SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
HUMÁN BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV. 110-3/2012.
JEGYZİKÖNYV
Amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának
2012. március 5-én 8 órakor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti Polgármesteri Tárgyalójában
megtartott ülésérıl.
Jelen vannak:

Csillagné Szánthó Polixéna elnök, és
Takács Zoltán bizottsági tagok.

Távolmaradtak:

Halmai Gáborné,
Dr. Hadházy Ákos,
Dr. Horváth Kálmán.

Távolmaradását jelezte:

Dr. Faludiné Uzsoki Valéria, és
Horváth Ferenc bizottsági tagok.

Tanácskozási joggal megjelent: Majnay Gábor osztályvezetı,
Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense,
Dömötörné Solymár Orsika a Szekszárdi Civil Kerekasztal
képviseletében,
Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és biz. referens, jegyzıkönyvvezetı.
Meghívottak:

Matókné Kapási Julianna a Babits Mihály Mővelıdési Ház és
Mővészetek Háza igazgatója,
Jóföldi Gabriella a Bartina Néptánc Egyesület vezetıje,
Kajsza Béla a Gagliarda Kamarakórus Egyesület vezetıje,
Gaál László az „Ifjú Szív” Magyarországi Német Nemzetiségi
Néptáncegyüttes elnöke,
Kovács Zsolt az Ifjúsági Fúvószenekar, és az Alisca Brass Band
képviseletében,
Lemle Zoltán a Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Kórus
Egyesület, és a Babits Mihály Általános Iskola Német Nemzetiségi
Kamarakórus képviseletében,
Szendrey Sarolta a Liszt Ferenc Pedagógus Kórus elnöke, és
Sárvári János az Art Contact Mozgásszínház elnöke.

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 2 fı bizottsági tag jelen van, a bizottság nem
határozatképes.
Csillagné Szánthó Polixéna: Köszönti a megjelenteket. Bár a bizottság nem határozatképes,
javasolja, hogy a bizottság jelenlévı tagjai hallgassák meg a meghívóban feltüntetett napirendi
pontokhoz meghívottak beszámolóit, és a bizottság a következı ülésén, amikor határozatképes lesz,
szavaz a beszámolók elfogadásáról.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A bizottság jelenlévı tagjai elfogadják a javaslatot.
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1. napirendi pont:
Beszámoló a Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza 2011. évi mőködésérıl és a
2012. évi terveirıl
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
Meghívott: Matókné Kapási Julianna igazgató
Matókné Kapási Julianna: Elmondja, hogy a Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza
dolgozóinak körében változás állt be, mert két kollega elment, így tovább tudták foglalkoztatni az EKF
keretében foglalkoztatott két kolleganıt. A létszámuk így 26 fı, és ebbıl tavaly 5 munkatárs végezte el
a Pécsi Tudományegyetemen azt a másoddiplomás képzést, amely a TÁMOP 3.2.3. számú
pályázathoz kapcsolódik. Nagyon várják már a Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza új
épületének átadását, amely a szakemberek szerint 2013. februárjában várható. Az a fajta kulturális
szolgáltatás, amely egy kulturális intézményhez tartozik, az most már harmadik éve hiányzik.
Elmondja még, hogy a TÁMOP pályázat megvalósítása 2010. és 2011. években lezajlott. Nagyon sok
jó rendezvény volt, és sok rendezvény hiányozni fog, amelyet a pályázat segítségével tudtak csak
megvalósítani. Tájékoztatja a bizottságot, hogy van egy 1993-ban létrejött szerzıdés az akkori Liszt
Ferenc Zeneiskola és a Babits Mihály Mővelıdési Ház között, amely alapján most már a Garay János
Általános Iskola bérleti díjat fizet a mővelıdési ház tereinek használatáért. Azóta, amióta a zeneiskolát
a Garay iskolához csatolták, a mővelıdési ház kiállította a szerzıdés alapján a számlákat, de azok nem
kerültek kiegyenlítésre. Ebbıl adódóan több millió Ft-os tartozás halmozódott fel, a mővelıdési ház
pedig a mai napig kiállítja a számlákat. Erre azért hívja fel a figyelmet, mert ha az iskola
szeptembertıl vagy 2013. január 1-jétıl az államhoz fog tartozni, akkor ez a felhalmozódott tartozás
problémát jelenthet. Kéri a bizottság közbenjárását a probléma megoldásában.
Csillagné Szánthó Polixéna: Köszöni a jelzést, mindenképpen megpróbálnak erre a problémára
megoldást találni. Kéri az igazgatónıt, hogy ezeket írja le egy kérelemben, és nyújtsa be azt a
Gazdasági Igazgatóság részére.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök megköszöni a beszámolót.

2. napirendi pont:
A Kiemelkedı Mővészeti Együttesek 2011. évi munkájának és 2012. évi terveinek áttekintése I.
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
I.

