5-én a magyar szimfonikus zeneka-
rok közül elôször a MÁV Szimfonikus
Zenekar ad hangversenyt, méghozzá nem
kisebb mûvésszel együtt, mint az egyipto-
miak büszkesége, a kiváló, nemzetközi
hírnévnek örvendô Ramzi Yassa-val, aki
Liszt Esz-dúr zongoraversenyét játssza.
Ramzi Yassa-t a magyar közönség 2001-

ben, a Budapesti Tavaszi Fesztivál szólis-
tájaként ismerhette meg.

Csurgó Tamás karmester Lukács Ervin
és Gál Tamás tanítványaként szerzett
diplomát a Liszt Ferenc Zenemûvészeti
Egyetem karmesterképzô-tanszakán. Szá-
mos hazai szimfonikus zenekart vezé-
nyelt már, rendszeresen dolgozik a Ma-
gyar Állami Operaházban karmesterként,
külföldi vendégszereplése közül ki kell
emelni az indiai (Bombay) és német
(Hamburg) elôadásokat.

Strausz Erzsébet
sajtóreferens
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