SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
HUMÁN BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV./B/13-2/2016.

JEGYZŐKÖNYV
Amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán Bizottságának
2016. február 15-én (hétfőn) 8 órakor a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ- Remete
termében megtartott rendes üléséről.
Jelen vannak:

Csillagné Szánthó Polixéna elnök, dr. Faludiné Uzsoki
Valéria, Nepp Péter, Takács Zoltán bizottsági tagok

Távolmaradását jelezte:

Zaják Rita, Pap Máté és dr. Máté István bizottsági tagok

Tanácskozási joggal megjelentek: Majnay Gábor osztályvezető,
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok
referense,
A jegyző megbízásából: dr. Pesti Krisztina jogi referens, jegyzőkönyvvezető
Meghívott:

Gaálné Hoffercsik Dóra a Szekszárdi Civil Kerekasztal
titkára,
Mikola Péterné a „Mondschein” Szekszárdi Német
Nemzetiségi Kórus Egyesület elnöke,
Sárvári János az Art Contact Mozgásszínház elnöke,
Jóföldi Gabriella a Bartina Néptánc Egyesület elnöke,
Kajsza Béla a Gagliarda Kamarakórus Egyesület elnöke,
Gaál László az „Ifjú Szív” Magyarországi Német
Nemzetiségi Néptáncegyüttes elnöke,
Kovács Zsolt az Ifjúsági Fúvószenekar Szekszárd elnöke,
Szendrey Sarolta a Liszt Ferenc Pedagógus Kórus elnöke,
Dicső Zsolt a „PAD” Irodalmi, Művészeti és Kulturális
Egyesület elnöke,
Pecze István a Szekszárd Big Band elnöke

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 4 fő bizottsági tag jelen van, a bizottság
határozatképes. Az ülést 8 órakor megnyitja.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszönti a megjelenteket. Javasolja, hogy a bizottság
jegyzőkönyv-hitelesítőnek dr. Faludiné Uzsoki Valériát válassza meg.
A bizottság 4 igen szavazattal dr. Faludiné Uzsoki Valériát választotta meg jegyzőkönyvhitelesítőnek.

1

Az elnök szavazásra teszi fel a napirendre vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen
szavazattal elfogadott, és megállapította a következő napirendet:
NAPIREND
1. napirendi pont:
A Kiemelkedő Művészeti Együttesek 2015. évi munkájának és 2016. évi terveinek
áttekintése I.
(18. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Meghívottak: Kiemelkedő Művészeti Együttesek vezetői az alábbiak szerint:
I.

Art Contact Mozgásszínház
Meghívott: Sárvári János elnök

II.

Bartina Néptánc Egyesület
Meghívott: Jóföldi Gabriella elnök

III.

Gagliarda Kamarakórus Egyesület
Meghívott: Kajsza Béla elnök

IV.

„Ifjú Szív” Magyarországi Német Nemzetiségi Néptáncegyüttes
Meghívott: Gaál László elnök

V.

Ifjúsági Fúvószenekar Szekszárd
Meghívott: Kovács Zsolt elnök

VI.

Liszt Ferenc Pedagógus Kórus
Meghívott: Szendrey Sarolta elnök

VII.

„Mondschein” Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus Egyesület
Meghívott: Mikola Péterné elnök

VIII.

„PAD” Irodalmi, Művészeti és Kulturális Egyesület
Meghívott: Dicső Zsolt elnök

IX.

Szekszárd Big Band
Meghívott: Pecze István elnök

1. napirendi pont:
A Kiemelkedő Művészeti Együttesek 2015. évi munkájának és 2016. évi terveinek
áttekintése I.
(18. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Meghívottak: Kiemelkedő Művészeti Együttesek vezetői
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I.

