SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
HUMÁN BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV. 131-5/2011.
JEGYZİKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának 2011.
március 22-én 13 óra 30 perckor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti Polgármesteri Tárgyalójában
megtartott ülésérıl.
Jelen vannak:

Csillagné Szánthó Polixéna elnök,
Halmai Gáborné,
Dr. Faludiné Uzsoki Valéria,
Takács Zoltán bizottsági tagok.

Ülés közben érkezett:

Fajszi Lajos,
Dr. Horváth Kálmán, és
Horváth Ferenc bizottsági tagok.

Tanácskozási joggal megjelent: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense,
Ácsné Oláh Gabriella a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke,
Kovácsné dr. Kubik Andrea biz. referens, jegyzıkönyvvezetı.
Meghívottak:

Gaálné Hoffercsik Dóra az „Ifjú Szív” Magyarországi Német
Nemzetiségi Néptáncegyüttes képviseletében,
Gacsályi József a „PAD” Irodalmi, Mővészeti és Kulturális Egyesület
képviseletében,
Pecze István a Szekszárd Big Band elnöke,
Szepesi László a Szekszárd Jazz Quartett elnöke,
Béres János a Szekszárd Jazz Quartett képviseletében,
Mészáros Milán a Szekszárd Junior Stars képviseletében,
Cseke Gábor a Szekszárd Junior Stars képviseletében,
Matók Ákos a Szekszárd Junior Stars képviseletében,
Csele Lajos a Szekszárdi Gitár Egyesület elnöke,
Borsiczky Iván a Szekszárdi Kamarazenekar elnöke,
Dr. Pakóné Tucsni Katalin a Szekszárdi Madrigálkórus elnöke,
Huszár Krisztina a Szekszárdi Mozgásmővészeti Stúdió elnöke,
Baumann Péter a Szekszárdi Német Nemzetiségi Tőzoltó
Fúvószenekar Alisca Brass Band elnöke,
Béresné Kollár Éva a Tücsök Zenés Színpad képviseletében.

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 4 fı bizottsági tag jelen van, a bizottság
határozatképes. Az elnök a bizottság ülését 13 óra 30 perckor megnyitja.
A napirendre vonatkozó módosító javaslat nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendre vonatkozó javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal
elfogadott, és megállapította a következı napirendet:
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NAPIREND
1. napirendi pont
Kiemelkedı Mővészeti Együttesek 2010. évi munkájának és 2011. évi terveinek áttekintése II.
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
Meghívottak: Kiemelkedı Mővészeti Együttesek vezetıi

1. napirendi pont
Kiemelkedı Mővészeti Együttesek 2010. évi munkájának és 2011. évi terveinek áttekintése II.
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
Meghívottak: Kiemelkedı Mővészeti Együttesek vezetıi
Dr. Horváth Kálmán 13 óra 33 perckor megérkezik az ülésterembe. A 7 fıs bizottságból 5 tag van
jelen.

I.

„Ifjú Szív” Magyarországi Német Nemzetiségi Néptáncegyüttes

Pócs Margit: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.
Gaálné Hoffercsik Dóra: Nem kívánja a beszámolót kiegészíteni.
Halmai Gáborné: A beszámolóban azt olvasta, hogy a néptánc együttesnek 2010. évben 26 fellépése
volt. Ezzel kapcsolatban kérdezi, hogy mennyi volt ebbıl a közösségi vagy jótékonysági fellépés, és
mennyi volt, amelyért pénzt is kaptak?
Gaálné Hoffercsik Dóra: Zömmel jótékonysági fellépéseik voltak, amelyért nem kaptak fellépıi
díjat.
Horváth Ferenc 13 óra 35 perckor megérkezik az ülésterembe. A 7 fıs bizottságból 6 tag van jelen.
Csillagné Szánthó Polixéna: Az látható volt, hogy az együttes nagyon sokszor fellépett a múlt évben.
Kérdése, hogy az iskolások fizetnek-e tagdíjat a néptánc együttesnek?
Gaálné Hoffercsik Dóra: Az iskolások nem fizetnek tagdíjat, de az iskola igen.
További kérdés, hozzászólás nem volt, az elnök megköszöni az együttes beszámolóját.
Dr. Horváth Kálmán 13 óra 40 perckor elhagyja az üléstermet. A 7 fıs bizottságból 5 tag van jelen.

