Köszönet és kérés
Az elmúlt év végén Federmayer István elnök úr, a Révai Gimnázium Baráti Köre közgyűlésén - korára hivatkozva
- nem vállalta tovább az egyesület vezetését. Általa történt, alapos előkészítés után a közgyűlés és a választás
sikeresen megszervezésre került.
Az új vezetés első szava a köszönet az elődöknek, akik közül a legelső Federmayer István. Nélküle ennyi
eredményt, lendületet nem vett volna az egyesület. Példaképül javasoljuk a diákság, a tanári kar, az öregdiákok
mindegyike számára. Az általa elindított folyamatokat szeretnénk tovább vinni, erősíteni - ha lehet, akkor a
kezdeti ügyetlenség után - ha lehet még tovább fokozni a támogatási tevékenységet. Célunk, hogy a mai fiatalok
elé a közösségi erő, az összetartozás és egymás erősítésének a bizonyítása. Főleg az arra rászorulók diákok
segítése nemcsak anyagiakkal, jó szóval, tanáccsal, szeretettel. Az eddig bevezetett Révai díj, Ullmann díj,
Öregdiák díj, Huszty-ösztöndíj, jutalomkönyvek, tankönyvsegélyek, szociális ösztöndíj, a diákszínpad és a
könyvtár, esetenként a tanulmányi kirándulások segítését továbbra is szorgalmazzuk.
A köszönet további része az önkéntes munkát vállaló vezetőségi tagokat, élükön Dombiné Székely Katalin
tanárnőt illeti. Hasonló hálával kell, hogy érezzek az egyesület minden tagja felé, akik nélkül a továbbításra kerülő
adományok, ösztöndíjak nem léteznének. Miközben minden egyes tagdíjat, adományt fizető felé tolakodás nélkül
minden évben kérjük az anyagi támogatást, érezve az elanyagiasodott világ szellemiségünkkel ellentétes
törekvéseit, a sajnos évek számában szaporodó átlagéletkorunkat, a változásokra az alábbi figyelmet szeretném
felhívni:
az egyesület anyagi helyzetén javítanunk kell, mivel a rászorulók helyzete, száma is növekszik. Azt nem várhatjuk
el a néhány száz lelkes tagunktól, hogy csak Ők növeljék a tehervállalást, de azt igen, hogy a tagjaink számát
szaporítsuk. Érezze mindenki a saját felelőségét, hogy vissza kell irányítanunk az iskolából elszármazott és még
nem egyesületi (jelölt) tagot. Kérem, hogy minél nagyobb számban találjon mindenki új támogatót, állandó
újrahívások nélkül ez nem megy.
Az Internet segítségével elérhetővé tettük magunkat az iskola honlapján, bízni kell, hogy ilyen módon is
megtalálnak bennünket, köszönet az ezért fáradóknak.
A Révai Miklós életéről és munkásságáról szóló kis üvegszekrény mintájára, az egyesület tevékenységéről is
állandó ismertetőt célszerű elhelyezni arra alkalmas részén a folyosónak.
A tagdíj befizetését eddig kis igazolvánnyal honoráltuk, e helyett, vagy e mellett érdemes lenne apró tárggyal,
figyelmességgel viszonozni az adakozást, hiszen a tagok nagyobb fele az előírt tagdíjnál nagyobb összeget fizet
be. Első néhány évben autóra, vagy más kedvenc helyre ragasztható matricát szavazott meg a vezetőségi ülés,
melyet minden 1000 Ft-ot, vagy annál nagyobb összeget befizető részére eljuttatunk. Erről már könnyen
felismerhetők kik tartoznak hozzánk és támogatják az egyesületet. Amennyiben ezen elképzelésünk beválik,
akkor további, viselhető tárgyat, kitűzőt, nyakkendőt stb. is érdemes legyártatni.
Azt, hogy ezt az általunk gyűjtött támogatást mennyire érdemes megadni, azt a mai diákok életének,
eredményeiknek szentelt figyelem igazolja. Másrészt a felnőtté válásunkban nagy szerepet jelentő iskolánk felé
való tartozásunkat lehet részben ellensúlyozni a mai rászoruló és arra érdemes tanulók támogatásával. A
támogatás hasznosságát egy-egy komolyabb iskolai rendezvényen ki-ki lemérheti. Szívet melengető látvány a
sok ügyes és jól képzett a tudományokban, kultúrában, sportban, tanulmányi versenyekben jól szereplő fiatalokat
látni, hallani. Az eddigiektől eltérően, érdemes a támogatásuk, a díjak, a jutalmak átadásánál, az adakozó
tagságra, a hozzánk való csatlakozásra a figyelmet felhívni.
Kérek ezért tisztelettel Mindenkit, hogy a taglétszámban és az adakozásban minden segítséget, ötletet megadni
szíveskedjenek az egyesület részére, hogy a jövő építésében és az iskolánk támogatásában továbbra is - ha kis
hézagok részbeni befedésével is - de segíteni tudjunk.
Köszönettel:
Szabó György elnök

