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Tisztelt Szülők! Kedves Növendékek! 

Minden tanévzáró egyben egy számvetés is. Feltesszük a kérdést: Mit sikerült 

megvalósítani a tanév elején kitűzött célokból? A kiállítási anyagon áttekintve ismét 

elmondhatjuk, hogy nagyszerű munkát végeztek tanárok és diákok egyaránt ebben a nehéz, 

mindannyiunk számára embert próbáló 2020/2021-es tanévben is. Szívet, lelket megható, 

igényes alkotások születtek. Köszönet érte! 

Az idei tanévzárás a számomra is számvetés, negyven év távlatába tekintek vissza.   

Örömmel tölt el, hogy 1993 óta alapító tagként az intézményben dolgozhattam, és sikerült 

szakmai munkám során az Apor iskolában 2002-ben létrehoznom egy alapfokú művészeti 

iskolát képző-és iparművészeti ágon, a Mária Iskolatestvérek fenntartó és az akkori 

iskolavezetés támogatásával. 

Hálás szívvel tekintek vissza az Aporban és a Művészeti Iskolában eltöltött évekre: a sok szép 

eredményekre, az alkotónapokra, az izgalmas tárlat-látogatásokra, a népszerű művészeti 

táborainkra és a színvonalas kiállításainkra. 19 év alatt értéket hoztunk létre a 

művészetoktatás iránt elkötelezett kollégáimmal, lelkes szülőkkel és az alkotni vágyó 

növendékekkel.   

A 2020/2021-es tanév befejezésével átadom az intézményegység - vezetését. 

Művészetpedagógiai munkámat iskolai keretek között befejezem. 

A családom megtartó szeretetére támaszkodva az elkövetkezendő nyugdíjas éveimben a saját 

alkotómunkámmal szeretnék foglalkozni, és a családom számára nyújtok majd nyugodt 

hátteret.   

    A járvány miatt a tanévzárón nem volt alkalmam mindezt személyesen 

elmondani,továbbá megköszönni a kedves Szülőknek az elmúlt években nyújtott 

együttműködésüket és támogatásukat, ezért ezen levélben ragadom meg az alkalmat, hogy 

köszönetemet kifejezzem. 

Kívánom, hogy az Apor Művészeti Iskola az elkövetkezendő évek során is a sikeres, 

színvonalas és örömteli alkotó munkának legyen a helyszíne! 

Teréz Anya imáját küldöm Kedves Szülőknek és Tanítványoknak 

„Hozzon a mai nap belső békét számodra. Bízz az Istenben annyira, hogy tudd, pontosan ott vagy, ahol 

lenned kell. Ne felejtsd el a végtelen lehetőségeket, amelyek a hitből erednek. Használd az 

adottságokat, amelyeket kaptál, és add tovább a szeretetet, amely megadatott számodra. Légy 

elégedett abban a tudatban, hogy az Isten gyermeke vagy. Legyen ez a tudat teljesen a tiéd, és adja 

meg lelkednek a dal, a tánc, a hála és a szeretet szabadságát. Ez mindannyiunké.” 

Győr, 2021. 06. 07. 
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