SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
HUMÁN BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV. 131-3/2011.
JEGYZİKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának 2011.
március 1-jén 13 óra 35 perckor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti Polgármesteri Tárgyalójában
megtartott ülésérıl.
Jelen vannak:

Csillagné Szánthó Polixéna elnök,
Dr. Horváth Kálmán,
Horváth Ferenc,
Takács Zoltán bizottsági tagok.

Távolmaradt:

Fajszi Lajos,
Halmai Gáborné, és
Dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tagok.

Tanácskozási joggal megjelent: Majnay Gábor osztályvezetı,
Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense,
Kovácsné dr. Kubik Andrea biz. referens, jegyzıkönyvvezetı.
Meghívottak:

Matókné Kapási Julianna a Babits Mihály Mővelıdési Ház és
Mővészetek Háza, valamint a Bartina Néptánc Egyesület
képviseletében,
Sárvári János az Art Contact Mozgásszínház elnöke,
Kajsza Béla a Gagliarda Kamarakórus Egyesület elnöke,
Kovács Zsolt az Ifjúsági Fúvószenekar elnöke,
Kutny Gáborné a Liszt Ferenc Pedagógus Kórus elnöke,
Mikola Péterné a „Mondschein” Szekszárdi Német Nemzetiségi
Kórus képviseletében,
Naszladi Judit a Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola Német
Nemzetiségi Kamarakórus, valamint a Szekszárdi Gárdonyi Zoltán
Református Együttes 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 35 perckor megnyitja.
A napirendre vonatozó 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:
NAPIREND
1. napirendi pont
Beszámoló a Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza 2010. évi mőködésérıl és a
2011. évi terveirıl
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
Meghívott: Matókné Kapási Julianna igazgató
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2. napirendi pont
A Kiemelkedı Mővészeti Együttesek 2010. évi munkájának és 2011. évi terveinek áttekintése I.
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
Meghívottak: Kiemelkedı Mővészeti Együttesek vezetıi