A 2004-2005-ös tanév rövid krónikája
Az elmúlt tanévről szóló beszámoló elején néhány személyi változásról számolok be. Két kollégánk távozott.
Nagy Attila a Krúdy iskola igazgatója lett, ezúton kívánunk munkájához sok sikert. Markó László kollégiumi nevelő
pedig nyugdíjba vonult. Visszatért szülési szabadságáról Kurányi Ildikó és Miklósyné Szekeres Andrea,
ugyanakkor egészséges babának adott életet Böginé Szalay Rita kolléganőnk.
A tanévet 821 diák kezdte el, és célunk nem lehetett más mint a korábbi években, hogy a lehető legjobban
felkészítsük őket a legtágabb értelemben. Így lehetünk méltóak a korábbi hagyományokhoz, eredményekhez.
Természetesen a legkonkrétabb teendő az új érettségire való felkészítés, a kétszintű matúra előkészítése,
lebonyolítása volt.

2004 nyarán a régi épület első emeleti tantermeit, a tanári szobát, az igazgatói irodát, a 101-est és a könyvtárat
újítottuk fel kb. 2 millió forint értékben. A kollégiumban a folyosóra új műpadló került és karbantartóink
kimeszelték az összes szobát.
Úgy gondolom, szeptember 1-jére nyugodt körülmények között kezdhettük el a tanévet. Ősszel a tantestület
Esztergom-Komárno-Komárom útvonalon kirándult. Diákjaink Ingolstadtban és Würzbergben voltak, összesen
több mint ötvenen. Novemberben a Nyitott Kapuk Napján ismertettük meg leendő tanulóinkkal iskolánk kínálatát.
A hónap végén tanári labdarúgó csapatunk Egerben diadalmaskodott az Arany János Tehetséggondozó Program
kupáján. Decemberben tartottuk a Révai Miklós Napot. Délelőtt volt révais diákok előadásait hallgattuk, s
találkoztunk nyugdíjas kollégáinkkal. Délben a Baráti Kör éves közgyűlésén vehettünk részt. 2005 első két
hónapjában lezártuk a félévet, majd értékeltük az eddigi munkát. Megkezdődtek a felvételi vizsgák a 6. és 8.
osztályos tanulóknak. Sítáborokban pihenhették ki a fáradalmakat kollégák és diákok egyaránt, február közepén
pedig a szalagavatón tartottak elénk görbe tükröt végezőseink, akik innentől büszkén viselhették az őket megillető
szalagot.
Tavasszal jöttek hozzánk a cserekapcsolatok diákjai Németországból, megérkeztek az első eredmények az
iskolai Minőségirányítási Program felméréseiből. Az érettségi vizsga jegyzői áldozatos munkával készültek elő a
középiskolai tanulmányokat záró megmérettetésre. A Diákönkormányzat jó hangulatú diáknapot szervezett.
Májusban méltó körülmények között ballagtak el a 12. évfolyam hallgatói. Sajnos az írásbeli vizsgák első napjait
az ismert körülmények erősen megzavarták, a matematikát újra kellett írni, de a szóbeli ismét a tudás ünnepe lett.
Június 15-én volt az utolsó tanítási nap, és június 29-én fejeztük be a tanévet.