Bartina Néptánc Egyesület

Jóföldi Gabriella: Elmondja, hogy a Bartina Néptánc Együttes életében is problémát jelent a Babits
Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza épület átadásának elmaradása. Vannak ugyanis olyan
koreográfiák, amelyeket nem tudnak a Fıiskola „E” épületében próbálni, ezért a sportcsarnokba kell
menniük, ahol bérleti díjat kell fizetniük. Kiemeli a fluktuációt az Egyesület életében. Nagyon sok
gyerek hagyta abba a táncot, ezért csökkent annyira a létszámuk. Ez általános dolog, de a tavalyi
évben ez fokozottan volt jelen.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök megköszöni a beszámolót.
II.

Gagliarda Kamarakórus Egyesület

Kajsza Béla: Megköszöni a bizottság eddigi pénzügyi támogatását, amivel biztosítja a kórus
mőködését, hiszen ez az egyik legjelentısebb bevételi forrásuk. Elmondja, hogy a tavalyi évben
pályáztak egy kórus táborra, amely keretében 200.000,- Ft támogatást nyertek. Ez sajnos kimaradt a
beszámolóban a 2011. évi költségvetésükbıl. A tábort egyébként Máriagyődön rendezték meg nagyon
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nagy sikerrel. Elmondja továbbá, hogy nagyon sajnálja, hogy a bizottság és a képviselı-testület tagjai
nem ismerik igazán a szekszárdi egyesületek munkáját. A képviselık illetve a város vezetısége nem
vesznek részt a rendezvényeiken, pedig mindig küldenek meghívót. Javasolja, hogy kérjen be a
bizottság minden egyesülettıl egy rendezvénynaptárt vagy egy próbarendet, és azt küldjék el a
képviselık részére. Úgy gondolja, hogy ha több rendezvényen illetve próbákon is részt vennének a
képviselık, akkor jobban látnák azt, hogy milyen komoly munka folyik az egyesületeknél. Így
legalább a bizottság tagjai, és a képviselık is jobban megismernék azokat az egyesületeket, akik
Szekszárd Város képviselik mind belföldön, mind pedig külföldön. Ezen kívül elmondja továbbá,
hogy a beszámolóhoz képest annyi változás történt a 2012. évi terveikkel kapcsolatosan, hogy
meghívást kaptak egy székelyudvarhelyi kórustól egy fesztiválra. Ezen kívül 2013. évre vonatkozóan
kaptak egy meghívást egy svédországi kórustól is, amelynek sajnos nem biztos, hogy eleget tudnak
tenni.
Csillagné Szánthó Polixéna: İ részt szokott venni az egyesületek rendezvényein, és képviselı társait
is szokta erre buzdítani.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök megköszöni a beszámolót.
III.

„Ifjús Szív” Magyarországi Német Nemzetiségi Néptáncegyüttes

Gaál László: Elmondja, hogy milyen nehéz volt elintézniük azt, hogy Pócs Margit közmővelıdési és
civil kapcsolatok referenst elvihessék magukkal egy csehországi fellépésre. Ezen kívül örülne annak
is, hogy ha a képviselık közül is részt venne valaki olyan rendezvényeken, ahol Szekszárd városát
képviselik. A csehországi utazás alkalmával három korcsoportban is kiemelt minısítést kaptak. Ez egy
nagyon fontos dolog volt a néptáncegyüttes életében.
Csillagné Szánthó Polixéna: Kérdezi, hogy az iskolások közül kerülnek ki a néptáncegyüttes tagjai?
Gaál László: Igen a tagok fıként az iskolákból kerülnek ki.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök megköszöni a beszámolót.
IV.

Ifjúsági Fúvószenekar Szekszárd

Kovács Zsolt: Elmondja, hogy egy fúvószenekar egy igen bonyolult szervezet, hiszen csupán 14
hangszerbıl áll, és mind a 14 hangszernek az utánpótlását is kell biztosítani. Ebben nagyon nagy
segítségére van a zeneiskola, és itt szeretné kifejezni a köszönetét a zeneiskolai kollegáinak, mert
nagyon sok segítséget nyújtanak nekik. Természetesen nagyon sok segítséget és támogatást kapnak a
szülıktıl is, hiszen a szervezési dolgokat ık magukra vállalják, és neki már csak a szakmai dolgokkal
kell foglalkoznia. Az elıtte szólókhoz csatlakozva elmondja, hogy ı egyáltalán nem panaszkodhat
arra, hogy a fellépéseiken nincsenek jelen a képviselık, illetve a város vezetése, hiszen általában a
március 15-i és egyéb nemzeti ünnepeken szoktak fellépni. Elmondja, hogy február 25-én újította meg
a zenekar a nemzetközi minısítését egy nagyon neves zsőri elıtt. Megköszöni a bizottság segítségét és
támogatását is. Elmondja még, hogy régebben több fellépésük volt vidéken is, de erre most már egyre
kevésbé van lehetıség a pénz miatt. A zenekarral továbbra is járják az iskolákat és óvodákat, és ez
szerencsére nagyon jól mőködik.
Csillagné Szánthó Polixéna: Gratulál a zenekar minısítéséhez.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök megköszöni a beszámolót.
V.

