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Tisztelt Humán Ügyek Bizottsága!

Az iskolanővérek erdélyi missziója 2004. szeptemberben indult. A „zenés misszió” sajátos
formája a szociális gondoskodásnak, lelki, kulturális nevelésnek. A nevelést, a
tehetséggondozást összekapcsolják a szociális munkával, a tanítványok és családjaik
segítésével.
Az Erdélyi Tündérkert Alapítvány a hátrányos helyzetű gyermekek anyanyelvi képzését
művészeti lelki nevelését is célul tűzte ki. Ennek egyik eszköze a Kodály Zoltán Műveltségi
társasjáték.
A társasjáték a zene segítségével megismerteti a gyerekeket a magyar népzenével, Kodály
Zoltán háromszoros Kossuth - díjas magyar zeneszerző, zenetudós, zeneoktató, népzenekutató
munkásságával. A játék segíti a társas kapcsolatok kialakítását, közelebb hozza a
generációkat, a játék során a gyermekek újabb készségeket sajátíthatnak el.
A kellékek között hanganyag is található, ami népdalokat, gyermekdalokat, női- és vegyes
karra írt kórusműveket tartalmaz. A gyerekek láthatnak, tapinthatnak erdélyi gyapjúból
készült kis tarisznyákat, megismerkedhetnek a népi motívumokkal, színekkel. A társasjátékot
a Patrona Hungariae Általános Iskola és Gimnázium forgalmazza.
A társasjáték ára 5.800,-Ft/db. Javasolom, hogy az önkormányzat által működtetett 10
általános és 4 középiskola részére 1-1 db., összesen 14 db társasjátékot bruttó 81.200,-Ft
összegben biztosítsunk.
Kérem a Tisztelt Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására.
Budapest, 2013. január 24.
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Határozati javaslat

A Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, hogy az önkormányzat által működtetett 10 általános
és 4 középiskola részére Kodály Zoltán Műveltségi társasjáték beszerzését támogatja a
Patrona Hungariae Általános Iskola és Gimnáziumtól a 2013. évi költségvetés elfogadását
követően a szociális és köznevelési feladatok sorról összesen bruttó 81.200,-Ft összegben.
Határidő: 2013. évi költségvetés
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