II.

„PAD” Irodalmi, Mővészeti és Kulturális Egyesület

Pócs Margit: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.
Gacsályi József: A minden évben szokásos programokon kívül reméli, hogy idén a „Mészöly tanya”
program is megvalósul. Ezen kívül reméli, hogy a folyóiratuk az idei évben többször tud megjelenni.
Lesz idén is könyvhét a megyei könyvtárban. A programról többet nem árul el, minden érdeklıdıt
szeretettel várnak.
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13 óra 45 perckor Fajszi Lajos megérkezik az ülésterembe. A 7 fıs bizottságból 6 tag van jelen.
Halmai Gáborné: Milyen a kapcsolata az egyesületnek az iskolákkal? Mennyire ismerik a gyerekek
az egyesületet és tevékenységét?
Gacsályi József: Az iskolákkal jó a kapcsolatuk, és véleménye szerint az iskolákon keresztül a
gyerekek is ismerik az egyesületet.
További kérdés, hozzászólás nem volt, az elnök megköszöni az együttes beszámolóját.

III.

Szekszárd Jazz Quartett

Pócs Margit: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.
Béres János: Májusra terveznek egy koncertet, és remélik, hogy idén is sok fellépésük lesz.
Csillagné Szánthó Polixéna: Milyen az ideiglenesen felállított stúdió.
Béres János: A próbákhoz jó, de felvételt sajnos nem tudnak készíteni.
Csillagné Szánthó Polixéna: Külön szeretné megköszönni a Szekszárd Jazz Quartett részvételét a
város rendezvényein.
További kérdés, hozzászólás nem volt, az elnök megköszöni az együttes beszámolóját.

IV.

Szekszárdi Gitár Egyesület

Pócs Margit: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.
Csele Lajos: Ismerteti a 2011. évi tervezett fellépéseiket. Szívesen elmennének a város
testvérvárosaiba is.
Csillagné Szánthó Polixéna: Az utazás költségeit az Egyesület maga finanszírozza?
Csele Lajos: Nagyon nehéz szponzorokat keresni, ezért pályáznak, és ahol lehet, ott kérnek fellépési
díjat, amelybıl tudják az utazást finanszírozni.
További kérdés, hozzászólás nem volt, az elnök megköszöni az együttes beszámolóját.

V.

Szekszárd Big Band

Pócs Margit: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.
Pecze István: Nem kívánja a beszámolót kiegészíteni.
Halmai Gáborné: A beszámolóban olvasta, hogy felkérés esetén két városi rendezvényen részt
vesznek. Ezzel kapcsolatosan kérdezi, hogy nem kaptak felkérést?
Pecze István: Szívesen fellépnek városi rendezvényeken, de eddig a város erre még nem kérte fel
ıket.
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Csillagné Szánthó Polixéna: A beszámolóban olvasta, hogy az utánpótlást a zeneiskola biztosítja.
Valóban vannak fiatalok, akik késıbb a Szekszárd Big Band-ben zenélnek?
Pecze István: Igen, vannak olyan tehetséges gyerekek, akik a Szekszárd Big Band-ben is megállják a
helyüket.
Halmai Gáborné: Javasolja, hogy a város a jövıben éljen az ingyenes fellépés lehetıségével. İ
nagyon örülne neki, hogy ha például a Szüreti Fesztiválon fellépne az együttes.
További kérdés, hozzászólás nem volt, az elnök megköszöni az együttes beszámolóját.

VI.

Szekszárd Junior Stars

Pócs Margit: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.
Mészáros Milán: A beszámolót nem kívánja kiegészíteni. Tájékoztatja a bizottságot, hogy a
Szekszárd Junior Stars vezetısége megváltozott. Cseke Gábor lett a mővészeti vezetı, és Molnár Ákos
inkább csak a háttérbıl irányítja az egyesületet.
Cseke Gábor: Molnár Ákos egészségügyi és családi okokból visszavonult, és ıt kérte meg, hogy
vegye át az egyesület vezetését. Hivatalosan még Molnár Ákos az egyesület elnöke, de gyakorlatilag
már ı vezeti az egyesületet.
Pócs Margit: Kéri, hogy a vezetıség megváltozására tekintettel adják le az adatlapot az új adatokkal a
hivatalban.
További kérdés, hozzászólás nem volt, az elnök megköszöni az együttes beszámolóját.