1. napirendi pont
Beszámoló a Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza 2010. évi mőködésérıl és a
2011. évi terveirıl
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
Meghívott: Matókné Kapási Julianna igazgató
Pócs Margit: Annyival egészíti ki az elıterjesztést, hogy a beszámolóban a 2011. évi terveknél csak
azokat a rendezvényeket tüntették fel, amelyek a jelenlegi körülmények mellett, a költözés ellenére is
megvalósíthatóak.
Matókné Kapási Julianna: Tájékoztatja a bizottságot, hogy a Babits Mihály Mővelıdési Ház és
Mővészetek Háza költözése hívta fel a figyelmet arra, hogy a város kulturális élete 1970 óta nincs
dokumentálva a levéltárban. Eddig az ilyen dokumentumok a Mővelıdési Házban illetve a
Mővészetek Házában voltak. Ezt a dokumentálást a nyáron szeretnék megvalósítani. A dokumentáció
részét képezik a városnak készített beszámolók, és az adott évben kiadott plakátok és mősorfüzetek.
Ezáltal a dokumentáció is egyszerőbbé és átláthatóbbá, és mindenki számára hozzáférhetıvé válik.
Csillagné Szánthó Polixéna: Megköszöni a nagyon részletes, mindenre kiterjedı beszámolót.
Kiemeli a beszámoló 3. oldalán található mondatot, miszerint „Az intézmény megbízhatósága,
kiszámíthatósága garancia a partnerek számára.” Teljes mértékben egyetért ezzel a mondattal. Az
önkormányzat számára is a megbízhatóságot és a kiszámíthatóságot képviseli az intézmény.
Matókné Kapási Julianna: Tájékoztatja a bizottságot, hogy a civil szervezetek részére biztosított
természetbeni szolgáltatások részeként a teremhasználatról minden évben kimutatást készítenek. Csak
a teremhasználat értéke 2010. évben 27 millió Ft volt. Ez az összeg igen magas, de ık a kimutatásban
azt is feltüntették, hogy hány fıs csoportok használják a termeket, és heti hány alkalommal, és így már
nem is tőnik olyan soknak ez az összeg. Véleménye szerint ez példaértékő az országban. Sehol nem
zajlik ilyen koncentráltan az országban a civil szervezetek és a város, illetve a Mővelıdési Ház
együttmőködése, mint itt Szekszárdon.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
26/2011 (III.1.) HB határozat
Beszámoló a Babits Mihály Mővelıdési Ház és
Mővészetek Háza 2010. évi mőködésérıl és a 2011.
évi terveirıl
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága köszönetét
fejezi ki Matókné Kapási Julianna igazgatónınek
és a Babits Mihály Mővelıdési Ház és
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Mővészetek Háza dolgozóinak a 2010. évben
végzett színvonalas munkáért.
2. A bizottság külön köszönetét fejezi ki a Babits
Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Házának
a Pécs 2010 Európa Kulturális Fıvárosa
szekszárdi társrendezvényeiben való aktív
közremőködéséért, a TÁMOP 3.2.3-8/2-20090003 számú „Szólítsuk meg a jövı generációját”
címő pályázat keretében megvalósult sikeres
programokért, valamint az új épületbe való
költözés eredményes lebonyolításáért.
3. A bizottság a Babits Mihály Mővelıdési Ház és
Mővészetek Háza 2010. évi munkájáról és a
2011. évi tervekrıl szóló beszámolót elfogadja.
4. A bizottság felkéri a Babits Mihály Mővelıdési
Ház és Mővészetek Háza igazgatóját, hogy a
Kiemelkedı Mővészeti Együttesek városi
nagyrendezvényeken
történı
ingyenes
fellépéseirıl a továbbiakban is vezessen külön
kimutatást és arról tájékoztassa év végén a
Közoktatási, Mővelıdési és Sport Osztályt.
5. A bizottság felkéri a Babits Mihály Mővelıdési
Ház és Mővészetek Háza igazgatóját, hogy a
továbbiakban is vezessen nyilvántartást a teljes
év folyamán a ház tereit ingyenesen használó
civil
szervezetekrıl,
és
szervezetenkénti
kimutatásban forintosítsa a természetben nyújtott
szolgáltatások értékét.
Határidı:
1-3. pont tekintetében: 2011. március 1.
4-5. pont tekintetében: 2012. január 15. és
folyamatos
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
2. napirendi pont
A Kiemelkedı Mővészeti Együttesek 2010. évi munkájának és 2011. évi terveinek áttekintése I.
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
Meghívottak: Kiemelkedı Mővészeti Együttesek vezetıi

I.

Bartina Néptánc Együttes

Pócs Margit: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Matókné Kapási Julianna: Tájékoztatja a bizottságot, hogy a Bartina Néptánc Együttesnek nagyon
nagy helye van, de az új épület sajnos a próbák megtartására nem igazán alkalmas. Ezért minden
nagyobb próbát, amikor például koreográfus jön, megpróbálják a sportcsarnokba tartani. Elmondja,
hogy a létszám nem változik, de a fluktuáció a korábbi évekhez hasonlóan, idén is nagy. Küzdenek a
szülıkkel ez ellen. Ez azt jelenti, hogy vannak szigorú szabályok az Együttes életében, amelyeket be
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kell tartani annak érdekében, hogy eredményeket érjenek el. A szabályok betartásával kapcsolatosan
azonban probléma szokott lenni, és a nagy fluktuáció is ennek köszönhetı.
További kérdés, hozzászólás nem volt, az elnök megköszöni az együttes beszámolóját.

II.