Art Contact Mozgásszínház
Meghívott: Sárvári János elnök

Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A beszámolóban olvasta, hogy 2015. évben egy ingyenes
fellépést teljesített az Art Contact Mozgásszínház, mivel nem kaptak több felkérést.
Véleménye szerint nem kell várni a felkérésekre, sok olyan rendezvény volt, ahol felléphettek
volna. Az ilyen fellépési lehetőségekről szóló tájékoztatást mindig megküldik a művészeti
együtteseknek.
Sárvári János elnök: Az év második felében három munkahely között ingázott, jobban
szeretett volna Szekszárdon dolgozni, de itt nem talált munkát. Emiatt a próbákat sem mindig
tartották meg. Ezek ellenére pozitívan tekint a jövőbe, továbbra is szeretnék, hogy ez a társulat
működjön.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A beszámolóban az áll, hogy a próbák egy részének a Babits
Mihály Kulturális Központ adott otthont. A többi próba hol zajlik?
Sárvári János elnök: Nagydorogon is próbáltak az utóbbi időben, ott is fel szoktak lépni.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Hányan dolgoznak a társulatnál?
Sárvári János elnök: Jelenleg öten. Összesen 12 főből áll a társulat. Szeretnék bővíteni a
létszámot, de nem tudnak propagandát folytatni az ügyben. Nagydorogon elindult egy
folyamat, ott is vannak a színház iránt érdeklődő fiatalok. Nem igazán talál olyan pályázatot,
amire pályázhatna.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A fellépések nézettsége hogyan alakul?
Sárvári János elnök: Visszaestek e tekintetben, 2000-ben 150 fős előadást tartottak,
mostanában 20-30 fős közönség kíváncsi a műsorukra.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök megköszöni a beszámolót.
II.

Gagliarda Kamarakórus Egyesület
Meghívott: Kajsza Béla elnök

Kajsza Béla elnök: A szempontok között szerepel, hogy milyen hangsúlyt fektetnek az
utánpótlás nevelésre. Úgy gondolja, hogy egy ilyen kórusnak igazán nem utánpótlásra, hanem
pótlásra van szüksége. Az ilyen minőségű énekkarok, nem kimondottan az ifjúság bevonását
szolgálják. Azok az emberek, akik szeretnek énekelni és ezt a műfajt szeretik, megtalálják az
együttest. A tavalyi évben 3 új taggal bővült a létszám.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök megköszöni a beszámolót.
III.

Bartina Néptánc Egyesület
Meghívott: Jóföldi Gabriella elnök
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Jóföldi Gabriella elnök: A 2016. évi fellépések száma meg fog növekedni. Már lehet látni, hogy
heti 3-4 fellépést is teljesíteni kell majd az egyesületnek. Ez egy ideig működik, aztán majd le
fog állni magától, mivel a gyerekek ezt nem fogják bírni. A gyerekeknek és a szülőknek van más
dolguk is. A „Fölszállott a Páva” sikere generálja a fellépéseket, megkereséseket az ország
minden részéről, nagy rendezvényekről. Felkérték őket a Dal napja rendezvényen való
szereplésre. Sok felkérésnél ingyenes szereplésre gondolnak, de a televízió is megmondta,
hogy ingyenes fellépést nem szabad elvállalniuk, esetleg csak a közvetlen környezetben. Sokan
megriadnak, amikor szóba hozzák az útiköltséget, a zenekar és a táncegyüttes költségeit. 50
éves jubileum lesz áprilisban, gőzerővel dolgoznak rajta. Három nagy tételt szeretnének
megvalósítani, egy családi napot a bartinás családoknak, illetve a teljes városnak, egy nagy
játszóházat, ami a népművészetről szólna, a Bartináról, annak az állomásairól, majd
megrendeznének egy találkozót a volt és jelenlegi táncosoknak. A gyereknapba bekerülne egy
országos páva gálaműsor is, ahol a „pávás” gyerekek találkoznának. Április 23-án két műsor
lenne a volt táncosokkal. Olyan műsort állítanának össze, ami ténylegesen megmutatja az
elmúlt 50 év fordulóit. Régi koreográfiákat újítanak fel. A „Fölszállott a Páva” siker óta külföldi
fellépéseik is voltak, régi táncosok is visszajöttek. Sokat jelent a népszerűsítésben a sajtó,
minél többet olvasnak az emberek róluk, annál több fellépést kapnak. A közel 40 millió Ft-os
költségvetésük, évente 3-4 millió Ft-tal nő. Ez mindig attól függ, hogy mennyi a fellépés,
mennyi tag van, lesz-e külföldi fellépés. Hamarosan elkészül a 2016. évi áprilisi 50 éves
jubileumi rendezvény költségvetése. Nem adnak ingyenes fellépést senkinek, ez már régóta
így megy. Semmi sincs ingyen, aki kíváncsi rájuk az 1-2000 Ft-ot áldoz az előadásra. Az 50 éves
jubileumi rendezvény is meg fogja emelni a költségvetést 4-5 millió Ft-tal. Rengeteg oktató
kell, sok próba fogja megelőzni a műsort. A szülők támogatására mindig számíthatnak, ha
rendezvényre mennek, a szülők fizetik az utazást, az étkezési díjat, a tábor befizetést. Nem a
havi 4000 Ft-os tagdíjból fizetik ezeket, mert abból a tanárok díját állják.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök megköszöni a beszámolót.
IV.

