
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

A hír levé l  

2012.  augusztus  1.  

I I .  évfo lyam,  2.  szám  

Egy forró nyarat követően 

ismét nagy lelkesedéssel és 

ötletekkel készülünk a 

2012/2013-a tanévre. Nagy 

örömünkre sok gyermek 

választotta az Apor Művészeti 

Iskola délutáni képző- és 

iparművészeti képzését. 

A 156 diák ideális 

körülmények között jól felszerelt 

szaktantermekben, szakképzett 

művészeti oktatók vezetésével 

kezdhetik meg a játékos, de 

komoly alkotótevékenységet a 

11. „művészetis" tanévben. 

Az elmúlt évekhez 

hasonlóan az idei tanévben is 

számtalan tehetségfejlesztő 

program gazdagítja majd a 

művészeti képzést. 

 A múzeumi órák mellett a 

felsőbb évfolyamosok 

megismerkedhetnek  az 

intarzia készítés 

mesterfogásaival Kránitzné 

Rikker Ildikó intarzia 

művész műhelyében. 

 A karácsonyi 

alkotódélutánon igényes 

kézműves ajándékokat 

készíthetnek a résztvevő 

gyermekek és szülők. 

 A félévi kiállításon az első 

félév vizsgafeladatait 

tekinthetik meg a kedves 

szülők és érdeklődők.  

„A rajzolás mindenfajta ábrázolás lelke és forrása, s minden tudomány gyökere. 
Aki olyan eredményeket ért el, hogy rajzolni tud, annak azt mondom, hogy a 
legértékesebb kincs birtokába jutott.” Buonarroti Michelangelo 

 

 

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok! 
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EZ AZ!  

 ez az, ami segít a 

gyermekek 

személyiségének 

kiteljesítésében 

 ez az, ami minden 

területen megkönnyíti az 

életcélok elérését 

 ez az, ami képessé tesz a 

harmonikus életvitel 

kialakítására 

 ez az, ami erősíti a 

nemzeti és helyi 

közösségi összetartozást 

 ez az, ami a gyermekek 

önként vállalt 

kötelezettsége, ezért 

folyamatos örömforrás 

 ez az, ami örök érvényű 

értékeket képvisel, 

közvetít és hagyományoz 

 ez az, ami nélkül 

megszűnik a kultúrát 

befogadni képes 

társadalom 

 ez az, ami 

hagyományainkat őrizve 

jövőbe mutató. 

 ez az, ami 

Magyarországon olyan 

magas színvonalon 

működik, hogy 

Európában is 

példaértékű. 

 

EZ A MAGYAR MŰVÉSZETOKTATÁS! 

 

I gazgató:  Koppány László   

Művészetoktatás  vezetője:  Kissné Koste lec Éva  

Közelgő 
események 

 Tanévnyitó 

  Első művészeti órák 

 Marcalvárosi aluljáró 
70m2 felületének 
kifestése 

Apor Művészeti Iskola hírlevele 

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Alapfokú Művészetoktatási Intézménye 
9024 Győr, Pátzay Pál u. 46. Telefon: 96 514 260 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lovagkor n y á r i  a l k o t ó t á b o r 
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2/2 oldal Iskolai hírlevél Évfolyamhírek 

A tanévkezdés rendje 

A művészetoktatásunk színvonalát a szakmai munka mellett, az anyagi 
erőforrások bővítésével is kívánjuk fejleszteni. 
Az elmúlt tanévben két pályázaton is eredményesen szerepelt két projektünk. 
 

Tanévnyitó az Apor iskola Alapfokú Művészeti Iskolájában: 
2012. szeptember 7-én (pénteken) 17.00 órakor a kollégium aulájában. 
(Kérjük, hogy a gyermekek az alkalomnak megfelelő ruhában 16.45 órától 
gyülekezzenek a kollégium aulájában.) 
Az első művészeti órák 2012. szeptember 10-én (hétfőn) kezdődnek a 
mellékelt órarendi beosztás alapján. 

 
 

http://muveszeti.aporisk.hu 

Kérjük a Kedves Szülőket, hogy amennyiben a júniusban leadott dokumentumban 
„Szülői nyilatkozatban” időközben változás történt 2012. szeptember 7-ig az 
igazgatáson feltétlen jelezni szíveskedjenek!  
Kérjük a Kedves Szülőket, hogy a mellékelt „Személyi lapot” szíveskedjenek 
kitölteni és azt a tanévnyitón leadni! 

 
 
 

 

Személyi lap 

Lovagkor címmel művészeti táborban vehettek részt a képző- és iparművészet 

iránt érdeklődő gyerekek az Apor Vilmos Iskolaközpontban június utolsó hetében. 

Az Apor Művészeti Iskola által szervezett alkotótáborban a lovagkorhoz 

kapcsolódóan érdekes kézműves feladatokat változatos technikával oldottak meg 

a tanulók. Készítettek a résztvevők lovagi és várkisasszony öltözetet, vitorlás 

hajót, ekhós szekeret, saját illusztrációval díszített napórát, pecsétgyűrűt, 

ékszereket, iniciáléval díszített pólót és bábszínházat. A programot a „Sümegi 

vártúra” tette még emlékezetessé. A tábor zárásakor 50 lovag avatására került 

sor, akik Lovagkor művészeti tábor Lovagrend tagjává váltak.  

 

 Nemzeti Erőforrás Minisztérium által  Gyermek- és ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek rendezvényeinek támogatása 
elnevezésű pályázati felhívásra benyújtott, Az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Alapfokú Művészetoktatási Intézménye által 
szervezett kulturális értékteremtő programok megvalósítása című pályázati projektünket a Támogató 468000 Ft vissza nem 
térítendő támogatásban részesítette. 

 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma  megbízásából 2012. március 24-én megjelentetett, NTP-AMI-11 kódszámú, "A tehetséges 
fiatalok felkészítését végző, kiváló programmal dolgozó alapfokú művészetoktatási intézmények támogatása" elnevezésű pályázati 
felhívásra benyújtott „A tehetség csak kiindulópont." című pályázatunk 1 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. 
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