A 2002-2003-as tanév rövid krónikája
A tanév 2002. szeptember 1-én kezdődött 24 osztályban, 848 tanuló részvételével. Az osztálytípusok nem
változtak az előző évekhez képest, így a hagyományos négyévfolyamos gimnáziumi osztályok mellett folytatódott
a hatévfolyamos képzés és az Arany János Tehetséggondozó Program is.
A tantestület személyi összetétele is gyakorlatilag változatlan maradt az előző évihez képest. Egyedüli érkezőként
Takács Istvánt, iskolánk volt matematika-fizika szakos tanárát köszönthettük, aki miután a Prohászka
igazgatójaként nyugdíjba vonult, vállalt óraadóként három osztályban fizikaoktatást. Összességében 62 kollégánk
kezdte el a tanítást a szorgalmi időszakban.
Természetesen a tantestület már korábban megkezdte felkészülését a tanévre, hogy megteremtse az egész évi
munka feltételeit. A célok ezúttal sem lehettek mások, mint az elmúlt években. Magas színvonalon elvégezni a
tantárgyakhoz kapcsolódód feladatokat, amelyek alapjai lehetnek az eredményes továbbtanulásnak,
megteremtheti feltételeit a felsőfokú tanulmányoknak. Kialakítani az önálló gondolkodást, a tanulói képességet.
Továbbra is úgy véljük, fontos dolgunk tenni azért is, hogy tanulóink kulturált viselkedésű, egymás véleményét
meghallgató, helyes önismeretű emberekké váljanak, akik nemcsak maguk, de közösségük céljaiért is tudnak és
akarnak tenni.
Az évben 181 napot tanítottunk. Ennyi állt rendelkezésére mindenkinek, hogy elérje céljait, illetve teljesítse az
elvárásokat.
Októberben Diákparlament volt, illetve 35 diákunk Döbörhegyi Ernőné tanárnő és Somogyi Gyula tanár úr
vezetésével Ingolstadtban járt.
Novemberben tájékoztattuk leendő tanulóinkat a Nyitott Kapuk Napján. A hónap végén iskolánk rendezte meg az
országos TUDOK konferenciát 11 szekcióban, kb. 140 diák részvételével, mindenki elégedettségére.
Decemberben a szokásos Miklós-napi eseményeket 5-én tartottuk. Érdekes előadásokat hallhattak az osztályok,
találkoztunk nyugdíjas kollégáinkkal, és ekkor tartotta közgyűlését a Baráti Kör.
Januárban a jobb jegyekért indult meg a félévi hajrá, az osztályozó értekezlet után zártuk az I. félévet. 31-én 219
hatodikos tanuló írt felvételi dolgozatot azért, hogy felvegyük iskolánkba.
Februárban félévi értekezlet, majd szalagavató és tanári, illetve diákbál színesítette a programot. Közben több
alkalommal iskolai sítáborba vitték kollégáink a tanulókat.
Márciusban felvételiztek a nyolcadikosok, jelentkeztek érettségire végzőseink. Közben folyamatosan zajlottak a
tanulmányi versenyek.
Április közepén a tavaszi szünet előtt voltunk három napra kirándulni Tolna megyében, Bikalon. Az aktív és a
nyugdíjas pedagógus kollégáinknak is remek alkalom volt a pihenésre, a beszélgetésre és új helyek
megismerésére. Szép élményeket kaptunk a helyiektől és egymástól is. A diáknap zárta ezt a hónapot.
Májusban elballagtak a 12. évfolyamosok, megkezdődtek az érettségi vizsgák. Ekkor mentek kirándulni az
osztályok.
Június 12-ig tanítottunk az ekkor már meglehetősen felforrósodott épületben. Június 20-ig tartottak a szóbeli
érettségi feleletek. Majd bezártuk a tanévet.
Nézzük az eredményeket!
Az iskola tanulmányi átlaga: 4,57
A legjobban tanuló osztály a 7. F – 4,77 eredményével.
Az érettségi átlaga: 4,75 (magyar nyelv és irodalom: 4,58, történelem: 4,72, matematika: 4,70, angol nyelv: 4,86,
német nyelv: 4,92)
A végzős 206 tanuló 271 legalább középfokú C típusú nyelvvizsgát tett le. 244-en kaptak általános dicséretet.
Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen 47-en jutottak a II. fordulóba és 18-an a döntőbe. Közülük:
Jakab László földrajzból 2. (tanára: dr. Degovics Andrásné), Lang Péter matematikából 3. (tanára: Zábrádiné
Schmierer Emilia) lett. Rendes Gábor 4., Simon Balázs 5. lett informatikából (tanáruk: Somogyi László).
Ugyancsak 5. lett Bartalos János matematikából (tan.: Zábrádiné, Sántha Noémi) és Jakab Viktória németből
(tan.: Tenkné Tóth Klára). Fehér Ádám matematikából 7. (tan.: Zábrádiné, Sántha N.), filozófiából Csillag Andrea
8., Németh Adrienn 10. lett (tanáruk: Boros Tamás). Angolból Takács Marcell 9. (tan.: Miletics Piroska) míg
németből Pék Béla 10. (tan.: Tenkné Tóth Klára) helyezést ért el.
A Kisfaludy Napokon összesítésben a III. helyezést érte el iskolánk.