Mondschein Német Nemzetiségi Kórus

Pócs Margit: Tájékoztatja a bizottságot, hogy a kórus folyamatosan jelen van a város kulturális
életében. Nagyon szép eredménnyel vesznek részt az országos minısítéseken, és emellett tudatosan
törekednek az utánpótlásra is.
Mikola Péterné: Tájékoztatja a bizottságot, hogy idén elıször nem sima arany kitüntetést kaptak. A
minısítésen ugyanis a 90 a maximálisan elérhetı pontszám, és ık 88-89 ponttal kapták meg az arany
minısítést. Ilyen jó minısítést eddig még nem kapott a kórus. Ennek köszönhetı az, hogy 2011.
áprilisában meghívták ıket egy nemzetközi minısítı hangversenyre Budapestre. Ennek a részvételi
díja igen magas, ezért is takarékoskodtak egy kicsit elıre 2010-ben. Ezen kívül elmondja, hogy két
iskolával is van egy együttmőködési megállapodásuk az utánpótlás neveléssel kapcsolatban. 2004 óta
van együttmőködési megállapodásuk a Dienes Valéria Általános Iskolával, 2010 óta pedig a Babits
Mihály Általános Iskolával is.
További kérdés, hozzászólás nem volt, az elnök megköszöni a kórus beszámolóját.

III.

Gagliarda Kamarakórus Egyesület

Pócs Margit: A Gagliarda Kamarakórus is nagyon jó minıségi munkát végez, és ık is nagyon
megbízhatóak és kiszámíthatóak. Egy dolgot szeretne tisztázni. Minden évben szokták teljesíteni a két
ingyenes fellépést, idén a Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza kimutatása szerint csak
egy ingyenes fellépésük volt, de ı úgy emlékszik, hogy még egy fellépésük volt nyáron.
Kajsza Béla: Igen, június 23-án volt a másik ingyenes fellépésük a Szent László napok elıtt.
Csillagné Szánthó Polixéna: A beszámolóban olvasta, hogy megszaporodott a kórus létszáma. Ez mit
jelent? Más kórusoktól jöttek át emberek vagy új tagok érkeztek?
Kajsza Béla: Igen, több kórusból is jöttek át tagok, de vannak új tagok is. Jelenleg 23 tagú a kórus.
Elmondja, hogy van egy új marosvásárhelyi kapcsolatuk is, oda is mennek fellépésre. Ez a
beszámolóban még nem szerepel.
Csillagné Szánthó Polixéna: Idén is részt vesznek az „Énekel az ország” programon?
Kajsza Béla: Igen, már készülnek rá.
További kérdés, hozzászólás nem volt, az elnök megköszöni az egyesület beszámolóját.

IV.

Ifjúsági Fúvószenekar Szekszárd

Pócs Margit: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.
Csillagné Szánthó Polixéna: A februári minısítı eredménye még nem szerepel a beszámolóban.
Kovács Zsolt: Igen, mert amikor a beszámoló készült, akkor még nem történt meg a minısítés, de
azóta túlvannak rajta, és nagyon jól sikerült. Eddig a zenekar mindig alapfokban indult, ami reális is,
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mert a zeneiskola is alapfokú, de most sikerül egy olyan magas színvonalú mősort megtanulni, hogy a
zenekart középfokú kategóriába sorolták. Ráadásul a középfokú kategóriába is kiemelt arany
minısítést kaptak.
Csillagné Szánthó Polixéna: Nagyon sajnálja, hogy nem vett részt a minısítı hangversenyen.
További kérdés, hozzászólás nem volt, az elnök megköszöni az egyesület beszámolóját.

V.

