
Alapfokú Művészeti Iskolánk-
ban a 18. tanévet kezdjük meg 
a Jóisten segítségével. 
A 2019/2020-as „művészetis” 
tanévben is egy izgalmas, ma-
gával ragadó alkotómunkára 
hívjuk a képző- és iparművészet 
iránt érdeklődő 196 növendé-
künket. 
A művészeti nevelésünk a diá-
kok személyiségfejlesztését, 
sokrétű fejlődését szolgálja. 
Tizenegy évfolyamon, 15 mű-
vészeti csoportban adatik meg 
az alkotó, önkifejező képessé-
gek kibontakoztatásának lehe-
tősége a képzésben résztvevő 
gyermekek számára.  
A komplex projektfeladatok 
során fejlődik a kreativitás, fan-
tázia, esztétikai érzék, kéz-
ügyesség, logikai képességek.  
A sok hasznos tudás (történe-
lem, művészettörténet, termé-
szettudományok) is szinte ész-
revétlenül elsajátítható. A fel-
adatok a kicsiknél játékba, me-
sékbe ágyazódnak, a nagyob-
baknál pedig az élménypeda-
gógiai módszerek segítik az al-
kotást.   
A tehetségígéreteket személyre 
szabott, egyéni fejlesztések so-
rán gondozzuk.  
Az egymásra épülő, sokoldalú 

készség- és kompetenciafejlesz-
tést szolgáló tanítási órák mel-
lett gazdag programkínálatot 
biztosítunk a 2019-2020-as tan-
évben is. 
A több éve alkalmazott komplex 
tehetségfejlesztő programunk –
alkotónapok, ünnepváró alkotó-
délutánok, múzeumpedagógiai 
foglalkozások, tehetségnapok, 
tanulói alkotásokból rendezett 
kiállítások, versenyekre való fel-
készítés- a képzőművészeti kép-
zésben résztvevő növendékek 
gazdagítását segíti.   

Tisztet Szülők! 
A 2002-ben megkezdett érték-
teremtő munkánkat szeptem-
bertől tovább folytatjuk. Kö-
szönjük az eddigi támogatásu-
kat, és kérjük a további 
együttműködésüket a gyerme-
keik egész személyiségét átható 
művészeti nevelésünk terüle-
tén.  

Szeretettel várjuk a nyári szü-
netről kipihenten visszatérő nö-

vendékeinket! 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

A hír levé l  

2019.  augusztus  16.  

  

„Művészet és ifjúság, ahol ők kéz a kezet fogva jegyben 
járnak, kék az ég, derültebbek az árnyékok, titkokat és 
csodákat ígérnek a járatlan utak.”   Bálványos Huba 
 

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok! 

„A tehetség 

isteni áldás, 

de hihetetlen 

akarat és 

alázat nélkül mit 

sem ér.” 
Steven Gerrard 

  

  

 

Intézményvezető:  Váradi  József   

Művészetoktatás  vezetője:  Kissné Koste lec Éva  

Apor Művészeti Iskola hírlevele 

 
 



 
 
 
 
 

http://muveszeti.aporisk.hu 

Tanáraink 
Kissné Kostelec Éva 
intézményegység-vezető 
Vizuális és környezetkultúra sza-
kos középiskolai tanár 
Katyi Veronika 
Vizuális és környezetkultúra sza-
kos középiskolai tanár 
Kovács Tamásné 
Rajz szakos általános iskolai tanár 
Pintérné Gergics Ágnes 
Vizuális és környezetkultúra sza-
kos középiskolai tanár 
Turóczi Zoltánné 
Rajz szakos általános iskolai tanár 
 

http://muveszeti.aporisk.hu/index.p
hp?modul=oktatok&kezd=0 
 

A tanévkezdés 
rendje 
 

Júniusban megrendeztük a hagyományos művészeti alkotótábo-

runkat. Az idei témánk az észak-amerikai síksági indiánok kultúrá-

jának megismerése, megidézése változatos alkotótevékenységek 

által. Készült fejdísz, póló, ékszer és orvosságos zacskó, agyagtipi, 

álomfogó, szövés, törzsi írással falikép, esőbot és kenu. A tábor-

lakó 62 kisindián négy törzsben (apacsok, irokézek, mohikánok, 

csejenek) vett részt a programokon. A táborból felfedező útra is 

indultunk, a budapesti Természettudományi Múzeumban és a 

Budakeszi Vadasparkban az indiánok otthonával az erdővel és 

zsákmányállataikkal, az eredők élővilágával ismerkedtünk meg. A 

természettel harmonikus gondolkodásmód, a természetközeli 

élet, ahogyan a régi indiánok éltek, megérintette a gyerekeket. 

Az alkotótábor egy fergeteges táborzáróval ért véget, ahol az in-

dián törzsek jelmezben, autentikus tárgyakkal feldíszítve, közö-

sen ünnepeltek.   

Személyi lap 

Szülői nyilatkozat 

Tanévnyitó az Apor iskola Alapfokú Művészeti Iskolájában: 
2019. szeptember 5-én (csütörtökön) 1700 órakor az iskola aulájában. 

(Kérjük, hogy a gyermekek az alkalomnak megfelelő ruhában 1645 órától gyüle-
kezzenek az iskolában.) 
Az első művészeti órák 2019. szeptember 6-án (pénteken) kezdődnek a mellé-
kelt órarendi beosztás alapján. 
Kérjük a kedves Szülőket, hogy amennyiben a júniusban leadott dokumentum-
ban „Szülői nyilatkozatban” időközben változás történt, 2019. szeptember 4-ig 
az igazgatáson feltétlen jelezni szíveskedjenek!  
 
Kérjük a kedves Szülőket, hogy a mellékelt „Személyi lapot” szíveskedjenek ki-
tölteni és azt a tanévnyitón leadni! 
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