A 2001-2002-es tanév rövid krónikája
A tanévet a tantestület 2001. augusztus 23-án, a diákok augusztus 29-én kezdték.
Személyi változások. Takács László hosszú ideje iskolánk egyik alappillére volt. Több mint 25 évig
igazgatóhelyettesként, majd a magyar nyelv és irodalom munkaközösség vezetőjeként dolgozott. Szeretett
kollégánk sajnos 2002 tavaszán elhunyt. Zsebők Ottó a matematikai tehetséggondozás legeredményesebb
képviselője volt. Olimpikonok, OKTV és más versenyek számtalan helyezettjét tanította a matematikára és a
gondolkodásra, hosszú ideig volt mentora az iskola sakkozóinak. Kristofóri Éva egy évig tanított német nyelvet.
Helyükre érkeztek Böginé Szalay Rita (magyar) és Szeredi Éva (német-mat.) tanárnők, akik korábban nálunk
érettségiztek. Csete Lajost (mat-fiz) a Szent-Györgyi iskolából hívtuk Zsebők Ottó munkájának folytatására.
Változás történt az iskola vezetésében is. Bartl Istvánné 17 évnyi igazgatóhelyettesi munka után egészségügyi
okok miatt nem vállalta tovább ezt a megbízatást. Helyette Csatóné Zsámbéky Ildikó lett az új oktatási
igazgatóhelyettes. Gazdasági vezetőnk dr. Bartha Csabáné nyugdíjba vonult, helyette Molnár Erika tölti be ezt a
rendkívül felelősségteljes munkakört.
A tanév eseményei. A tanévet 878 tanuló kezdte, és 876-an fejez-ték be eredményesen. Az iskolában a diákok
három program szerint haladnak. A hagyományos négy évfolyamos képzésben választhatnak humán, reál,
informatikai és matematika-idegen nyelvi irányultság szerint.
A hat évfolyamos képzésben a korai években az idegen nyelveknek és a matematikának adtunk nagyobb
hangsúlyt, az utolsó két évben négy tantárgyat választhatnak fakultációs keretek között a tanulók. Az Arany
János Tehetséggondozó Programba azok a tehetséges, hátrányos helyzetű gyerekek kerülhetnek be, akik ötezer
főnél kisebb településről származnak, támogatja őket az önkormányzat, vállalják az előkészítő évet és a
programmal együtt járó kollégiumi elhelyezést.
A rengeteg iskolai esemény közül a számunkra legkedvesebbek:
December 8-án hagyományosan névadónkra emlékeztünk. Volt révais diákok tartottak színvonalas előadásokat,
majd a Baráti Kör közgyűlésén a beszámoló mellett Révai-emlékérmet adott át Federmayer István elnök. Közben
vendégül láttuk nyugdíjas kollégáinkat, akik szívesen jöttek iskolánkba.
Március 15-én Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése Pro Urbe díjat adományozott a Révai Miklós Gimnázium
tantestületének az elmúlt időszakban végzett kiemelkedő teljesítményéért. Ezúton is szeretnénk tolmácsolni