Idén májusban jelentkeztek diákjaink először a kétszintű érettségire, amelyet 2005-ben vezetnek be, és amiről
még többször olvashatunk majd a beszámolókban.
A színjátszóink ismét kitettek magukért a különböző fesztiválokon.
Júniusban jelent meg időszakos évkönyvünk, az utóbbi 15 év törté-netével egészen napjainkig. A munkát irányító
Bartl Istvánné könyvtáros tanárnőnk szigorú határidőket írt elő, így már a tanév vége előtt lapozgathattuk és
örülhettünk neki.
Győr város közgyűlése áprilisban úgy határozott, hogy megszünteti a Rejtő Sándor Szakközépiskolát. Annak
kollégiumát pedig iskolánk működteti tovább július 1-től. Így újra van fiú diákotthonunk.
Összességében elmondhatom, hogy nagyon szép évet zártunk minden szempontból. Köszönet érte
tanárkollégáimnak, diákjainknak és minden támogatónknak, így a Révai Miklós Gimnázium Baráti Körének is,
akik ezúttal is segítettek azokon a területeken, amelyeket mi kevésbé tudtunk patronálni.
Horváth Péter, igazgató

A Révai Baráti Kör hírei
Örömmel értesítjük tagtársainkat, hogy augusztus 20., az államalapító Szent István király ünnepe alkalmából
három révais öregdiák kapott állami kitűntetést.
Prof. dr. Fehér János , az orvostudományok doktora, a Semmelweiss Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinika
szaktanácsadója, az Orvosi Hetilap főszerkesztője, nyugalmazott egyetemi tanár, valamint
Dr. Szebik Imre, a Magyarországi Evangélikus Egyház püspök elnöke,
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZTJE POLGÁRI TAGOZATÁNAK,
Dr. Totik Vilmos akadémikus, a Szegedi Tudományegyetem Bolyai Intézetének tanszékvezető egyetemi tanára
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJE POLGÁRI TAGOZATÁNAK
kitüntetését kapta.
Mindhármuknak szívből gratulálunk! Köszönjük, hogy értékes munkájukkal nemcsak a magyar nép javát
szolgálták, hanem a Révai gimnázium hírét is öregbítették.
A Baráti Kör vezetősége ez évben Zoltay László ny. tanár urat és Dr. Szebik Imre ev. püspök urat javasolja a
közgyűlésnek Révai-emlékéremmel való kitüntetésre.
Indokolás:
Zoltay László tanár úr 1958 és 1974 között magyar-latin szakos tanárként — az akkori idők mostohasága folytán
elismerést alig-alig kapva — töretlen használni akarással élt hivatásának. Példamutató, humanista életével
bizonyította be a régi latin mondás igazságát: "Regula virtutum pulcherrima vita docentis." (Az erény legszebb
példája a tanár élete.) Egyszersmind nyugdíjas tanáraink doyenjeként szeretnénk e szerény elismerésben
részesíteni.
Dr. Szebik Imre 1957-ben érettségizett iskolánk IV. B osztályában. Mint az Evangélikus Egyház püspök elnöke
hervadhatatlan érdemeket szerzett az ateizmus évtizedei után éledező keresztény erkölcs és hitélet
megújításában. 1991 óta tagja Egyesületünknek.
A diákság és a tantestület körében alig ismeretes, hogy a tanév végi könyvjutalom nagyobb részét immár sok-sok
éve a Baráti Kör vezetősége biztosítja. Hasonló nemes célra, nevezetesen az iskolai könyvtár állományának
fejlesztésére is már az első kérő szóra több alkalommal kaptunk jelentős összeget. Legutóbb ez év februárjában
100.000,-Ft-ot fordít-hattunk kézikönyvek vásárlására.
Köszönjük a nagylelkű támogatást mind az adakozó öregdiákoknak, mind a Révai Baráti Kör vezetőségének.
Bartl Istvánné, könyvtáros tanár
A személyi jövedelemadó 1 %-ából 2003 szep-temberében 135 951 forint folyt be a Baráti Kör pénztárába. Hálás
köszönet mindenkinek, aki ily módon is segítette munkánkat! Továbbra is kérjük támogatásotokat!
Adószámunk: 18527232-1-08
Kérjük tagjainkat, hogy lakcímváltozás esetén értesítsenek bennünket új címükről. Címünk: Révai Ba-ráti Kör
9023 Győr, Nemzetőr u. 4. II. 2. — tel.: (96)-324-830 e-mail:revaibar(at)freemail.hu

