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Tisztelt Polgármester Úr! 

Tisztelt Képviselő testület! 

 

Bizonyára már az Önök tudomására is jutott, hogy Medgyesegyházán páratlan értékű, több, 

mint 70 medgyesegyházi (illetve néhány környékbeli) lakost megmozgató örömteli, a helyi kulturális 

életet nagyban és pozitív irányba befolyásoló összefogás alakult ki. 

Ezek az emberek boldogok, hogy új közösség épült, ahova örömmel, rendszeresen és nagy 

odaadással járnak. Néhányuk visszajelzése alapján biztosan állíthatom, hogy a jelenlegi 

felkészülésünk és előadásunk után, miután a próbáknak végleg vége lesz, űrt fogunk hagyni, ha ezt a 

csapatot nem „kovácsoljuk” tovább. 

A személyi feltételek a helyi vállalkozó szellemű lakosok miatt adottak, de az anyagi és tárgyi 

feltételeink igencsak hiányosak. Bár az Önök támogatásának köszönhetően mindig fedett helyen 

sikerült a próbáinkat megvalósítani, de azzal, hogy betanulunk egy táncot vagy megtanulunk egy 

szöveget, még az előadásra a hangosítást vagy a fénytechnikát továbbra sem tudjuk biztosítani. 

Amikor megfogalmazódott bennem a gondolat, hogy csináljunk valami nagyot, valami olyat, 

ami a kisvárosunk lakosságát megmozgatja, még nem gondoltam, hogy napi szinten falakba fogok 

ütközni. Semmiképpen nem gondolkoztam térítésmentes előadásban, hiszen tudtam, hogy a 

látványos, szórakoztató produkcióknak igenis nagy ára van. Mind időben, mind mentálisan, mind 

anyagiakban is. Mindezek ellenére sikerült az összes tárgyi feltételt is biztosítani, kivéve a a prózai 

részekhez szükséges mikoroportokat, más néven fejmikrofonokat. Ennek az az oka, hogy egyszerűen 

egyik településnek sincs, vagy ha van, akkor az olyan minőségű, vagy olyan rendszerű, hogy már 2 fő 

sem használhatja egyszerre, mert azonos frekvencián működnek. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a 

színpadon álló szereplő, miközben beszél, az éppen hátul átöltöző és sietve segítséget kérő (közben 

beszélgető) másik szereplővel azonos frekvenciájú hangsávban van, így a közönség számára az összes 

hang hallható, pedig csak az éppen szerepet játszó egyén hangját kellene hallják. A jelenlegi 

darabunkban nem az előzőekben említett 2 fő szerepel, hanem 10. Ez végeláthatatlan hangi 

kavalkádot okozna, az előadást élvezhetetlenné tenné. 

Jelenleg úgy tervezünk, hogy bár az első előadáson hamarosan túl leszünk, de várhatóan nem 

ez lesz az utolsó! Ehhez kérjük az Önök segítségét! Minden előadás bevételéből tervezzük egy-egy 

hasznos eszköz beszerzését, de a mikroportok megvételére első előadás lévén már nincs anyagi 

forrásunk, bérelni pedig a fent említett indokok miatt nincs lehetőségünk. 



Nem vagyok szakember a technika terén, így a Művelődési ház hangtechnikusával egyeztetve 

a következő eszközök beszerzését javasolta, mely jó minőségű, középkategóriás eszköznek minősül: 

 

HILL AUDIO WMU216TB. 

 

Ez az eszköz 2 fő részére tudja biztosítani a megfelelő hangminőséget anélkül, hogy a fent 

említett „több ember nem várt hangja” effektus fellépne. Jelenlegi előadásunkra 5 doboz, tehát 10 fő 

részére elegendő eszközre lenne szükségünk. Ehhez kérem az Önök anyagi támogatását, kérelmem 

pozitív elbírálását! A 10 fő részére megvásárolandó eszközök jelenlegi költsége:      434.500.- forint. 

 

Az eszközök a következő internetes felületen érhetőek el: 

 

 

https://www.dj-sound-light.hu/mikrofonok/vezetek-nelkuli-

fejmikrofonok/hill-audio-wmu-216tb 

 

Kérelmem pozitív elbírálása esetén nem szeretnék a beszerzett eszközök 

felett rendelkezni, így felajánlom a helyi Művelődési Háznak, további 

programok megtartására, közösségi tevékenységek hasznosítására. 

 

 

 

Tisztelettel:____________________________ 

            Morauvszki Róbert 

 

Kelt: Medgyesegyháza, 2020-09-09 
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