VII.

Szekszárdi Kamarazenekar

Pócs Margit: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.
Halmai Gáborné 14 óra 20 perckor elhagyja az üléstermet. A 7 fıs bizottságból 5 tag van jelen.
Borsiczky Iván: Nem kívánja a beszámolót kiegészíteni.
További kérdés, hozzászólás nem volt, az elnök megköszöni az együttes beszámolóját.

VIII.

Szekszárdi Madrigálkórus

Pócs Margit: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.
Dr. Palkóné Tucsni Katalin: Nem kívánja a beszámolót kiegészíteni. Felhívja a bizottság figyelmét,
hogy pünkösdkor a Szekszárdi Kamarazenekarral lesz egy közös fellépésük. Tájékoztatja továbbá a
bizottságot, hogy a szeptember 19-i fellépésük – amikor Liszt Ferenc Szekszárdi miséjét adták volna
elı – elmarad.
Csillagné Szánthó Polixéna: A város szervezésében ezt véleménye szerint bepótolhatnák. Ezzel
kapcsolatosan még egyeztetnek.
Dr. Palkóné Tucsni Katalin: Ha a város igényt tart rá, nagyon szívesen elıadják akár a Liszt emlékév
rendezvényei keretében is. Megköszöni a várostól kapott támogatást.
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További kérdés, hozzászólás nem volt, az elnök megköszöni az együttes beszámolóját.

IX.

Szekszárdi Mozgásmővészeti Stúdió

Pócs Margit: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.
Huszár Krisztina: Sok felkérésük van fellépésekre, de nagyon szívesen vállalnak fellépést városi
rendezvényeken, és akár iskolákban is, ebben kéri a bizottság segítségét. Elmondja, hogy jelenleg
helyhiányban is szenvednek. Bízik benne, hogy ha elkészül az új Babits Mihály Mővelıdési Ház és
Mővészetek Háza, akkor számukra is akad egy kis hely a próbákhoz. Tájékoztatja a bizottságot, hogy
a Szekszárdi Mozgásmővészeti Stúdió csak a gyerekekrıl szól, csak velük foglalkoznak.
Csillagné Szánthó Polixéna: Hány évesek a gyerekek?
Huszár Krisztina: A legfiatalabb gyerek most 3 éves, de vannak gyerekek 20 éves korig szinte miden
korosztályban. Nagyon nagy szerencséje van, mert most a 18-20 év közötti gyerekek az iskola mellett
is visszajárnak edzésekre. Jelenleg kb. 80-100 gyerek jár hozzá. Gondolkodik egy olyan lehetıségen
is, hogy esetleg felkeresne iskolákat, ahol a táncot az iskola keretein belül taníthatná. Ebben is kéri a
bizottság segítségét.
További kérdés, hozzászólás nem volt, az elnök megköszöni az együttes beszámolóját.

X.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Tőzoltó Fúvószenekar Alisca Brass Band

Pócs Margit: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.
Baumann Péter: Elmondja, hogy megtiszteltetés volt számukra, hogy a márc. 15-i és az okt. 23-i
városi ünnepségen is felléphettek. Nagyon nagy örömmel lépnek fel a jövıben is. Kovács Zsolt
karnagyuknak köszönhetıen nagyon szépen épülnek be a fiatalok is a zenekarba, és ez nagyon jó
vérfrissítés a zenekarnak. Tájékoztatja a bizottságot, hogy április 9-én lesz a Garay János Gimnázium
dísztermében a minısítı hangversenyük. Ezen kívül elmondja, hogy nagyon szívesen vállalnának
fellépést a testvérvárosokba is. Ha lenne rá lehetıség, nagyon szívesen mennének bármelyik
testvérvárosba.
További kérdés, hozzászólás nem volt, az elnök megköszöni az együttes beszámolóját.