Alisca Brass Band

Kovács Zsolt: Elmondja, hogy amióta átvette az Alisca Brass Bandet, elindítottak egy szisztematikus
munkát. Ennek egyik eleme, hogy minden évben tartanak egy nagy koncertet, amely addig nem volt
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jellemzı az együttesnél. Tavaly egy hazai minısítın is részt vettek a Magyar Fúvószenei
Szövetségnél, amely nagyon jól sikerült. Idén pedig szeretnének egy lépéssel tovább lépni, és az
egyéni koncerten illetve az egyéb fellépéseken kívül 2012. április 29-én szeretnének elmenni
Nagymányokra egy német nemzetiségi fúvószenekar találkozóra.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Szekszárdi Ifjúsági Fúvószenekar tagjai is játszanak az Alisca Brass
Bandbe?
Kovács Zsolt: Igen. Sajnos az a probléma, hogy a 30-40-es korosztály nem nagyon van jelen a
zenekarban. Ezt úgy oldják meg, hogy van egy mag az Alisca Brass Band-nél, és azt egészítik ki az
Ifjúsági Fúvószenekarból azokkal a fiatalokkal, akik vállalják ezt a plusz munkát. Így a zenekar
jelenleg kb. 30 fıbıl áll.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök megköszöni a beszámolót.
VI.

Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes

Lemle Zoltán: Naszladi Judit, az együttes mővészeti vezetıje sajnos nem tud részt venni a bizottság
ülésén, de írt egy levelet a bizottságnak. Felolvassa a mővészeti vezetı levelét, amelyben megköszöni
a bizottság támogatását, és ismerteti a kórus 2011. évi eredményeit. Elmondja, hogy 2012-ben
ünneplik Kodály Zoltán születésének 130., és halálának 45. évfordulóját. Ebbıl az alkalomból 2012.
március 14-én 19 órakor ünnepi hangverseny lesz a Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes
szervezésében a Vármegyeháza dísztermében. Közremőködik a Bartók Béla Nıi Kórus, és a pécsi
Kodály Zoltán Gimnázium leánykórusa. Örömmel tájékoztatják a jelenlévıket, hogy a hangverseny
védnökségét elvállalta Kodály Zoltánné Péczely Sarolta, aki a hangversenyen személyesen is részt
vesz. Sok szeretettel meghívja a bizottság tagjait is a hangversenyre.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök megköszöni a beszámolót.
VII.

Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola Német Nemzetiségi Kamarakórusa

Lemle Zoltán: Naszladi Judit, az együttes mővészeti vezetıje nem tud részt venni a bizottság ülésén,
ezért ismerteti a bizottságnak szóló levelét, amelyben megköszöni a bizottság támogatását. A
beszámolót egyebekben nem kívánja kiegészíteni.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök megköszöni a beszámolót.
VIII.

Liszt Ferenc Pedagógus Kórus

Szendrey Sarolta: Elmondja, hogy megoldódott a kórus korábbi problémája, és az idısebb tagok
önként hagyják el a kórust. Természetesen azért továbbra is tartják velük a kapcsolatot, és rendhagyó
próbákat tartanak, amelyekre ıket is elhívják. Elmondja továbbá, hogy kicsit kevesebb fellépésük lesz
2012-ben, de ezt nem bánják, inkább a minıségre törekednek. Ezen kívül minısítésre készülnek,
amely Tolnán lesz. Megköszöni a bizottság kórus találkozó megszervezéséhez nyújtott segítségét.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök megköszöni a beszámolót.
IX.

Art Contact Mozgásszínház

Sárvári János: Elmondja, hogy a 2011. év nem igazán sikerült jól. Ez abból is látszik, hogy az évi két
fellépést nem tudták teljesíteni.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Kiemelkedı Mővészeti Együttes cím megtartásának feltétele az, hogy
az egyesület egy évben legalább két városi rendezvényen ingyenesen fellépjen. Nyilván elıfordulhat
olyan is, hogy az egyesület nem kap fellépési lehetıséget, de kéri, hogy azt jelezzék a bizottságnak.
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Sárvári János: Korábban az augusztus 20-i állami ünnepen minden évben felléptek. Ez délután egy
szabadtéri rendezvény szokott lenni, és azon ık mindig részt szoktak venni. Az érdeklıdés is mindig
nagy volt a mősoruk iránt.
Pócs Margit: Elmondja, hogy valóban 2007-ig szinte minden évben a Prométeusz parkban volt egy
„Örvendjünk” címő mősor, amely keretében több mővészeti együttes is fellépett ingyenesen. Ezt a
mősort mindig az Art Contact Mozgásszínház kezdte, és nagyon nagy sikert aratott. 2007 után
azonban valamilyen oknál fogva ezt a rendezvényt már nem szervezték meg.
Csillagné Szánthó Polixéna: Utánajár ennek a dolognak. Megköszöni a beszámolót.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök a bizottság ülését 9 óra 50 perckor
berekeszti.
Kmf.
Csillagné Szánthó Polixéna
Humán Bizottság elnöke
A jegyzıkönyvet készítette:
Kovácsné dr. Kubik Andrea
jogi és bizottsági referens
Ellenjegyezte:
Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı
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