Az eredményekről röviden. Az iskola tanulmányi átlaga a tavalyihoz hasonlóan 4,61. Az érettségi vizsga átlaga
4,83. Középszinten 570, míg emelt szinten 409 felelet volt. Közülük 836-ra adtak a kollégáink jeles minősítést. A
184 végzős tanuló 303 sikeres, legalább középfokú C típusú nyelvvizsgával zárta középiskolai tanulmányait.
Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyeken Horváth András (tanára: Gál Ildikó) 1. helyezést ért el német
nyelvből. Ugyancsak németből Horváth Dávid (tanára: Kovácsné Szabó Éva) 5. valamint Pohlinger Katalin
(tanára: Sanders Ingrid) a 8. helyen végzett. Igen eredményes volt ezúttal a biológia, ahol Varga Bence (tanára:
Gyalókay Judit) 3., Takács Rita (tanára: Gelencsér Györgyné) 5. és Fábián Katalin (tanára: Váradiné
Marczali Piroska) 8. helyezést ért el. Rajtuk kívül Hartyándi Mátyás (tanára: Boros Tamás) filozófiából 5., Farkas
Szilveszter (tanára: Somogyi László) informatikából 11. és Kornfeld Eszter filozófiából (tanára: Boros Tamás és
Oross József) 11. lett.
A Nemzetközi Németnyelvi Diákolimpián Horváth Dávid 3. díjat szerzett.
A Kisfaludy Napok rendezvényein iskolánk az összesített rangsorban a II. legeredményesebbnek bizonyult.
Kollégáink közül Csete Lajos Ericsson -díjat kapott a matematika népszerűsítésében végzett erőfeszítéséért. Dr.
Gottwaldné Károlyi Mária kolléganőnk főtanácsosi kinevezést kapott.
A nyár végén érkezett hírek alapján a 184 végzősünkből 180-at vettek fel a felsőoktatásba. Közülük 114-en az
általuk elsőként megjelölt intézmény hallgatói lehetnek szeptembertől.
További nyári hír, hogy iskolánk homlokzatának felújítása megkezdődött. Ennek keretében a bejárattól
szimmetrikusan, teljes magasságban kb. 18 m szélességben az első ütem befejeződött. Reménykedünk a
mihamarabbi folytatásban.
Összességében a 2004/2005-ös tanév munkájával, eredményeivel elégedettek voltunk. Köszönet érte
mindenkinek, kollégáinknak, munkatársainknak, diákjainknak és mindenkinek, aki anyagilag, erkölcsileg segítette
a Révai Miklós Gimnáziumot.
Horváth Péter igazgató

Titkári beszámoló
Kedves Baráti Köröm!
Nem töltöttem tétlenül a nyarat, adatbázist készítettem az elmúlt 3 év aktív tagságáról. Így a következő tényeket
oszthatom meg Veletek: 238 aktív tagot tartunk nyilván, ebből 171-en tiszteltek meg bennünket
tagdíjfelajánlással, 67-en pedig megfeledkeztek a belépési nyilatkozattal aláírt ígéretükről. Idén 14-en
csatlakoztak hozzánk, az utolsó belépő sorszáma 524. Sajnos a tagság több mint fele idő közben lemorzsolódott.
Viszont dicséret jár azoknak, akik bőkezűek voltak! Név szerint is szeretném kifejezni köszönetemet a diákok
nevében az itt felsorolt adományozóknak:
100000Ft Dr Huszthy Zoltán
20000Ft Dr.Balogh György, Járeb Ottmár