Beszámoló a Révai Baráti Kör 2002/2003. évi munkájáról
Egyesületünk immár tizennegyedik éve tevékenykedik az iskola és a mai diákok megsegítése érdekében.
Mindezt azért tehetjük, mert vannak olyan öregdiákok, akik megértik céljainkat, és anyagi helyzetük szerint
nemcsak tagdíjat fizetnek, hanem még felül is fizetik azt. Ám nem mindenki ilyen öntudatos és hű tagja
szervezetünknek. 2002. november 1. – 2003. szeptember 30. között a jelenleg nyilvántartott 226 tagból
mindössze 155 fő fizetett tagdíjat, 71-en megfeledkeztek róla.
A tagdíjakból befolyt összeg: 638 688.-Ft
Szja 1% (2001 és 2002 év): 287 619.-Ft
ÖSSZESEN: 926 307.-FT
Valamennyi befizetőnek ezúton mondunk köszönetet. Terveink megvalósításához nagymértékben hozzájárultak
azok a tagjaink, akik több éve nagylelkű adományokkal támogatják munkánkat. Megérdemlik, hogy nevüket
felsoroljuk.
100 000 Ft: Dr. Huszthy Zoltán,
50 000 Ft: Vörös Jenő,
30 000 Ft: Élő Rudolf,
15 000 Ft: Molnár Zsolt (Kanada), Boruzsné Sáfrán Piroska,
12 000 Ft: Dr. Papp Imre,
10 500 Ft: Mészáros Tibor,
10 000 Ft: Dr. Balogh György, Dr. Bánóczy Sándor, Prof. Dr. Fehér János, Molnár Péter, Nagy Andor, Nagy Iván,
Szabóné Prettenhoffer Mónika, Szüllő Attila, Dr. Tóth Ödön, Dr. Totik Vilmos, Dr. Törzsök Ferenc, 1982-ben
érettségizett 4.A osztály.
9 000 Ft: Dr. Szabó Ernő,
5 000 Ft: Balogh József, Baross Gábor, Bognár Tibor, Bukóczky Orsolya, Czakó Sándor, Dr. Kerekes István,
Kovács Andrea, Kovacsicsné Megál Mária, Máthé Csaba, Mészáros Zoltán, Dr. Molnár Emil, Németh Tamás, Dr.
Olgyai László, Dr. Somlai Beáta, Dr. Surányi Jenő, Szabó György, Szeidl Imre, Székely Imre, Temes Zsolt, Tóth
Dezső, Tölgyesi László, Turbuk István, Dr. Zalán János
4 000 Ft: Fehér Gáborné, Mészáros Éva, Dr. Nesztor Tamás
3 000 Ft: Bőnyi Mihály, Dr. Dudits Dénes, H. Szováti Miklós, Horváthné Zalai Margit, Kőberl Sándor, Dr. Mudráné
Dr. Láng Erzsébet, Dr. Muzsai Ildikó, Nagyné Horváth Emília, Solymosiné Bogár Anna, Varga István, Z. Szabó
Csaba.
2 500 Ft: Dr. Erdélyi Miklós, Kovács Éva, Németh Jenő.
2 000 Ft: Angyal László, Döbörhegyi Ernőné, Fenyvesi József, Gál Ildikó, Dr. Gunyhó Imre, Hegedüs Iván,
Horváth Gábor, Kernya Károly, Dr. Kiss Ottília, Dr. Konczos Géza, Kömlei Kornél, Dr. Kőrös Erzsébet, Kulcsár
István, Lendvai Tivadarné, Liszkai Dezső, Dr. Magyar József, Nagy Zsolt, Dr. Németh Elemér, Pápistáné Tarnai
Gabriella, Pausz Mihály, Pintér Mária, Somorjai Gabriella, Dr. Szakasits György, Dr. Szebik Imre, Varga Lajos
1 500 Ft: 7 fő,
1 000 Ft: 43 fő
1 000 Ft alatt: 20 fő.
A befolyt összeget az alábbi célokra fordítottuk:

•
•
•

Ullmann-díj 60 000 Ft Lang Péter 12.F és Bartalos János 12.D
Öregdiák-díj 50 000 Ft Jakab László 12.F és Simon Balázs 12.F
Révai-díj 151 000 Ft 10 végzős tanuló: Ölveczky Anna 12.B, Rendes Gábor
12.F, Jakab Viktória 12.A, Tóth Tamás 12.D, Fehér Ádám 12.D, Csillag
Andrea 12.B, Németh Andrea 12.B, Németh Adrienn 12 D, Pék Béla 12.C,
Matkovics Attila 12.D, Kovács Nikoletta 12.F.

•
•
•
•
•
•
•
•

Révai-díj 40 000 Ft 4 alsós tanuló: Takács Marcell 11.A, Mészáros Zsolt
12.F, Simon Zsolt 11.F, Takács Erika 11.B.
Könyvjutalom 140 310 Ft 90 tanulónak
Tankönyvsegély 120 000 Ft
Könyvtárnak 97 085 Ft 35 kötet
Ösztöndíj 125 000 Ft 5 tanuló részére 5 hónapra: Tuba Éva 11 A, Gruber
Kristóf 11 C, Sági Tamás 12 B, Schmidt Eszter 12 E, Kovács Nikoletta 12 F.
Szociális támogatás 20 000 Ft 1 tanuló részére: Szeiman József kiváló
tanulónak
Színjátszó kör 25 220 Ft 21 tanuló útiköltsége
Révai vetélkedő 1 200 Ft 3 könyv

Összesen 829 815 Ft

A fenti adatokat Federmayer Istvánné kimutatása alapján készítettem. Ez alkalommal köszönöm meg
tevékenységét a Révai Baráti Kör nevében. Már tizenhárom éve ő végzi a könyvelést és a tagnyilvántartást
társadalmi munkában.
Erőfeszítéseink ellenére tagjaink száma nem nő, bár akadnak új belépők, de legalább ugyanannyian
megfeledkeznek rólunk. Kérem a tisztelt tagtársaimat, hogy továbbra is támogassák a ma révaistáit, hogy e
példát követve ők is segítsék majd a jövő generációt. Alma Materünk tele tarisznyával indított útnak bennünket,
most rajtunk a sor, hogy a fiatal tehetségeket felkaroljuk. Arra kérünk mindenkit, ha találkoznak volt
iskolatársaikkal, segítsenek a tagtoborzásban. Belépési nyilatkozat és a támogatás befizetéséhez csekk kapható
a portán, de postán is szívesen küldünk mindenkinek, ha levélben vagy e-mailen (dszkati(at)revai.hu) ezt igénylik.
Előre is köszönöm a segítséget.
Dombiné Székely Katalin, titkár

IN MEMORIAM CZIRÁKI LAJOS (1917. január 6. – 2003. június 1.)
„A festő hazatér” – vallja az egykori révais diákból Cziráki Lajos szellemi
örökösévé fejlődött művész-tanár, Németh Attila a szavak nélküli beszéd
nyelvén. A CSEND nyelvén, melynek hangjait meghallotta egykor a
mester is, és alázattal elfogadta a neki szánt sorsot. Mert az Úr nem
kényezteti az ő kiválasztottjait.

Németh Attila: A festő hazatér. Tisztelet
Cziráki Lajosnak 2003.