köszönetünket minden volt diákunknak, akik Győrben élve, bármilyen területen is dolgoznak, sokat tesznek a
városért.
Márciusban iskolánkban rendezték a TUDOK 2002 Konferencia regionális döntőjét. Majdnem 100 diák, összesen
hét szekcióban tartott előadásokat egyéni kutatásairól, neves zsűri előtt.
Az iskolai munka. A tanévet megszokott kemény és folyamatos munkával teljesítettük, s ez legtöbb esetben
meghozta az eredményeket. Az iskola tanulmányi átlaga: 4,54. A legjobb átlagot a 7.F osztály érte el: 4,78.
Általános dicséretet kapott 236 tanuló. Tantárgyi dicséretben részesült 125 diák. A magatartás 4,58, a szorgalom
átlaga 4,54 lett. 215 tanuló érettségizett.
Nyugodtan mondhatom, hogy az idei érettségi vizsgák méltán voltak a tudás ünnepei. A feleletek túlnyomó része
komoly tudást, alapos felkészülést mutatott. Az érettségi átlaga: 4,69. Az 1084 feleletből 841 jeles minősítést
kapott. A végzősök 266 db sikeres legalább középfokú C típusú nyelvvizsgát tettek. Ezek a szép záróvizsgák már
előrevetítették a sikeres felvételi esélyét. Nem is kellett csalatkoznunk. A 215 tanulóból 204-en folytathatják
tanulmányaikat felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán.
A Révai Baráti Kör és a Révai Miklós Alapítvány révén ismét tudtunk támogatni értékes programokat és arra
érdemes diákokat részint pénzjutalmakkal, részint ajándékkönyvekkel. A szakképzési hozzájárulásból
intézményünk számítástechnikai fejlesztéseket tudott megvalósítani.
Versenyek. Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen 47-en jutottak a II. fordulóba, és 16 döntősünk lett.
9 diákunk ért el 1-10. közötti helyezést. Ezúton is gratulálunk nekik és felkészítő tanáraiknak. A Kisfaludy Napok
kulturális fesztiválján ismét szépen szerepeltek tanulóink. A színjátszók ezúttal az Országos Diákszínjátszók
Fesztiválján is fődíjasok lettek.
A december-januári revizori ellenőrzés rendben találta az iskola gazdálkodását.
Úgy látom, hogy e tanévben is megőriztük azokat az erényeinket, amelyek a tanulmányi eredmények, a különféle
versenyeken való sikeres szereplés és a felsőfokú intézményekbe felvettek száma alapján rangsorolják az
iskolákat. Eddig elért kitűnő helyezésünket, úgy hiszem, most is sikerült megőriznünk. Ennek legjobb bizonyítéka
az, hogy sokan szeretnének révais diákok lenni, akiknek pedig ez sikerült, szívesen járnak iskolánkba, hisz a
kemény munka mellett igazi közösségekbe kerülnek, amelyek meghatározó élményeket tudnak biztosítani életük
alakulásában.