15000Ft Boruzsné Sáfrán Piroska
12500Ft Dr.Gasztonyi Zoltán
10000Ft Dr.Bánóczy Sándor, Dr.Baráth Tibor, Dr.Fáczányi Attila, Dr.Kánai László, Dr.Kerekes István, Máthé
Csaba, Dr.Nagy Andor, Nagy Iván, Patyi Sándor, Prohászka Ottó, Dr.Szabó Ernő, Szabó Zoltán és Prettenhoffer
Mónika, Dr.Totik Vilmos, Törzsök Ferenc
8000Ft Komondi Pál és Varga Júlia
7000Ft Dr.Surányi Jenő és neje
6000Ft Majorné Kőberl Judit, Dr.Németh Tamás
5000Ft Baross Gábor, Bognár Tibor, Czakó Sándor, Cserhallmi Győző, Fehér Gáborné, Dr.Fehér János, Dr.Fél
Pál, Dr.Molnár Emil, Nagy Zsolt, Dr.Nesztor Tamás, Dr.Nyikos Róbert, Solymosiné Bogár Anna, Szeidl Imre,
Tölgyesi László, Varga Zoltán, Dr.Zalán János
4500Ft Szabó György
4000Ft Anrig-Bejczy Bernadett, Bőnyi Mihály, Hegedűs Iván, Mészáros Éva
3000Ft Csáfordy Ferenc, Dr.Dudits Dénes, Dr.Erdély Miklós, Friedl László és neje, Dr.Gottwald László, H. Szováti
Miklósné, Kovács Éva, Kőberl Sándor, Dr.Kőrös Erzsébet, Dr.Lauscher Andrásné, Dr.Mudráné Dr.Láng Erzsébet,
Dr.Muzsai ildikó, Pathy Lívia Mária, Dr.Szántóné Muzsai Andrea, Tóth Dezső, Varga István, Z. Szabó Csaba
2500Ft Döbörhegyi Ernőné, Dr.Fehér Katalin, Dr.Gunyhó Imre, Kovácsné Szabó Éva, Kömley Kornél, Dr.Olgyay
László, Pausz Mihály, Radó Emília
2000Ft Bedécs Gyula, Bizzerné Szabó Judit, Bottlik László, Böjtös Árpád, Degovics Andrásné, Fenyvesi József,
Gál Ferencné, Gazdag Ferenc, Honti Dénes, Hornyák Margit, Horváth Gábor, Horváth János, Horváth Péter,
Jámbor Vilmos, Vitéz Karsai Zoltán, Kernya Károly, Kovacsicsné Megál Mária, Króneisz Flóriánné, Kulcsár István,
Lengyel József, Lukács István, Dr.Magyar József, Nagyné Horváth Emília, Dr.Németh Elemér, Németh Ildikó,
Németh Jenő, Németh László, Némethné Varjas Ildikó, Pápistáné Tarnai Gabriella, Somorjai Gabriella, Tímár
Sándorné, Varga Kornél, Varga Lajos
1500Ft Káldiné Smidéliusz Judit, Szűcs István, Tóth Gyöngyvér
1000Ft alatt fizetett 65 fő.
A tagdíjakból befolyt összeg: 639120Ft
Így ismét méltó jutalomban és ösztöndíjban részesíthettük a kiváló diákokat - ahogy a gazdasági beszámolóban
olvashatjátok -, sikerült számos jutalomkönyvet vásárolnunk és futotta könyvtárbővítésre is. Köszönjük
segítségeteket! Azt hiszem, az elismerés az egyik legnagyobb motiváció, és szerencsére nekünk bőven van mit
elismerni. Ez Nélkületek jóval szerényebbre sikerült volna.
Felhívom mindenki figyelmét arra, hogy az iskola honlapja www.revai.hu címen megtalálható az Interneten.
Helyet kapott rajta Baráti Körünk is. Itt olvasható a Működési Szabályzatunk, az Iránytűnk, valamint díjazottaink
névsora. Lehetőség van on-line belépésre is. Ha ismerősök, barátok, volt révaisok figyelmét felhívnátok erre,
böngészés során talán kedvet kapnának és csatlakoznának hozzánk, hiszen mindenkinek köztünk a helye,
akinek „szépemlékű a Nagymúltú”. E-mail címeiteket is legyetek szívesek megosztani velem, így
csökkenthetnénk a postaköltséget. Ötleteiteket, leveleiteket a dszkati@revai.hu címen várom!
Üdvözlettel:
Dombiné Székely Katalin, titkár