Liszt Ferenc Pedagógus Kórus

Pócs Margit: Elmondja, hogy a kórus nagyon sokat fejlıdött az elmúlt két év során. Ahhoz képest,
hogy milyen problémákkal küzdött két éve, a kórus azóta megújult. Kérdése a kórus vezetıjéhez, hogy
állnak az utánpótlás neveléssel?
Kutny Gáborné: Sajnos továbbra sincs utánpótlásuk, és nem is tudja, hogy lehetne ezt a helyzetet
megoldani. Ami egy kicsit az elırehaladás felé mutat, hogy ha minden jól megy, akkor ısszel ık is
részt vesznek egy minısítésen. Véleménye szerint a kórusnak erre nagyon nagy szüksége van. Most a
Padagógus Kórusok Országos Találkozójára készülnek. 25 kórus érkezik a rendezvényre. Most épp
egy negyedik helyszínt keres a rendezvényhez.
Pócs Margit: Javasolja a Baka István Általános Iskola auláját. Véleménye szerint az megfelelı lenne.
Kutny Gáborné: Köszöni az ötletet, felveszi a kapcsolatot az iskola igazgatójával. Egyénként a kórus
találkozó iránt nagyon nagy az érdeklıdés. Elmondja még, hogy tavaly volt a 45 éves jubileumi
koncertjük, ami nagyon jól sikerült.
Takács Zoltán: Mekkora a kórus létszáma, és az összetétele?
Kutny Gáborné: 37 fıbıl áll a kórus, fıleg nyugdíjas pedagógusokból, de vannak nem pedagógus
tagok is.
További kérdés, hozzászólás nem volt, az elnök megköszöni a kórus beszámolóját.

VI.

Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola Német Nemzetiségi Kórusa

Pócs Margit: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.
Naszladi Judit: Elmondja, hogy talán ık az egyetlenek, akik csak gyerekekkel foglalkoznak. A
hétvégén két kategóriában is versenyeznek Mohácson. Ahhoz, hogy ezen a versenyen részt
vehessenek, az volt a feltétel, hogy a német nemzetiségi ruhák elkészüljenek. Ezek a ruhák részben a
Mővelıdési és Oktatási Bizottság, részben a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat segítségével
ugyan elkészültek, de még így sem tudják a teljes összeget kifizetni. Ezért benyújtottak a Humán
Bizottsághoz egy kérelmet, amelyben további 100.000,- Ft támogatást kérnek. Elmondja, hogy a
kórusban 3. osztályostól 8. osztályos gyerekek énekelnek. Hetente egyszer próbálnak, és van egy
hangszeres kísérıjük is. A korábbi fellépések után egyre több felkérést kapnak újabb fellépésekre. A
beszámolóban még nem tüntették fel, hogy a Pünkösdi Fesztivál megnyitóján is részt vesznek.
Szerencsére mind az iskola, mind a szülık nagyon sok mindenben támogatják a kórus mőködését.
Véleménye szerint annyi fellépés, ahány a beszámolóban is feltüntetésre került, elég ilyen korú
gyermekek számára. Jelenleg 30-35 fıbıl áll a kórus. Tájékoztatja, hogy azt a kitételt, miszerint a
Kiemelkedı Mővészeti Együttesek lehetıleg rendelkezzenek saját honlappal, úgy oldották meg, hogy
a Babits Mihály Általános Iskola honlapján nyomon lehet követni a kórus mőködését.
További kérdés, hozzászólás nem volt, az elnök megköszöni a kórus beszámolóját.
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VII. Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes
Pócs Margit: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.
Naszladi Judit: Tájékoztatja a bizottságot, hogy a Gárdonyi Zoltán Református Együttes 2011. évi
fellépései már a kórus honlapján is megtalálhatóak. Ez egy egyházi kórus, és nagyon sok felkérése
van, ezért általában már az év elején tisztázódnak az éves fellépések idıpontjai. Tekintettel arra, hogy
hat településrıl jönnek a tagok énekelni, nagyon körültekintıen már elıre meg kell szervezni a
fellépéseket. Elmondja, hogy a Garay János Gimnázium szeretne egy elektromos orgonát beszerezni.
Ennek a kezdeményezésnek az élére a Gárdonyi Kórus állt, és egy hangversenysorozatot indít „Esték a
Garay Gimnázium orgonájáért” címmel. Március 25-én, Bartók születésnapján egy önálló
hangversenyt ad a kórus ebbıl az alkalomból vonós négyessel, szólistákkal, és Lozsányi Tamás
orgonamővész közremőködésével. Ezt követıen egy kórus versenyre készülnek Budapestre, a
Mővészetek Palotájába. Ez egy meghívásos verseny, amelynek csak a nevezési díja 87.500,- Ft, és
ehhez jön még az utazási költség, és a szólisták költsége is. Ezzel kapcsolatosan is benyújtottak egy
kérelmet a Humán Bizottsághoz. Elmondja továbbá, hogy április 29-én lesz a minısítı hangversenyük
az evangelikus templomban. A minısítı hangversenyrıl egy CD-t is szeretnének kiadni. Ezen kívül
szívesen vállalnak fellépést a városi rendezvényeken is. A kórus egyébként 17 éve mőködik, és azóta
közel 250 fellépése volt.
További kérdés, hozzászólás nem volt, az elnök megköszöni az együttes beszámolóját.