Horváth Péter, igazgató

Meghívó
A Révai Miklós Barátainak Köre közgyűlésére, melyet 2002. december 7-én, szombaton délelőtt 12 órai kezdettel tartunk a gimnázium dísztermében.
A közgyűlés napirendje:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Beszámoló a Kör éves munkájáról (elnök, gazdasági előadó)
Hozzászólások, szavazás a beszámoló elfogadásáról
Előterjesztés a Révai-érem adományozásáról (elnök)
Szavazás.
A Baráti Kör 2003. évi munkatervének, költségvetésének előterjesztése
Hozzászólások, szavazás

Kérjük a Baráti Kör valamennyi, de elsősorban helyben lakó tagjait, hogy megjelenésükkel, hozzászólásukkal
járuljanak hozzá a közgyűlés, s ezzel az egyesület sikeres munkájához

TAKÁCS LÁSZLÓ HALÁLÁRA
Gyászol a Révai gimnázium és a Révai Baráti Kör!
Takács László, az iskola egykori diákja, majd tanára és igazgató helyettese 2002. március 25-én, 63 éves
korában hosszú és fájdalmas, de türelemmel viselt szenvedés után elhunyt. Április 4-én a nádorvárosi
köztemetőben sokan jelentek meg temetésén: nemcsak hajdani diákjai, tanártársai, hanem barátai, tisztelői is. A
gyászünnepen Horváth Péter igazgató búcsúzott el tőle a tanulók és tanártársak nevében, majd dr. Tamási
László sebészorvos, az egykori diák mondta el emlékező, az elhunyt érdemeit méltató gondolatait. Megható volt
hallani a mai révaisok szájából azokat az évezredes latin szállóigéket, közmondásokat és bölcsességeket,
melyek a tanár úr latinóráin hangzottak el. A sírra elhelyeztük a Baráti Kör koszorúját.
Takács László 1939. január 13-án született Gyömöre községben. Élete első éveit az ilonkapusztai gazdaságban
töltötte olyan körülmények között, melyet Illyés Gyula írásaiból ismerünk. Általános iskolai tanulmányait itt, majd
Szerecsenyben végezte kitűnő eredménnyel. Így nyert felvételt 1953-ban a Révai Gimnáziumba. E falak között
mutatkozott meg először szellemi tehetsége, sportszeretete, a társakhoz való felhőtlen és őszinte baráti viszonya,
a másokért, a közösségért való tevékeny szolidaritása. Nem véletlen tehát, hogy a tanári pályát választotta
élethivatásul: magyar-latin szakos tanári diplomáját a Szegedi József Attila Tudományegyetemen kapta. Ehhez
később az orosz nyelv- és irodalomtanári képesítést is megszerezte.
Egyetlen munkahelye a Révai Gimnázium volt. Bár később, több alkalommal is igazgatói állást kínáltak fel neki,
mindig nemet mondott, mert ebben a gimnáziumban, e falak között érezte jól magát.
Tantárgyai iránti elhivatottsága gyerekszeretettel párosult: tanítványai rajongva szerették vidám, emberséges
magatartásáért. Nem volt szakbarbár: noha tantárgyait igazán szerette, célja mindig az egész ember nevelése
volt. Egészséges életvitelre, a sportolás szeretetére, a nem öncélú, hanem a közösségért végzett hasznos
munkára nemcsak nevelte diákjait, hanem életével példát is mutatott nekik. Az ő kezdeményezésének
eredménye az évente megismétlődő tanár-diák futballmérkőzés. A tantestületben is közszeretetnek örvendett.
Több éven át tapasztaltam, hogy bár számos állami és társadalmi kitűntetés birtokosa volt, és az iskola életében
vezető szerepet kapott és vállalt, mégis mindenki szerette, tisztelte, mert soha nem élt vissza helyzetével.
Mindenki látta és tapasztalta, hogy tisztességes célokért, becsületes módszerekkel dolgozik.
A Révai Baráti Kör alapító tagja, majd két cikluson keresztül titkára volt. Jelentős szerepe volt az iskola Ré-vai
Miklós–kultuszának megteremtésében. Az első osztályosok számára Révai életéből, az iskola történetéből
játékos vetélkedőket szervezett. Az első emeleti folyosón látható Révai-kiállítás teljesen az ő munkáját dicséri.
Mint a szervezet titkára jelentős tevékenységet fejtett ki a diáktalálkozók megszervezése, a Baráti Kör zavartalan
működése érdekében. E munkáját megkönnyítette az a tény, hogy végzett diákjaink mindig nagy szeretettel és
bizalommal voltak iránta. Magánélete is szerencsésen alakult, ebben is példamutató volt. E családi boldogság és
béke eredménye Andrea és István, akik szintén e gimnáziumban végezték tanulmányaikat, s mind
magánéletükben, mind munkaterületükön sikeresek.
Kár lenne arról szót ejteni, milyen igazságtalan és mostoha a sors. Hiszen Takács László tanár úr, a mi kedves,
örökké tréfálkozó Lacink nagyon korán távozott közülünk. Nem érhette meg az Arany Jánostól is annyira vágyott
„munkás, vidám öregséget”.

Ha neki ez nem sikerült, akkor legalább mi próbáljunk igazságot szolgáltatni azzal, hogy egyéniségének emlékét,
életvidámságát, vonzó példamutatását megőrizzük.
Kedves Laci, nyugodjál békében!
Federmayer István