Hegyeshalomban született, de gyermek- és ifjúkori eszmélkedése már
Pápán történik: a sivár kisvárosi fájdalmakra is, a megszégyenítő
szegénységre is rányílik a szem. De rányílik az édesanya emberi
nagyságára is, aki korán félárván maradt gyermekeit, a hétéves Lajost és
bátyját 56 pengős nyugdíjból nevelgeti nyomorúságos körülmények
között egy pápai öreg ház vizes falú, gerendás kis szobájában, majd
konok elszántsággal középiskolában taníttatja. Ő már tudja, miért: a fiú
16 évesen első díjat nyer az országos rajzpályázaton, a tehetség
szárnyalni akar.

De sem a tehetség, sem az elszántság nem segít a pénzhiányon, „trógerolnia” kell, hogy vágyát beteljesítse: a
legjobbaktól tanulhasson. 20 éves már, amikor 1937-ben Szőnyi István tanítványa lesz a Képzőművészeti
Főiskolán. Az alkotó munka kínja-öröme, a kezdeti sikerek feledtetik a nyomort, s a Szinyei Társaság festészeti
díja és más ösztöndíjak enyhítik a nélkülözést. Állami ösztöndíjasként Rómába eljutni, hazatérve festőművészi és
rajztanári diplomát kapni, kollektív tárlatokon nevet szerezni – hihetnénk, a legrosszabb már hátra van. Pedig
újabb stációk következnek.
1944. A magát mindenhatónak képzelő 20. századi hatalom kitépi az ecsetet a festő kezéből, hogy fegyvert
kényszerítsen bele. Szerencsére túl későn ahhoz, hogy ölnie kelljen, a lét alatti lét infernális bugyrai azonban
átélhetők: a bezártság, a teljes kiszolgáltatottság, a megaláztatás. Ám a Gondviselés úgy rendezi, hogy a
hadifogolytranszportot éppen Colmarba szállítsák, oda, ahová évszázadok óta zarándokolnak a művészek, hogy
a gótika tiszta vonalait követve meglássák a Magasságot. De profundis ...

Itt kell megismernie a parancsoló hétközna-piságot is – tanulságos lecke az elkövetkezendő évekre -, egy
dilettáns könyvíró öreg hölgy rajzillusztrációkat készíttet, s a dilettáns műítész az általa megfelelőnek tartott
rajzokat betevő falatokkal „jutalmazza”. Bárhogy van is, Colmarból vezethetne az út akár Párizsba is. A háború
végén felerősödik a maradásra csábítók szava, ám az édesanya fehér kendője az álmokban s a kézhez kapott
rimánkodó levele hazahív. Hatásukra Cziráki Lajos a rögösebb, de igazabb utat választotta.
1946-ban Párizs helyett megérkezik Pápára – egyenesen egy cséplőbrigádba zsákhordó munkásnak.
Később rajztanárként alkalmazzák három iskolában. Hamarosan kitűnik, hogy a „zsákok”, melyeket most már
nem fizikai értelemben kell cipelnie, nehezebbek.
A földhözragadt kisméretűség és pöffeszkedő hatalmacskák közegében ekkor alakítja ki a magatartásnak azt az
utánozhatatlan, udvarias eleganciáját, amely nem lekezelő, hanem felemelni akaró. S közben sértetlenül megőrzi
a maga titokzatos belső világát, ahová csak a képei nyitnak ablakot.
1959-ben kezdődik az életpálya győri korszaka a Felsőfokú Tanítóképző Intézetbe való kinevezéssel, ám 1967ben áthelyezik a „csak” középfokú Révai Miklós Gimnáziumba. Felszabadító lefokozásnak bizonyul ez az
intézkedés: az igazgatóság és a tantestület tiszteletével kísérve mind a tanári, mind művészi tevékenysége
kiteljesedhet, önálló kiállításai eseményszámba mennek itthon és külföldön egyaránt.
Hajdani asztaltársa, Varga László így emlékezik a feledhetetlen kollégára: „A tanári szoba sarkában ült le közénk
fölülmúlhatatlan szerénységgel. Beszélgetéseink során megismertük széleskörű műveltségét, transzcendens
világnézetét, filozófiai tájékozottságát Platóntól Kierkegaardig, a klasszikus és modern irodalomra egyaránt
fogékony irodalmi ízlését, morális konfliktusait a Blaise Pascal-i »gyenge nádszál« ingadozása miatt. E
beszélgetések hozzásegítettek képei gondolati metaforáinak megértéséhez. De szerettük őt »hétköznapi«
emberként is, jóízűen tudott nevetni mindennapjaink groteszk balfogásain.”
A katedrán éppoly lelkiismeretes volt, mint a festőállvány előtt. Mivel nemcsak a képnek, a szónak is mestere volt,
minden órája élményt jelentett a tanítványainak, akik a legnagyobb kitüntetéssel, a szeretet érdemkeresztjével
jutalmazták.
1979. december 31-én ment nyugdíjba. A Gondviselés még sok, bár egyre inkább bottal járó évet ajándékozott
neki, megkésve még állami elismerést, Munkácsy-díjat is kapott. Nagyobb jutalom, hogy egykori rabsága,
Grünewald városában és Colmarban is sikert arathatott képeivel.
A festő immár hazatért. Az örök szellemi hazába, ahonnan küldetett. Róla is, mint minden emberi nagyságról
elmondhatók Wesselényi Kölcseyt búcsúztató szavai: „Nem közénk való volt.”
Köszönjük neki és az Úrnak, hogy mégis közöttünk volt
Varga Lászlóné