VIII.

Art Contact Mozgásszínház

Pócs Margit: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.
Sárvári János: Elmondja, hogy a 2010. év elég nehéz volt számukra. Egyrészt azért, mert az egyik
meghatározó tag elment külföldre dolgozni, másrészt pedig egyre nehezebb anyagi támogatáshoz
jutniuk. A Babits Mihály Mővelıdési Házba nagyon nehezen tudnak bejutni próbálni. Szerencséjük,
hogy az I. Béla Gimnáziumban azért tudnak próbákat tartani. Az elmúlt évben nem sok fellépésük
volt, inkább a színház- és mozgásmővészeti rendezvényekkel kapcsolatos szervezési tevékenységük
volt hangsúlyosabb. Nagyon sokat mőködtek együtt a Polip Ifjúsági Irodával és az I. Béla
Gimnáziummal is. Sokkal többet szerettek volna fellépni, de sajnos pénzügyi problémáik vannak.
Csillagné Szánthó Polixéna: Hány tagja van az egyesületnek?
Sárvári János: Jelenleg 12 tagjuk van.
Csillagné Szánthó Polixéna: Valóban egy szőkebb réteget vonz az Art Contact Mozgásszínház
tevékenysége, de nekik kell tenniük valamit annak érdekében, hogy az emberek megismerjék a
tevékenységüket, és ezáltal közönségük legyen.
Sárvári János: Igen, ık egy posztmodern irányzatot képviselnek, amely kevesebb embernek tetszik.
Ezen kívül olyan egyedi dolgokat csinálnak, ami a környéken sehol nincs, csak Budapesten, meg
esetleg Pécsen.
Pócs Margit: Véleménye szerint az nem vigasz, hogy nagyon kevesen ismerik az Art Contact
Mozgásszínház munkáját. Ez esetben is igaz az, hogy ha minél többen látják az ı munkásságukat,
akkor egyre több követıjük, támogatójuk lesz. Korábban az aug. 20-i „Örvendjünk!” programot
mindig ık nyitották meg, és akkor sokan elmentek megnézni ıket, és egyre csak nıtt a közönségük.
Ezért véleménye szerint fellépési lehetıséget kell a részükre biztosítani, amiben a város egészen
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biztosan tud segíteni. Kéri a bizottságot, hogy tartsa meg az egyesület „Kiemelkedı Mővészeti
Együttes” státuszát, és próbáljanak abban segíteni, hogy több fellépésük legyen.
További kérdés, hozzászólás nem volt, az elnök megköszöni az egyesület beszámolóját.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
27/2011 (III.1.) HB határozat
A Kiemelkedı Mővészeti Együttesek 2010. évi
munkájának és 2011. évi tereinek áttekintése I.
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága köszönetét és
elismerését fejezi ki a
•
•
•
•
•
•
•
•

Bartina Néptánc Együttes,
Mondschein Német Nemzetiségi Kórus
Gagliarda Kamarakórus Egyesület
Ifjúsági Fúvószenekar Szekszárd
Liszt Ferenc Pedagógus Kórus
Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola
Német Nemezetiségi Kórusa
Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református
Együttes
Art Contact Mozgásszínház

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 1.
2. pont tekintetében: folyamatos
3. pont tekintetében: 2012. március 1.
4. pont tekintetében: folyamatos
Felelıs:
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
4. pont tekintetében: Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı
További kérdés, hozzászólás nem lévén, az elnök a bizottság ülését 15 óra 20 perckor berekeszti.

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

8