„Ifjú Szív” Magyarországi Német Nemzetiségi Néptáncegyüttes
Meghívott: Gaál László elnök

Gaál László elnök: Nagyon sikeres év volt 2015., mivel három minősítő versenyen is részt
vettek és mindhármon arany minősítést szereztek.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A beszámolóban olvasható, hogy a 2016. évre 600.000 Ft
önkormányzati támogatást terveztek be.
Gaál László elnök: Igen, korábban azt kérték tőlük, hogy nyugodtan írják le, mennyi
támogatásra lenne szükségük. Szeretnének a nyáron egy cseh és egy osztrák táncegyüttest
vendégül látni. A szállás, étkeztetés és az egyéb programok költségeit fedezné ez az összeg.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Mindig figyelembe veszi a bizottság azt, ha az egyesületek
külföldre utaznak, vagy ha külföldi fellépőket fogadnak.
Gaál László elnök: Ausztriával kiépült egy testvérkapcsolat, tavaly voltak kint náluk és
színvonalas fogadtatásban volt részük. Szeretnének legalább ugyanolyan körülményeket és
programokat biztosítani számukra, mint amiben ők részesültek.
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További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök megköszöni a beszámolót.
V.

Liszt Ferenc Pedagógus Kórus
Meghívott: Szendrey Sarolta elnök

Szendrey Sarolta elnök: Meghívást kaptak a „Kultúrházak Éjjel- Nappal” rendezvényre, ez
kimaradt a beszámolóból, mert az előbb elkészült. A beszámolóban azt írták, hogy elmarad a
Bárdos Egyházzenei Találkozó Bátaszéken, de kiderült, hogy mégis megrendezésre fog kerülni,
Tolna vállalkozott erre. 11 évig a Liszt Ferenc Pedagógus Kórus volt a gazdája ennek a
rendezvénynek, utána vette át a bátaszéki önkormányzat. Nagyon sokat dolgoztak azon, hogy
sok vendég legyen a találkozón és ne csak a fellépők.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A Pedagógus Kórusok Országos Találkozója elmarad?
Szendrey Sarolta elnök: Igen. A hölgy, aki a pedagógus szakszervezetben ennek a gazdája volt
nyugdíjba ment és ennek a megszervezését más nem vállalta. Próbálta rábeszélni a társaságot,
hogy menjenek el egy prágai fellépésre, de ez a korosztály már nem nagyon vállalkozna
ilyenre. Szívesen csinálnának városi hangversenyt is. Évek óta a Wosinsky Mór Múzeumban
tartják a Karácsonyváró hangversenyt, de ott alig férnek el, mert mindig nagyon sokan vannak.
Sok minden megváltozott a kórus életében, vezetőség váltás és alapszabály átdolgozás is
történt.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök megköszöni a beszámolót.
VI.

„Mondschein” Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus Egyesület
Meghívott: Mikola Péterné elnök

Mikola Péterné elnök: Két fellépésüket szeretné kiemelni. Októberben a zenevilág napján a
KÓTA meghívott vendégei, fellépői voltak. Abból az alkalomból volt ez különleges, hogy a
KÓTA fennállásának 45. évfordulóját ünnepelték, ami egy díjátadó gálával volt egybekötve.
Először kapott a nemzetiség fellépési lehetőséget ezen a gálaműsoron. A 13 nemzetiség közül
a németet választották, a német nemzetiséget három kórus képviselte Magyarországról és
abból az egyik a „Mondschein” Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus Egyesület volt. A másik
fontos fellépés a városhoz kötődik. Az ünnepi közgyűlésre kaptak a várostól felkérést, amikor
a Bietigheim-Bissingen testvérvárosi kapcsolat 25 éves évfordulójának a megerősítése zajlott.
Külön öröm volt számukra, hogy nem feledkezett meg róluk a város. A kettő kötelező ingyenes
fellépésen kívül még három fellépést vállaltak. Senkinek nem mondtak nemet a felkérésekre
Szekszárdon. Külföldi fesztiválokra volt még felkérésük, de nem tudtak elmenni anyagi okok
miatt. A 2016. évben a 20 fellépés mellé még egy újabb felkérés érkezett októberben. Ez is egy
országos rendezvényen való fellépés lenne. 2016-ban még többet fognak utazni, mint eddig.
Az útiköltség a hazai utak tekintetében megközelítőleg 500.000,- Ft lenne. Négy országos
felkérésük van. Szeretnének még a testvérvárosba kijutni egy gálaműsorra. Még nem tudják,
hogy mennyi pályázati pénzt, támogatást tudnak az úthoz szerezni. Terveik között szerepel a
minősítés, ami májusban Sombereken lesz. Előtte két héttel egy fertőrákosi felkérésük van egy
70 éves jubileum kapcsán. Országos, nemzetközi német és osztrák vendégekkel megvalósuló
fesztivált fognak rendezni. Mivel ez a minősítés előtt van két héttel, az a tervük, hogy ezt az
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utazást meghosszabbítják két nappal és egy kórus tábort szerveznének, ahol intenzívebben
tudnának felkészülni a minősítésre. Ha minden jól alakul, akkor még egy CD is elkészül az idén
a különféle fesztiválok anyagaiból. Megköszöni az eddigi támogatást és bízik benne, hogy
jövőre is hasonlóképpen támogatja őket a bizottság.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök megköszöni a beszámolót.
VII.