Pénzügyi beszámoló
A Révai Baráti Kör bevételeiről és kiadásairól 2004.10.15-2005.09.30.-ig
Egyenleg 2004. 10. 15-én 827 951
Bevételek 2004. 10. 15-től 2005. 09. 30-ig:
Tagdíjak és adományok 639 120
SZJA 1 %-ából befolyt összeg 2005. 09. 30-án 0
Látra szóló betét kamatai 1 037
KHB betét kamata és átváltása : 198 233

OTP Optima Alap kamata 2004. 10.01-től 2005.09.30-ig. 53 814
Összes bevétel : 2005.09.30-án : 892 204
Kiadások 2004.10.15-től 2005.09.30-ig :
Révai-díj ( 7 fő végzős diák ) 55 000
Révai-díj (4.fö alsós diák ) 35 000
Ullmann-díj ( 2 fő végzős diák ) 50 000
Öregdiák-díj (2 fő végzős diák ) 40 000
Huszthy-díj (2 fő végzős diák ) 300 000
Vizsgadíj segély (1 fő végzős diák) 23 000
Révai vetélkedő díjazása (3 fő alsós diák ) 2 673
Kiváló tanulók könyv jutalma 149 900
Könyvtár bővítés támogatása 151 239
Számlavezetés, pénzforgalmi jutalék, OTP postaköltség 32 558
Postai közreműködési díj OTP-nek 10 708
Posta költség (Iránytű küldés , levelek ) 23 881
Iránytű sokszorosítás 2 506
Irodaszer, táska , nyomtatvány 2 350
Szakkönyv vásárlás 1 341
Bélyegző készítés 5 162
Összes kiadás 2005. 09. 30-án: 885 318 Pénzkészlet 2005. 09. 30-án: 834 837
Részletezés:
OTP egyenleg 250 616
Házi pénztár egyenleg 45 506
OTP Optima Nyílt végű Ért. Alap. 540 260
Összesen: 836 382

A kereskedelmi és hitelbanknál 2005. 06. 30-i értesítővel egyezően
D 060316 Diszkont Kincstárjegy 530 000 Ft.
Győr, 2005. 09. 30.
Az összes elszámolást ellenőrizte:
Kulcsár István
gazdasági vezető

KÉT LOVAG A RÉVAIBÓL
Az idei évben két győri érdekeltségű személy is megkapta a

Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét:

a Petz Aladár Megyei Oktató Kórházat korszerű szervezeti keretek közt, hatékonyan működő

egészségügyi intézménnyé fejlesztő másfél évtizedes kiemelkedő vezetői munkája elismeréseként
dr Bugovics Elemér, a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház főigazgató-főorvosa,
valamint
közel négy évtizedes oktatásügyi, művelődésügyi, kulturális tevékenysége, szakmai, közéleti szervezői,
különösen a nyugdíjasok érdekeinek képviseletében végzett munkássága elismeréseként
Jankovits György, a Nyugdíjasok Országos Tanácsa elnöke, az Idősügyi Tanács tagja.