Iskolánk múltjából
Százharminc évvel ezelőtt, az 1872/73-as tan-évben vált iskolánk városi alreálból állami főreál-iskolává.
Tíz év múlva, 1883 januárjában jeges ár ön-tötte el Győrszigetet és Révfalut. Sok helyt csak a háztetők látszottak
ki. A lakosság menekülni kény-szerült, ezért a hatóság igénybe vette iskolánk épületét is, mely ekkor még a
jogakadémiával egy fedél alatt volt a mai Liszt Ferenc utcában. A Kerényi Nándor igazgató vezette nyolcosztályos
iskolában 16 fő érettségizett.
1892. augusztus 22-én reggel 9 órakor dr. Németh Antal tanker. főigazgató a kormány kép-viseletében rakta le a
Honvéd ligeti új iskolaépület alapkövét. Még a tél beállta előtt tető alá került, s a következő tanévben, 1893
szeptemberében már mai épületében kezdődhetett a tanítás a főreális-kola 11 osztályában 390 tanulóval.
1902 szeptember 19-én avatták fel a Honvéd ligetben felállított emlékművet. Az oszlop tetején "óriási Turul
madárral, kibontott szárnyaival büsz-kén hirdeti, hogy az első száz év pergett le azóta, mióta a hármas bércz és
négy folyó országában szabadságunk lánglelkű prófétája, Kossuth Lajos megszületett."
E tanévben a főreáliskola színjátszói francia nyelven bemutatták be a L' avocat Patlin (Patlin ügyvéd) című
középkori bohózatot. A szereplők közt találjuk Riesz Marcellt és Zechmeister Lász-lót, kik később neves
matematika-, ill. kémiapro-fesszor lett. Ez évben már a 11 osztályos iskolá-nak 495 tanulója volt.
1912. augusztus 16-án temették el iskolánk neves tanárát, a 41 éves korában elhunyt dr. Ko-vács Zoltán
matematika-fizika szakos tanárt, Ko-vács Margit keramikusművész édesapját.
1923. május 27-én avatták fel a főreáliskola csónakházát a mai Petőfi-híd mellett. Ezt követő-en az ötvenéves
fennállását ünneplő iskola a vá-rosház dísztermében tartotta díszülését, majd a vendégek és a tanári kar tagjai a
Royal étterem üvegtermében társas ebéden vettek részt. Másnap az ifjúság Kiskúton tartott majálist. Az évforduló
alkalmával létesült e napon A győri m. kir. áll. Révai Miklós-főreáliskola volt Iskolatársainak Egyesülete. Az 1901-

i, 1906-i próbálkozás után ez a harmadik sem volt eredményes. E tanévben már a 12 osz-tályba 408 tanuló
iratkozott be, s közülük 52 fő érettségizett.
Az 1942/43. tanévben Simon Miklós (1919 – 1941) nyugállományba vonulása, s 1942-ben be-következett halála
után már dr. Kurucz György volt a 9 osztályos gimnázium igazgatója Az iskola-épületét a honvédség hadikórház
céljára lefoglalta, így szeptembertől kezdve a gépipari technikum épületében, délután folyt a tanítás rövidített
órák-kal. A 9 osztályban 384 tanuló volt, 22 fő tett érettségit.
Nevezetes dátum iskolánk történetében az 1948/49. tanév: Miután az 1944 októberi bomba-találat nyomait
eltüntették, ötévi távollét után a diákok ismét a régi épületben tanulhattak. Az is-kolareform miatt már csak a felső
osztályok ma-radtak meg, így a négy A és B osztályban 249 diák tanult. 50 fő tett sikeres érettségi vizsgát.
A régi értesítőkből tallózta: Federmayer István

