SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
HUMÁN BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV. 125-3/2015.

JEGYZİKÖNYV

Amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának
2015. március 2-án (hétfı) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti Polgármesteri Tárgyalóban
megtartott rendkívüli ülésérıl.
Jelen vannak:

Csillagné Szánthó Polixéna elnök,
Dr. Máté István,
Zaják Rita,
Nepp Péter és
Takács Zoltán bizottsági tagok.

Távolmaradtak:

Dr. Faludiné Uzsoki Valéria és
Pap Máté bizottsági tagok.

Tanácskozási joggal megjelentek:
Polgármesteri Hivatal részérıl:

A jegyzı megbízásából:
Meghívottak:

Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense,
Majnay Gábor osztályvezetı,
Gaálné Hoffercsik Dóra Civil Kerekasztal titkár,
dr. Aradi Péter jogi referens, jegyzıkönyvvezetı.
Sárvári János, az Art Contact Mozgásszínház elnöke,
Matókné Kapási Julianna, a Bartina Néptánc Együttes mővészeti vezetıje,
Kajsza Béla, a Gagliarda Kamarakórus Egyesület elnöke,
Gaál László, az „Ifjú Szív” Magyarországi Német Nemzetiségi Néptáncegyüttes elnöke,
Naszladi Judit, a Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola
Német Nemzetiségi Kamarakórus elnöke,
Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes mővészeti
vezetıje,
Kovács Zsolt, az Ifjúsági Fúvószenekar elnöke,
Baumann Péter, az Alisca Brass Band elnöke,
Szendrey Sarolta, a Liszt Ferenc Pedagógus Kórus elnöke,
Mikola Péterné, a Mondschein a Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus elnöke,
Halmai-Nagy Róbert, a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális
Központ igazgatója.

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 5 fı bizottsági tag jelen van, a bizottság határozatképes.

Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszönti a megjelenteket. Bemutatta a Bizottság új tagjait a megjelent Mővészeti Együttesek képviselıinek. Javasolta, hogy a bizottság jegyzıkönyv-hitelesítınek
Takács Zoltánt válassza meg.
A bizottság 5 igen szavazattal Takács Zoltánt választotta meg jegyzıkönyv-hitelesítınek.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendre vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal elfogadott, és megállapította a következı napirendet:

NAPIREND
1. napirendi pont:
A Kiemelkedı Mővészeti Együttesek 2014. évi munkájának és 2015. évi terveinek áttekintése I.
(15elot20 sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
Meghívottak: Kiemelkedı Mővészeti Együttesek vezetıi

1. napirendi pont:
A Kiemelkedı Mővészeti Együttesek 2014. évi munkájának és 2015. évi terveinek áttekintése I.
(15elot20 sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
I. „Moondshein” Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus Egyesület
Meghívott: Mikola Péterné elnök

Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Nagyon köszöni ezt a mindenre kiterjedı, színes, olvasmányos,
szórakoztató és az Egyesülettıl megszokott beszámolót.
Mikola Péterné elnök: Vezetıségi váltás volt 5 év után, mivel a régi titkáruk betegség miatt lemondott. Az új titkár neve: Taba József, ı képviseli majd az Egyesületet. Kiemeli a beszámolóból, hogy az
elıírt két kötelezı városi fellépést túllépve hat ingyenes városi fellépést végeztek. Szeretné még kiemelni, hogy mindenféle városi rendezvényekre továbbra is nyitottak. Továbbá elmondja, hogy a jubiláló éveik kivételével minden évben szerveznek nagy rendezvényt, egy országos német nemzetiségi
kórustalálkozót. Ebben nagyon jó partnert találtak a város Humán Bizottságában és a Babits Mihály
Kulturális Központban. Megköszönte a Humán Bizottság eddig támogatását, ami hozzájárult ahhoz,
hogy nyugodt és biztos pénzügyi alapokkal rendelkezzenek.
Német belügyminisztérium pályázatán nyertek 450 ezer forintot, ami az új harmonika megvételének az
alapját biztosította. A hiányzó összeget a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat biztosította.
Magyarországi németek önkormányzata méltónak találta az Egyesületet, hogy az éves kalendáriumába
egy 2 oldalas, több fényképet tartalmazó cikket megjelentessen.
Sajnálattal közli, hogy a Szüreti Kórustalálkozón nem vett részt a horvát nemzetiségi kórus.
Németországból 6-8-10 hónapra jöttek önkéntes lányok, akik a szervezet munkáját segítik. Egyesület
rendszeresen részt vesz a Civil Információs Centrum képzésein, ahol a tapasztalataikat és ötleteiket ki
tudják cserélni.
Kifejtette, hogy idısödı korosztályként nehéz megszólítani a fiatalabb korosztályt, ebben volt segítségükre a Garay János Gimnázium felkérése, a Tehetség Napokon megtartott 45 perces elıadás a német
nemzetiségi kultúráról, kórus életérıl.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A január 30-án bemutatott Brunn János könyv mirıl szólt?
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Mikola Péterné elnök: A könyv Csiki György múltjáról és életérıl, valamint a németség múltjáról.
Német Klub és az író János közösen kérték fel a Kórust, hogy az Ó hazáról szóló dalokkal színesítse a
mősort.
Kiegészítette a beszámolót, hogy felkérést kaptak a Kvótától, hogy vagy október 23-án képviseljék a
német nemzetiséget az országos állami ünnepen, vagy Kodály Zoltán születésnapjához kapcsolódó
országos megemlékezésen.
Elmondta, hogy idén is szeretnék megtartani a Szüreti Kórustalálkozót, a Babits Német Nemzetiségi
Kamarakórusával felvették a kapcsolatot és egyeztettek idıpontot.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Tájékoztatta Mikola Péternét, hogy a Német Nemzetiségi Kamarakórus megszőnt, mint egyesület, de a jogutóddal további megbeszélések lehetségesek.
Mikola Péterné elnök: Szeretnék Dienes Valéria örökségét Szekszárdon megmutatni a Dienes Valéria Általános Iskola segítségével. Valamint fellépésre hívta az Arc Contact Mozgásszínházat az 50.
jubileumi tanév ünnepére és ehhez szükséges a további személyes egyeztetés.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök megköszöni a beszámolót.

II. Art Contact Mozgásszínház
Meghívott: Sárvári János elnök
Sárvári János elnök: A beszámolót nem kívánja kiegészíteni, de szeretné röviden az egyesület pozitív munkafolyamat változását és együttmőködések kiválóságát hangsúlyozni.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Szeretne bıvebb információt kapni, hogy a 2007 óta megrendezésre nem került Városi Örvendjünk címő program, pontosan mit jelent.
Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense: Ez a program augusztus 20-án a Babits
Mihály Kulturális Központ elıtt a Kiemelt Mővészeti Együttesek forgószínpadszerő fellépésével került megrendezésre.
Matókné Kapási Julianna Bartina Néptánc Egyesület mővészeti vezetı: Program javaslatként
mondta, hogy az augusztus 20.-án a Prometheus Parkba megrendezésre kerülı esti nagyszínpados
fellépést megelızıen lehetne a Városi Örvendjünk c. programhoz hasonló interaktív programot szervezni.
Sárvári János elnök: Szeretnék a Dienes Valiéra mozgás örökségét erısebben hangsúlyozni.
Mikola Péterné elnök: Szeretnék, ha a Dienes Valéria május 25.-i születésnapi rendezvény kapcsán
felvennék az Orkesztika Mozdulatszínházzal a kapcsolatot, és sikerülne megoldani a jogi- és szervezési problémákat.
Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense: Megoldást javasolt a rendezvény szervezési és jogi problémáira.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök megköszöni a beszámolót.