Ifjúsági Fúvószenekar Szekszárd
Meghívott: Kovács Zsolt elnök

Kovács Zsolt elnök: Szeretne pár szót szólni a XII. Nemzetközi Fúvószenekari Fesztiválról.
Magyarországon nagyon nagy, nemzetközi szintű fúvós élet van, de nem erről híres. Ez egy
olyan művészeti ág, amely a médiában szinte semmilyen szinten nem jelenik meg, inkább a
színjátszó csoportokra helyezik a hangsúlyt. Azért volt nekik nagy élmény ez a németországi
utazás, mivel ott a fúvós zenét elismerik. Nagyon jó érzés volt egy olyan közegben lenni, ahol
elismerően tekintenek a zenészekre. Bárhol léptek fel, mindenhol hatalmas tömeg várta őket
és figyelmesen végighallgatták az előadásokat. A gyerekeknek is fontos, hogy ilyen
megerősítést kapjanak, hogy érezzék, a színvonalas produkció tetszik a közönségnek. Ez a
kapcsolat már a 90-es évektől tart, kétévente rendeznek ilyen nemzetközi fúvós fesztivált.
Nagyon nagy szeretettel fogadták őket, nagyon jó fellépők voltak, a rendezvény lebonyolítása
is nagyszerű volt. Hallgathattak német, lengyel, cseh zenekarokat is. Örömmel tapasztalta,
hogy a nagy fúvós nemzetek mellett ők sem vallottak szégyent. Vasárnap egész délelőttös
fellépésük volt Radiborban, külön megtiszteltetés volt, hogy meghívták őket. Amikor hat
zenekar zenélt együtt és vonultak fel az utcán, akkor a magyar zenekart kérték meg, hogy
vezesse fel ezt a menetet és ez nagyon megtisztelő volt. Nem volt egyenruhájuk, amit meg is
jegyeztek az ottani szervezők. Ez minden évben kérdés, de nincs rá pénz. A radibori
polgármester gyűjtést szervezett nekik az ünnepségen, hogy lehessen egyenruhájuk. Ebből a
pénzből új zakóra, mellényre nem telik, de egy cipzáras, emblémás melegítő felsőre igen. A
20-i koncerten kerül majd ez átadásra, melyről felvétel is készül, amit természetesen
elküldenek a radibori polgármesternek is, hogy láthassa, mire használták fel az adományt. Ez
egy nagyon jó élmény volt, erőt, lendületet adott az idei évre. Májusban szeretnének
táborozni, minden olyan rendezvényen, amin eddig is részt vettek, szívesen fellépnek.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A tábor végén mindig koncertet tart az Ifjúsági
Fúvószenekar. Meg lehet nézni ezt az előadást?
Kovács Zsolt elnök: Természetesen, ez egy nyilvános rendezvény.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök megköszöni a beszámolót.
VIII.

„PAD” Irodalmi, Művészeti és Kulturális Egyesület
Meghívott: Dicső Zsolt elnök

Dicső Zsolt elnök: Önkormányzati támogatással létrejött az egyesületnek a honlapja.
Szeretnék folytatni a Mészöly díjasokról készült filmek sorozatát, az anyagi forrás megvan rá.
Találtak egy pályázatot, amivel talán megteremtődik az anyagi háttere az alkotóháznak. Azért
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nem tudták elkezdeni eddig, mert az engedélyekre nem volt meg a pénz, de talán most ez is
sikerülni fog.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök megköszöni a beszámolót.
IX.