Győrön kívül, még mi az összekötő kapocs a két díjazott között?
Iskolánk, a Révai Miklós Gimnázium.

dr. Bugovics Elemér 1942-ben Ménfőcsanakon látta meg a napvilágot, ahová gyermek- és diákévei kötik. A Révai
Miklós Gimnáziumban érettségizett. Majd egy év kórházi gyakorlat következett, ami után felvételt nyert a
budapesti Semmelweis Egyetemre. Az itt töltött hat év alatt alkalmi munkákkal tartották el magukat
testvérbátyjával.
Az egyetemi évei után egy év belgyógyászati gyakorlat és hat év körzeti orvosi feladatkör várt rá. Majd nyolc évig
fogászként tevékenykedett. Később érdeklődése a patológia felé vezérelte. Munkájának és megbízha-tóságának
elismeréseként kollégái szinte egyhangúlag választották meg a Petz Aladár Megyei Kórház igaz-gatójának.
Először öt évre szólt tisztsége, majd újravá-lasztották, végül tizenöt évnyi igazgatás után mondott le posztjáról.
Jelenleg is a kórház patológusaként dolgozik.
Rendkívül izgalmas a személyisége. Eleven gyerek volt, tanulni nem szeretett, mosolyogva emlékszik vissza arra,
hogy ötödik osztályos korában megbukott földrajz-ból. Műveltségére olvasottsága miatt tett szert. Egyetemi évei
alatt statisztált, megismerhette az akkori filmélet nagyjait - Pécsy Sándor volt a fő mentora, és játszott többek
között az Egri csillagokban is.
Zárkózott, családcentrikus, nagyon szerény ember. Feleségével már gimnáziumi évei alatt megismerkedett, ki is
tartottak egymás mellett. Tanulmányutakon, konfer-enciákon járt Londonban, New Yorkban, Jemenben, valamint
egy etióp lepraintézetben is számos kór tüneteit vizsgálhatta. Tehetségével, tevékenységével hozzájárult, hogy
országunk határain kívül is jó hírnévnek örvendjen a hazai orvostársadalom.
Szereti a patológiát, hiszen itt foglalkozhat boncolással, szövettannal, sejtkenetek vizsgálatával, mely rávezethet
bennünket a halál okának felismerésére.
A diákságnak szánt üzenete, hogy egyszer tanulj meg mindent rendesen. Később tudni fogod, hol nézz utána, és
könnyebben megértheted a magasabb ismereteket. Ne légy „szakbarbár”, legyél minden iránt nyitott, maradj
olyan, mint egy gyermek. Minden tantárgynak van „lírája”, szépsége. Alapvető az esztétika, ami segítséget,
támogatást nyújt, jobb embert farag belőlünk. Saját maga is abszolút művészetpártoló, tanúskodik erről az
ízlésesen berendezett, galériához hasonlító irodája, valamint az eddigi festményeiből rendezett több kiállítása.
A díj lelkiismeretes, sikeres, szakmailag elismert kórházvezetése miatt illette meg.