III. Bartina Néptánc Egyesült
Meghívott: Matókné Kapási Julianna mővészeti vezetı
Matókné Kapási Julianna mővészeti vezetı: A beszámolót nem kívánja kiegészíteni.
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Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Elismerését fejezte ki a mexikói út költségeinek elıteremtéséhez.
Kérdezte, hogy pontosan mi lesz ez a hétvégi verseny.
Matókné Kapási Julianna mővészeti vezetı: Ez egy koreográfus verseny, ami az Örökség Népmővészeti Egyesülettel együtt kerül megrendezésre második alkalommal. Fiatal koreográfusoknak lehetıséget ad, hogy új mőveket készítsenek. 2013-ban 39, idén már 54 koreográfia indul a versenyen.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Megkérte, hogy fejtse ki az új szülıi támogatással létrejött ösztöndíj programot.
Matókné Kapási Julianna mővészeti vezetı: Mővészeti tevékenységek szinte mindegyike pénzbe
kerül. Szeretnék megkönnyíteni a tradicionális Bartina családok életét, ezért létrehoztak egy Bartina
ösztöndíjat, ami a szülıi részrıl felmerült költségeket átvállalja az egyesület egy keret terhére, ami 460
ezer forint idén. Természeten dokumentálják a részvevı példaértékő munkavégzés alapján kiválasztott
gyerekekre szánt összegeket.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök megköszöni a beszámolót.

IV. Gagliarda Kamarakórus Egyesület
Meghívott: Kajsza Béla elnök

Kajsza Béla elnök: Megköszönte a Bizottság erkölcsi, anyagi és közvetlen támogatását. Példaként
hozta fel, hogy a Mővészetek Háza ingyenesen biztosította a karácsonyi hangversenyük helyszínét.
Hiánypótlásként közölte, hogy a bemutatójukból kimaradt a legnagyobb eredményük, hogy hangversenyi minısítést kapott a Kórus 2012-ben.
Elmondta, hogy egy trentói olasz kórus kereste meg az Egyesületet, partner kapcsolat létesítése céljából. Közösen lépnek fel a Szent László Napi rendezvényeken és a 15. évi jubileumi hangversenyükön
együtt és külön is fellépnek. Sok szeretettel hívja a Bizottság tagjait e rendezvényekre.
Felhívta a figyelmet az anyagi nehézségekre és kérte az Önkormányzatot, hogy növeljék a támogatás
összegét.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A születésnapot ünneplı egyesületeket abban az évben mindig
kiemelten támogatják.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök megköszöni a beszámolót.
V. „Ifjú Szív” Magyarországi Német Nemzetiségi Néptáncegyüttes
Meghívott: Gaál László elnök
Gaál László elnök: Kiemelte az önkéntes szerzıdések fontosságát és hasznosságát, valamint e szerzıdések már a gyerekek számára is köthetık szülıi beleegyezéssel.
Felhívta a figyelmet, hogy az együttes minısítıjére való eljutás és ott tartózkodás költségei nagyon
magasak. Valamint az Egyesület felszereléseire fordítandó költségei szintén magasak.
Tavaly töltötték be a 25. életévüket és több helyszínen szervezett mősorok közül kiemelte a partnerintézményeikkel közös mősoraikat, a Gyönki Iskolával közös fellépéseiket és az Állampolgárok Részvételi Hetén tartott fellépésüket.
Eredményeik közül kiemelte a novemberi csehországi versenyüket, arany minısítéssel és kategória
gyıztesként tértek haza. Privisláv polgármestere szeretne Szekszárddal partner kapcsolatot létesíteni.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök megköszöni a beszámolót.
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VI. Ifjúsági Fúvószenekar Szekszárd
Meghívott: Kovács Zoltán elnök
Kovács Zoltán elnök: Kiemelte, hogy a tavaly októberi Bietigheim-Bissingen útjuk során a köztük
lévı jó kapcsolatukat sikerült megújítani. Felhívta a figyelmet az egyenruha és hangszer parkjuk elhasználódására és elöregedésére, szerencsére a kvóta parkjukat sikerült felújítaniuk. Kifejtette, milyen
nagy nehézségek jelentkeznek a fesztiválokra való kijutás és ott tartózkodás költségeinek elıteremtésével. Megköszönte a városnak a segítséget.
Garay dísztermét kinıtték, így valószínőleg jövıre más teremben fognak játszani.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Pénzügyi beszámolóban a bevétel és kiadásoknál 1 millió forint
különbözet látható, mibıl adódik ez az összeg?
Kovács Zoltán elnök: Egyrészrıl a Bietigheimi út befizetése átnyúlt az ide évi bevételekhez, másrészrıl az Egyesület saját megtakarításából fizetett új klarinét költsége.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök megköszöni a beszámolót.