Szekszárd Big Band
Meghívott: Pecze István elnök

Pecze István elnök: A zenekar mindig február harmadik hétfőjén tartja az éves nagy
hangversenyét a Babits Mihály Kulturális Központban. Mindenféle ügyeskedéssel kell
megoldaniuk, hogy a költségeiket fedezni tudják. Köszöni szépen a városnak a támogatást és
azt, hogy mindig kedvezményesen kaphatják meg a Babits Mihály Kulturális Központ nagy
termét. Az egyik támogató kérésére a Big Band zenekar egyik énekesnője és a Bartina együttes
fog közösen fellépni.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Mennyibe kerül a hangversenyre a jegy?
Pecze István elnök: 1.500 Ft a jegy ára. Igyekeznek önmérsékletet tanúsítani, nem szeretnék,
ha valaki azért nem tudna eljönni az előadásra, mert túl drága a jegy.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Hányszor próbálnak a zeneiskolában?
Pecze István elnök: Attól függ, hogyan vannak a fellépések, másrészt nagyon megváltozott az,
hogy milyen a tagok állandó elfoglaltsága. Korábban igazolással a munkahelyről elengedték a
tagokat, ma ez már nem így van. Ha valaki akar ennek a hobbijának élni, akkor szabadságot
kell kivennie.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök megköszöni a beszámolót.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán
Bizottságának 23/2016. (II. 15.) határozata
a Kiemelkedő Művészeti Együttesek 2015. évi munkájának és 2016.
évi terveinek áttekintéséről I.
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága köszönetét és elismerését fejezi ki a/az


Art Contact Mozgásszínház



Bartina Néptánc Egyesület
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Gagliarda Kamarakórus Egyesület



„Ifjú
Szív”
Magyarországi
Néptáncegyüttes



Ifjúsági Fúvószenekar Szekszárd



Liszt Ferenc Pedagógus Kórus



„Mondschein”
Egyesület



„PAD” Irodalmi, Művészeti és Kulturális Egyesület



Szekszárd Big Band

Szekszárdi

Német

Német

Nemzetiségi

Nemzetiségi

Kórus

Kiemelkedő Művészeti Együttesek 2015. évben nyújtott művészeti,közösségépítő tevékenységéért, a városi nagyrendezvényeken
történt fellépéseikért, az önállóan szervezett művészeti
rendezvényekért.
A bizottság a jövőben is Szekszárd kulturális, művészeti élete
nélkülözhetetlen szereplőiként tartja számon a felsorolt
Kiemelkedő Művészeti Együtteseket.
2. A bizottság felhívja a Kiemelkedő Művészeti Együttesek figyelmét a
„kiemelkedő művészeti együttes” státusz évenkénti megvédése
érdekében a jóváhagyott szempontok betartására és e szempontok
szerinti beszámoló elkészítésére évente elektronikus formában is,
melyet a Polgármesteri Hivatal Humán Osztályára kell benyújtani a
megadott határidőre. Egyben felkéri az együttesek vezetőit az
önkéntes munka nyilvántartására is.
3. A bizottság felkéri a Kiemelkedő Művészeti Együtteseket a
közművelődési adatszolgáltatási kötelezettségük (a 288/2009.
(XII.15.) számú Kormányrendelet értelmében kötelező statisztikai
adatszolgáltatás) teljesítésére, valamint a jogszabályi megfelelőség
folyamatos fenntartására.
4. A bizottság felkéri a Kiemelkedő Művészeti Együtteseket a városi
virtuális eseménynaptár készítését, aktualitását segítsék elő azzal,
hogy a város felé nyitott rendezvényeikről, programjaikról
mindenkor
küldjék
meg
az
információkat
az
info@szekszardagora.hu e-mail címre.
5. A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a város
honlapjáról folyamatosan tegye elérhetővé a Kiemelkedő
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Művészeti Együttesek honlapjait, és rendszeresen jelenítse meg a
honlapon az általuk leadott rendezvényeket, információkat.
6. A bizottság felkéri a Kiemelkedő Művészeti Együtteseket, hogy
éljenek a mindenkori hazai és uniós szakmai és működési pályázati
lehetőségekkel.
Határidő:

2015. február 15.
2.,4.,5. pont tekintetében: folyamatos
3. pont tekintetében: 2016. március 1. és folyamatos
6. pont tekintetében: folyamatos

Felelős:

Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
5. pont tekintetében: dr. Varga Katalin jegyző

További napirendi pont nem lévén, az elnök az ülést 9 óra 30 perckor berekeszti.
K.m.f.

dr. Faludiné Uzsoki Valéria
bizottsági tag
jegyzőkönyv hitelesítő

Csillagné Szánthó Polixéna
Humán Bizottság elnöke

Ellenjegyezte:
dr. Varga Katalin
jegyző

Készítette:
dr. Pesti Krisztina
jegyzőkönyvvezető
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