RÁTZ TANÁR ÚR ÉLETMŰDÍJAT KAPOTT DR. VÁRNAI GYÖRGY!
Három nagyvállalat 2001-ben első ízben ítélte oda a természettudományos oktatás támogatására alapított Rátz
Tanár Úr Életműdíjat. A kezdeményezés célja, hogy megemlékezzenek azokról a pedagógusokról, akik áldozatos
szakmai munkájukkal kimagasló eredményeket értek el a tehetséggondozásban. A díjat két-két matematika-,
fizika- és kémiatanárnak ítéli oda a szakmai bíráló bizottság, amelynek elnöke Kroó Norbert, a Magyar
Tudományos Akadémia főtitkára. a díjazottak között volt iskolánk egykori kémiatanára, dr. Várnai György is.
Dr. Várnai György 1950-ben szerzett kémia-fizika szakos diplomát az Eötvös Loránd Tudomány-egyetemen,
doktori fokozatát 1966-ban szerezte meg. 1948-50-ig a Chinoin Gyógyszervegyészeti Szakképző Iskolájában
tanított, majd 1950-től 1987-ig, nyugdíjazásáig a győri Révai Miklós Gimnázium tanára volt.
Diákjai kiváló eredménnyel szerepeltek az Irinyi- és az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyeken. A
Nemzetközi Diákolimpián egy ezüstérmes diákja is volt. Számos oktatási anyag szerzője: hét tankönyvet írt
önállóan, öt tankönyvet társszerzőként, 28 szakmai cikke jelent meg, oktatófilmeket készített a Tanszergyárnak.
Hét alkalommal volt tanulmányúton és nemzetközi konferencián.
Harminchárom évig szakfelügyelőként dolgozott. A Révai gimnáziumban született meg két jelentős
kezdeményezése: 1969-ben megindította az Irinyi tanulmányi versenyeket, majd pedig — ahogyan Arany Dániel
1893-ban a győri reáliskolában a Középiskolai Matematikai Lapokat, — úgy iskolánk kémiai munkaközösségének
tagjaival szerkesztette a Középiskolai Kémiai Lapok (KÖKÉL) első számait. E folyóiratnak idén már a XXIX.
évfolyama jelenik meg. A Magyar Kémikusok Egyesülete (MKE) elnökségi tagja volt 1999-ig, 1983 óta a mai
napig a MKE Kémiatanári Szakosztályának elnöke. A X. és a XX. Nemzetközi Kémiai Diákolimpián a nemzetközi
bírálóbizottság tagja, a 16. ICCE (Kémiaoktatási Világkonferencia) szervezője volt. Apáczai Csere János-díjas,
megkapta a MTESZ-emlékérmet, a Than Károly Emlékérmet és számos nívódíjat.
A „Rácz Tanár Úr Életműdíj” átadásának gálaestje 2001. november 19-én volt a Thália Színházban. Bogsch Erik,
a Richter Gedeon Rt. vezérigazgatója nyújtotta át a díjat dr. Várnai Györgynek. Az ünnepélyen jelen volt Horváth
Péter igazgató és Földvári Zita tanuló az anyaiskola képviseletében. Két kiváló egykori tanítványa, Závodszky
Péter akadémikus és Máté Árpád egyetemi docens az öregdiákok részéről köszöntötte a díjazottat.
A Révai Baráti Kör nevében mi is őszintén gratulálunk a kitűntetéshez. Jó egészséget és további értékes
munkálkodást kívánunk!

HARMINC ÉV UTÁN
Összegyűltünk ismét. Nem fiatalodva. Bankárok, egyetemi tanárok, atomfizikusok és válogatott szabólegények.
Mustra. Bizonyos koron felül már mindenki felelős a saját arcáért. Van, aki az ősz hajszálait sokallja, van, aki a
nem őszet is kevesli. A lányok mások, rajtuk nem fog a kor/kór. Igaz, a kór rajtunk sem, mindnyájan élünk.
Jelentem, jelentettem szeretett osztályfőnökeinknek. Nekünk több is volt, anyai örömök miatt. Anya csak egy van,
de gyermek több is. Hány évesek vagyunk, ha egy időben születtünk? Aki nőtlen, az a legfiatalabb, akinek
unokája van, az a legidősebb. Kinek mije van? Kinek kije van? Kinek van nyugalma?
Emlékezés.
Mit mikor tettünk? Mikor mit tettünk? Kik tettek mit, mikor velünk?
A tanár úr kijavította a fordításunkat oroszról magyarra, holott mi tudtunk magyarul.
A tanár úr beazonosította „kőzettanilag” a száraz kenyeret.
De mi nem úsztunk át az osztálykiránduláson Leányfaluról a Duna túlsó partjára, mint harmincvalahány évig
gondolni tetszettek, hanem átsétáltunk a tahitótfalui hídon. Bizonyíték: én még ma sem tudok úszni.
A vidéki koleszos (ez nem pártállás!) kisfiúk a nagy Győrben, mint pesti polgárok mesélik adomáikat. Bringa,
bicska, kőbányató, kövidinka-hánytató, fotólabor, mosdólavór.
Építőtábor. Emhetes, Polgárdi, Szabadbattyán. Ma is „érzi ülepem” (F. Villon), ha arra autózom.
Végkifejlet: érettségi. Mindenki másképp csinálta, de jól. Szelektív emlékezet. Bankett. Szelektív
emlékezetkihagyás. Vége az iskolának, várt az élet. (Katonaság.)