VII. Alisca Brass Band
Meghívott: Baumann Péter elnök
Baumann Péter elnök: Szeretne az egyesület problémáiról bıvebb tájékoztatást adni. Kiemelte, hogy
az egyenruhájuk 1997-es és a svájci zenészektıl kapták, de a legnagyobb probléma, hogy ismét találkoznak jövıre a svájciakkal és még mindig a tılük kapott ruhákban tudnak csak fellépni.
Beszámolt róla, hogy közhasznú jogállásukat sikerült megújítaniuk és a létszámuk pár fiatal beépülésével 30-35 fısre duzzadt.
Két helyrıl kapnak pénzt a várostól és a Német Nemzeti Önkormányzattól, de sajnos továbbra is
anyagi nehézségekkel küzdenek, ezért rengetek helyre nem tudnak eljutni.
Személyes álláspontjaként közölte, hogy amíg ı az elnök addig a tagoknak nem kell az utazáshoz hozzájárulniuk. A svájci úthoz kérte az Önkormányzattól támogatását.
Zaják Rita képviselı: Hangsúlyozta a zenekarok csodálatos munkáját és a rettentı pénzhiányt. Szeretné, ha a Tao mintájára a mővészeti tevékenységre is bevezetnének egy hasonló támogatási rendszert.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök megköszöni a beszámolót.

VIII. Liszt Ferenc Pedagógus Kórus
Meghívott: Szendrey Sarolta elnök
Szendrey Sarolta elnök: Beszámolóját annyival egészítette ki, hogy bejött három új felkérésük. Az
egyik, hogy októberben szeretnének egy jótékonysági hangversenyt adni a Kórház Kápolna javára,
valamint e hónap 28.-án ünnepelik az 50. évi fennállásunkat. A másik fellépés a Caritas felkérése jóvoltából valósul meg.
A fénymásolójuk meghibásodott és segítséget kért egy új fénymásoló beszerzéséhez. A ruhatáruk is
felújításra szorul, mivel a 15 évvel ezelıtti ruháikban lépnek fel jubiláló fellépésükön. Kért egy kis
támogatást, mert a költségvetésük nem engedi meg, hogy külföldön is fellépjenek.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Beszámolóból idézett: „A mővészeti együttesek munkáját sohasem a szakmai kitüntetések minısítik, hanem az , hogy hány embernek adnak örömet, megtisztulást,
vagy akár megnyugvást, erıt, kitartást. Ezt a feladatot tőzte zászlajára az 50 éve a Liszt Ferenc Pedagógus Kórus, melyet a mai napig híven szolgál.”
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További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök megköszöni a beszámolót.
IX. Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola Német Nemzetiségi Kamarakórusa
Meghívott: Naszladi Judit mővészeti vezetı
X. Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes
Meghívott: Naszladi Judit mővészeti vezetı
Naszladi Judit mővészeti vezetı: Elmondta, hogy megszüntette távozása után a Babits Mihály Általános Iskolábban lévı Kórust. Nagyon szépen köszönte a támogatásokat. Garay János Gimnáziumban
alakult egy német nemzetiségi kórus, akik Mohácson léptek fel egy rendezvényen és kiemelt arany
minısítést szereztek. A Kórus következı évi fellépéseivel kapcsolatban tájékoztatja a Bizottságot.
Gárdonyi Együttes beszámolóját két bejövı felkéréssel egészítette ki. A Babits Mihály Mővelıdési
Központ szervezésében, Testamentum címmel M. Szabó István festımővész kiállításának megnyitóján
lépnek fel. A másik Erkel Sándor Kórusfesztiválon való fellépésük.
Kiemelte a beszámolóból a Magyar Kórusok Napján való fellépésüket. Továbbra is fontos számukra is
a tehetség gondozás, amit három gimnázium bevonásával segítik.
Javasolta a Humán Bizottság üléseinek délutáni idıszakba való áttételét.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök megköszöni a beszámolót.

Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának 35/2015. (III. 02.) határozata
A Kiemelkedı Mővészeti Együttesek 2014. évi munkájának és
2015. évi terveinek áttekintése I.
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Humán Bizottsága köszönetét és elismerését fejezi ki a/az
•
•
•
•
•
•
•
•
•

„Mondschein” Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus Egyesület
Art Contact Mozgásszínház
Bartina Néptánc Egyesület
Gagliarda Kamarakórus Egyesület
„Ifjú
Szív”
Magyarországi
Német
Nemzetiségi
Néptáncegyüttes
Ifjúsági Fúvószenekar Szekszárd
Alisca Brass Band
Liszt Ferenc Pedagógus Kórus
Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes

Kiemelkedı Mővészeti Együttesek 2014. évben nyújtott mővészeti, közösségépítı tevékenységéért, a városi nagyrendezvényeken történt fellépéseikért, az önállóan szervezett mővészeti rendezvényekért.
A Bizottság a jövıben is Szekszárd kulturális, mővészeti élete
nélkülözhetetlen szereplıiként tartja számon a felsorolt Kiemelkedı Mővészeti Együtteseket.
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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 Humán Osztályára kell
benyújtani a megadott határidıre. Egyben felkéri az együttesek
vezetıit az önkéntes munka nyilvántartására is.
3. A Bizottság felkéri a Kiemelkedı Mővészeti Együtteseket a közmővelıdési adatszolgáltatási kötelezettségük (a 228/2009. (XII.
15.) számú Kormányrendelet értelmében kötelezı statisztikai
adatszolgáltatás) teljesítésére, valamint a jogszabályi megfelelıség
folyamatos fenntartására. (Különös figyelemmel az új Polgári
Törvénykönyvrıl szóló 2013. évi V. törvény hatályba lépésével
kapcsolatos változásokra.)
4. A Bizottság felkéri a Kiemelkedı Mővészeti Együtteseket a városi
virtuális eseménynaptár készítését, aktualitását segítsék elı azzal,
hogy a város felé nyitott rendezvényeikrıl, programjaikról mindenkor küldjék meg az információkat a szekszard@tourinform.hu
e-mail címre.
5. 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.
6. A Bizottság felkéri a Kiemelkedı Mővészeti Együtteseket, hogy
éljenek a mindenkori hazai és uniós szakmai és mőködési pályázati lehetıségekkel.
7. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Humán Bizottsága köszönetét és elismerését fejezi ki a Szekszárdi
Babits Mihály Általános Iskola Német Nemzetiségi Kamarakórus
fenn állása óta nyújtott mővészeti, közösségépítı tevékenységéért,
a városi nagyrendezvényeken történt fellépéseikért, az önállóan
szervezett mővészeti rendezvényekért.

Határidı: 2015. március 2.
2.,4.,5. pont tekintetében: folyamatos
3. pont tekintetében: 2016. március 1. és folyamatos
6. pont tekintetében: folyamatos
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
5. pont tekintetében: Dr. Göttlinger István aljegyzı

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök a bizottság rendkívüli ülését 10:40 órakor
berekeszti.

K.m.f.
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Csillagné Szánthó Polixéna
Humán Bizottság elnöke
Jegyzıkönyv-hitelesítı:

Takács Zoltán
bizottsági tag

A jegyzıkönyvet készítette:

dr. Aradi Péter
jogi referens, jegyzıkönyvvezetı

Ellenjegyzem:

Dr. Göttlinger István
jegyzıt helyettesítı aljegyzı
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