Meghívó
A Révai Miklós Barátainak Köre közgyűlésére, melyet 2003. december 6-án, szombaton délelőtt 12 órai kezdettel
tartunk a gimnázium dísztermében.
A közgyűlés napirendje:

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

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

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

PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ
A Révai Miklós Gimnázium Barátainak Köre bevételeiről és kiadásairól 2002. X. 3-tól 2003. IX. 30-ig
Egyenleg 2002. október 2-án 668 833,Bevételek 2002. X. 3-tól 2003. IX. 30-ig:

•
•
•
•
•
•

Tagdíjak és adományok 638 688,SZJA 1%-ából befolyt összeg 2002. okt. 7. 151 668,SZJA 1 %-ából befolyt összeg 2003. szept. 24. 135 951,Látra szóló betét 1 éves kamata 1 338,Diszkont kincstárjegy kamata 2002. dec. 30-ig 10 000,OTP Optima Alap kamata 2002. jan. 1-től szept. 30-ig . 19 908,- 957 553,-

Összes bevétel 2003. szeptember 30-án 1 626 386,Kiadások 2002. okt. 3-tól 2003. szept. -30-ig:

•
•
•
•
•
•

Révai-díj (10 fő végzős diáknak) 151 000,Révai-díj (4 fő alsós diáknak) 40 000,Ullmann-díj (2 fő végzős diáknak) 60 000,Öregdiák-díj (2 fő végzős diáknak) 50 000,Könyvjutalom (90 főnek) 140 310,Tankönyv-segély 120 000,-

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ösztöndíj 5 diáknak 5 hóra 125 000,Révai gimn. könyvtárának (35 kötet) 97 085,Szociális támogatás (1 fő) 20 000,Színjátszó körnek útiköltség (21 fő) 25 220,Révai-vetélkedő könyvjutalma 1 200,Postai közreműködési díj OTP 9 310,Számlavezetési díj
OTP 13 500,Postaköltség
OTP 4 312,Pénzforgalmi jutalék
OTP 11 279,Értékpapír letéti számla kezelési költsége 950,1500 db tagsági igazolvány nyomtatása 16 875,Papír Iránytűhöz, Alapszabályhoz 3 690,Iránytű sokszorosítása 1 690,Boríték 1 179,1 db tintapatron nyomtatóhoz 6 222,Postaköltség (Iránytű, nyugta, csekk) 18 980,Adóbevallási ív 383,-

Összes kiadás 2003. szept. 30-án:

918 185,-

Pénzkészlet 2003. szeptember 30-án

708 201,-

Részletezés:
OTP – egyenleg 245 681,Házi pénztár egyenlege 12 612,OTP Optima Nyíltvégű Ért. Alap. 449 908,Összesen 708 201,VALUTAELSZÁMOLÁS (USD)
A Kereskedelmi és Hitelbank Rt-nél 2002. aug. 12-én lekötött 3 047, 02 USD
2003. szept. 30-án a bankkal egyezően 3 059, 39 USD
Győr, 2003. szeptember 30-án. Federmayer Istvánné s. k.
Az összes elszámolást ellenőrizte:
Dr. Zalán János
gazdasági vezető
Kulcsár István
pénzügyi. ellenőr.

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 verse-nyek 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 Sza-lay Rita (magyar) és Szeredi Éva (német-mat.) tanárnők, akik ko-rábban 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 vál-lalta tovább ezt a megbízatást. Helyette Csatóné Zsámbéky Ildikó lett az új oktatási
igazgatóhelyettes. Gazdasági vezetőnk dr. Bartha Csa-báné nyugdíjba vonult, helyette Molnár Erika tölti be ezt a
rend-kívül felelősségteljes munkakört.
A tanév eseményei. A tanévet 878 tanuló kezdte, és 876-an fejezték 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 Közép-iskolai Tanulmányi Verse-nyen 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.