Aztán, végre, szabadok lettünk! És, most mind arra vágyunk, hogy újra rabok legyünk, egy jó iskola, egy jó
közösség és a megidézett fiatalság rabjai.
„ és a varjú mondta kár, soha már, soha már” (E. Alan(tas) Poe(n))
Fel-, le- és megjegyezte:
Kutasi Károly, az 1972-ben végzett mat-fiz tagozatos 4. b osztály találkozóján.

PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ
a Révai Miklós Gimnázium Barátainak Köre bevételeiről és kiadásairól 2001. X. 1-től 2002. X. 2-ig.
Egyenleg 2001. szeptember 30-án 556 590,Bevételek 2001. X. 1-től 2002. X. 2-ig:

•
•
•
•
•

Tagdíjak és adományok 649 227,SZJA 1%-ából befolyt összeg 2001. okt. 8. 99 706,Tartós betét kamata 2001. X. 25. – XI. 26-ig 3 056,Látra szóló betét 1 éves kamata 2 025,Diszkont Kincstárjegy kamata 2002. . 29 658,- 783 672,-

Összes bevétel 2002. október 2-án 1 340 262,Kiadások 2001. X. 1. től 2002. X. 2-ig:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Révai-díj (7 fő végzős diák) 95 000,Révai-díj (7 fő alsós diák) 70 000,Ullmann-díj (2 fő végzős diák) 50 000,Öregdiák-díj (1 fő végzős diák) 20 000,Tankönyvsegély (41 diáknak) 54 000,Könyvjutalom 128 800,Ösztöndíj 5 diáknak 5 hóra 125 000,Pénzforgalmi jutalék (OTP) 26 516,Postai közreműködési díj (OTP) 8 639,Iránytű és Alapszabály szerkesztési költsége 15 000,Iránytű sokszorosítása 1 534,Nyomdai szolgáltatás és papír 2 694,1000 db. Jelentkezési lap sokszorosítása 8 750,Postaköltség (Iránytű, nyugta, csekk) 27 430,Boríték, gemkapocs 4 742,Koszorú (Takács László temetésére) 7 200,Lekötött Diszkont Kincstárjegy kiegészítése 1 480,Értékpapír letéti számla kezelési költsége 500,Gyorsfűző, nyomtató tintapatrona 21 050,1 db. adóbevallási ív 332,Irodaszer (okmánytartó, füzet, tollbetét) 2 762,-

Összes kiadás 2002. X. 2-án: 671 429,Pénzkészlet 2002. október 2-án 668 833,Részletezés:

•
•
•

OTP – egyenleg 248 387,Házi pénztár egyenlege 446,Diszkont Kincstárjegy 2002. X.2. 420 000,-

Összesen 668 833,VALUTAELSZÁMOLÁS (USD)
A Kereskedelmi és Hitelbank Rt-nél 2001. V. 9-én lekötött 3 000,49 USD
2002. VIII. 12-én a bankkal egyezően 3 047, 02 USD
Győr, 2002. október 2. Federmayer Istvánné s. k.
Az összes elszámolást ellenőrizte:
Dr. Zalán János
gazdasági vezető
Kulcsár István
pü. ellenőr