XI.

Tücsök Zenés Színpad Egyesület

Pócs Margit: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.
Béresné Kollár Éva: Tájékoztatja a bizottságot, hogy a Tücsök Zenés Színpad július 29-én újra fellép
a Margit szigeten. Augusztus 1-jén pedig már indul az országos musicel kurzus Szekszárdon.
Elmondja, hogy véleménye szerint egyre nehezebb a kulturális együtteseknek fennmaradni. A fı
bevételi forrásuk a fellépések, és egyre kevesebb felkérést kapnak, illetve a fellépések 30-40% -a
ingyenes. Ez lesz a negyedik musicel kurzus, és bár kevés anyagi forrás áll rendelkezésükre, nagyon
meg szeretnék tartani, mert nagy az érdeklıdés iránta. Ezzel kapcsolatosan kéri a bizottság
támogatását. Elmondja továbbá, hogy újra megcélozzák az óvodás korosztályt, indítanak egy
utánpótlás csoportot, mert a nagyobbak most már mind lediplomáznak, és lassan el fogják hagyni a
várost, és az egyesületet is.
További kérdés, hozzászólás nem volt, az elnök megköszöni az együttes beszámolóját.
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Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
36/2011 (III.22.) HB határozat
Kiemelkedı Mővészeti Együttesek 2010. évi
munkájának és 2011. évi terveinek áttekintése II.
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága köszönetét és
elismerését fejezi ki a
a. „Ifjú
Szív”
Magyarországi
Német
Nemzetiségi Néptáncegyüttes
b. „PAD” Irodalmi, Mővészeti és Kulturális
Egyesület
c. Szekszárd Jazz Quartett
d. Szekszárdi Gitár Egyesület
e. Szekszárd Big Band
f. Szekszárd Junior Stars
g. Szekszárdi Kamarazenekar
h. Szekszárdi Madrigálkórus
i. Szekszárdi Mozgásmővészeti Stúdió
j. Szekszárdi Német Nemzetiségi Tőzoltó
Fúvószenekar Alisca Brass Band
k. Tücsök Zenés Színpad Egyesület
Kiemelkedı Mővészeti Együttesek 2010. évben
nyújtott
mővészeti,közösségépítı
tevékenységéért, a városi nagyrendezvényeken
történt fellépéseikért.
A bizottság a jövıben is Szekszárd kulturális,
mővészeti élete nélkülözhetetlen szereplıiként
tartja számon a Kiemelkedı Mővészeti
Együtteseket.
2. A bizottság felhívja a Kiemelkedı Mővészeti
Együttesek figyelmét a „kiemelkedı mővészeti
együttes” státusz évenkénti megvédése érdekében
a jóváhagyott szempontok betartására és e
szempontok szerinti beszámoló elkészítésére
évente elektronikus formában is, melyet a
Polgármesteri Hivatal Közoktatási, Mővelıdési
és Sport Osztályra kell benyújtani a megadott
határidıre.
3. A bizottság felkéri a Kiemelkedı Mővészeti
Együtteseket a közmővelıdési adatszolgáltatási
kötelezettségük (a 288/2009. (XII.15.) számú
Kormányrendelet értelmében kötelezı statisztikai
adatszolgáltatás) teljesítésére a Tolna Megyei
Önkormányzat
Általános
Mővelıdési
Központjával együttmőködve.
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4. A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy
a város honlapjáról folyamatosan tegye
elérhetıvé a Kiemelkedı Mővészeti Együttesek
honlapjait, és rendszeresen jelenítse meg a
honlapon az általuk leadott rendezvényeket,
információkat.
Határidı: 2011. március 22.
2. pont tekintetében: folyamatos
3. pont tekintetében: 2012. március 22.
4. pont tekintetében: folyamatos
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
4. pont tekintetében: Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı
További kérdés, hozzászólás nem lévén, az elnök a bizottság ülését 15 óra 5 perckor berekeszti.

Kmf.
Csillagné Szánthó Polixéna
Humán Bizottság elnöke
A jegyzıkönyvet készítette:
Kovácsné dr. Kubik Andrea
bizottsági referens
Ellenjegyezte:
Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı
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