Jankovics Györgyöt Somogy megyéhez köti ifjúsága, Balatonbogláron született 1933-ban. Pályafutását 1954-ben
kezdte a győri Jedlik iskolában matematika-fizika szakos tanárként. Kollégái tiszteletét kivívva szakfelügyelő lett.
Három év múlva, 1960-ban választották meg a Révai Miklós Gimnázium igazgatójának, amit a munka iránti
elkötelezettségnek és a célorientáltságnak köszönhet. Az ilyen gyors előmenetel ritkaságszámba megy a mai
napig is.
Nyolc év után számos baráttal, kapcsolattal gazdagodva feltette magának a kérdést: mire vágyhat még ezek után
az ember? Kereste tovább a kihívást, tizenöt évig a megyei tanács oktatásügyi vezetője lett, majd a megyei
tanács elnökhelyettese.
1991-ben nyugdíjazták, de alkotóvágya nem hagyta nyugodni, megyei szervező- és alapítóelnökként irányította a
Nyugdíjas Országos Szövetséget, majd 2002-től az országos szervezet élére állt.
2005-ben kapta meg a fent említett díjat, ami elismerése volt a pedagógiai, közéleti munkájának, nyugdíjasokkal
kapcsolatos tevékenységének.
Diákokkal kapcsolatos sikerében a legfontosabb volt, hogy korán felismerte: jó az iskola, de szűk világ. Mindig
érdeklődött a gyermekek iskolán kívüli, szabadidős tevékenysége iránt.
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Csete Lajos Tanár Úr Ericsson matematika díjat kapott
Csete Lajos a győri Révai Miklós Gimnázium matematika - fizika szakos tanára, aki több mint tíz éve végzett a
József Attila Tudományegyetemen. Ma ő a matematika egyik legaktívabb népszerűsítője. A szakmáját
fanatikusan szerető tanár típusa. Az elmúlt 10 évben legalább 40 cikke jelent meg szakmai folyóiratokban, köztük
a Matematika Tanításában és a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapokban.
Szakirodalmi jártassága segíti abban, hogy az ABACUS folyóiratában a legügyesebb gyerekek számára 1996ban indított ,,Matematikai Problémák" rovatban (melynek ő a vezetője) itthon nem ismert, tanulságos feladatokkal
fejlessze tanítványait. Egykori versenyzői közül többen lettek matematikai diákolimpikonok.
Cikkei szellemi igényességről tesznek tanú-bizonyságot, belőlük kiolvasható, hogy milyen ötletei voltak, miket
használt fel, miket olvasott, hogyan oldja fel a nehézségeket. Ezzel kollégáit és a tanulókat egyaránt a
matematikus gondolkodás elsajátítására tanítja.
A jóhírű Révai Miklós Gimnázium kitüntetett matematika tanára a 2001-2005. tanévben egy kitartó, gyakorló
tanári munkát is végzett. A 12.A informatika osztály osztályfőnökeként gondoskodott osztálya sokoldalú
fejlődéséről. Az ifjúság számára példamutató szervező munkája is hasznos, gondoskodó szeretete a tanítványok
életében a jó, felsőfokú felvételikben eredményesen tükröződik.
Dr. Kőrös Erzsébet

Javaslat a Révai-emlékérem adományozására
A Révai Baráti Kör vezetősége 2000 óta minden évben azt javasolja a közgyűlésnek, hogy néhány tagja az
iskola, a Baráti Kör érdekében kifejtett tevékenységét a Révai-emlékérem adományozásával ismerje el. Ez évben
erre

dr. Bugovics Elemér és Baross Gábor
urakat tartjuk legméltóbbaknak.
Indokolás:

Dr Bugovics Elemér a Baráti Kör tagja, iskolánkban érettségizett 1960-ban. A Petz Aladár Megyei Kórház
igazgatójaként végzett magasszintű vezetői, szakmai munkáját szeretnénk a díjjal elismerni.
Baross Gábor iskolánkban érettségizett 1964-ben, zenész osztályban. Mint a Győri Filharmonikus Zenekar
vezetője sokoldalú munkát végez városunk kulturális életében. Baráti Körünknek 1994 óta tagja, s azt bőkezűen
támogatja.

Mindketten munkájukkal, magatartásukkal hozzájárultak a Révai Gimnázium és a
Baráti Kör hírének öregbítéséhez.

Meghívó
a Révai Baráti Kör 2005. december 3-án, szombaton tartandó közgyűlésére.
Az összejövetelt délelőtt 11.30 órakor az iskola dísztermében tartjuk.
Napirend:
1. Beszámoló az RBK éves tevékenységéről (titkár, gazdasági vezető)
2. Előterjesztés a Révai-emlékérem adományozásáról (elnökhelyettes)
3. Hozzászólások

4. Szavazás a beszámolók elfogadásáról és a Révai-érem adományozásáról
5. Javaslat az RBK vezetőségére
6. Szavazás

Mivel ezúttal a vezetőség megválasztása is a napirenden szerepel, nyomatékosan kérjük valamennyi tagunkat,
de főképp a helyben lakókat, hogy megjelenésükkel biztosítsák az Alapszabályban előírt minimális, 50 fős
létszámot. Amennyiben 11.30-kor a közgyűlés nem határozatképes, akkor ismételt közgyűlést hívunk össze
11.45-re azonos napirendi pontokkal. Megértésüket előre is köszönjük.
2005. november 10.
Az RBK vezetősége