Támogatások
Ez évben, vagyis 2001. október 1-től 2002. szeptember 30-ig a kimutatásaink szerint a 208 főből álló Baráti Kör
tagjai közül 159 fő által fizetett tagdíjból és adományból befolyt összeg: 649 227 forint. Tagjaink túlnyomó
többsége jócskán többet fizetett az eddig előírt 120 forint tagdíjnál. A legkisebb összeget is megköszönve illőnek
tartjuk, hogy hálánk jeléül az adományozók nevét és a könnyebb azonosítás végett érettségijének idejét is
közöljük.
Dr. Huszthy Zoltán 1942: 100 000, Dr. Bettelheim Frigyes 1941: 68 557, Vörös Jenő 1938: 50 000, Boruzsné
Sáfrány Piroska 1970: 30 000, Sulyok Vince 1952: 20 000, Szüllő Attila 1969: 15 000, Lóránt Ferenc 1955: 13
000, Dr. Magyar József 1948: 11 000 forint.
10 000 forint: Dr. Balogh György 1955, prof. dr Fehér János 1952, Kovács Csaba 1983, dr. Láng László 1972, Dr.
Nagy Andor, Nagy Iván 1955, Szabó Zoltán 1960, Prettenhoffer Mónika 1960, Dr. Tóth Ödön 1949, Dr. Törzsök
Ferenc 1972,
5 000 forint: Dr. Bánóczy Sándor 1969, Czakó Sándor 1961, Dr. Dudits Dénes 1962, Dr. Kerekes István 1963,
Máthé Csaba 1960, Mészáros Zoltán 1972, Dr. Molnár Emil 1961, Molnár Péter 1960, Oross József 1964, Somlai
Beáta 1968, Dr. Surányi Jenő 1961, Dr. Szabó Ernő 1968, Tölgyesi László 1970, Turbuk István 1962, Varga
István 1946, Dr. Zalán János 1952,
4 000 forint: Baross Gábor 1967, Szabó György 1969, Dr. Nesztor Tamás 1968, Pathy Lívia 1997,
3 000 forint: Bukóczky Orsolya 1969, H. Szováti Miklósné, Komondi Pál 1965, Varga Júlia 1965, Kőberl Sándor
1960, dr. Merényi János 1974, Mészáros Éva 1982, Dr. Mudráné dr. Láng Erzsébet 1977, Dr. Németh Tamás
1966, Solymosiné Bogár Anna 1965, Tóth Dezső 1961, Varga Zoltán
2 500 forint: Monori János Pál 1961, Németh Jenő 1977
2 000 forint: Angyal László 1948, Döbörhegyi Ernőné 1977, Dr. Erdélyi Miklós, Fertőszegi Ernőné, Horváthné
Zalai Margit 1963, Keiger Zoltán 1977, Kernya Károly 1965, Hegedűs Iván 1957, Dr. Kőrös Erzsébet 1957,
Króneisz Flóriánné 1970, Dr. Lauscher Andrásné 1977, Lengyel László 1983, Liszkai Dezső 1960, Lukács István,
Nagyné Horváth Emilia 1970, Dr. Németh Elemér 1947, Dr. Olgyai László 1969, Papp János 1983, Szabadosné
Lőrincz Katalin 1977., Szabó Tibor 1961, Szakálné Cseh Edit 1977., Szeidl Imre 1956, Dr. Várnai György 1944,
Z. Szabó Csaba 1972, Czettelmayer Tibor 1972.
1 500 forintot 6 fő, 1 300 forintot 1 fő, 1 000 forintot 40 fő, ezer forintnál kevesebbet 33 fő fizetett. Az idei tagdíjat
nem fizette be: 49 fő.
A fenti összegből 542 800 forintot kaptak a diákok.
Révai-díj (15 000 Ft): Boda Enikő 12. D, Gyöngyössy Balázs 12. F Nagy Bernadett 12. C, Kilián Zoltán 12. E
Révai-díj (10 000 Ft) Túri Péter 12. C, Németh Ádám 12. C, Jakab László, Ölveczky Anna, Lang Péter, Tóth
Tamás, Bartalos János, Simon Balázs, Fehér Ádám, alsós tanulók.

Ullmann-díj (25 000 Ft) Dömötör Csilla 12. F, Berényi Ádám 12. D
Öregdiák-díj(20 000 Ft): Takács Boglárka 12. D
Tankönyvsegély 41 diáknak: 54 000 forint.
Könyvjutalom: 128 800 forint.
Ösztöndíj (havi 5 000 forint) fél évre: 5 tanulónak 125 000 forint.

A személyi jövedelemadó 1 %-ból 2002. október 7-én 151 668 forint került
a Baráti Kör pénztárába!
Hálás köszönetet mondunk mindenkinek, aki ily módon is segítette egyesületünket abban, hogy minél
többet adhassunk az iskola diákjainak. Továbbra is kérjük szíves támogatásukat!

Adószámunk: 18527232-1-08

