„Becsüld az oskolát!”
(Révai Miklós)
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A 2006-2007-es tanév rövid krónikája
A tanév szeptember 1-én kezdődött. A 26 osztályba 831 tanuló
iratkozott be. Összesen a kollégiumi tanárokkal együtt 67-en próbáltuk felkészíteni tanítványainkat
az előttük álló feladatokra.
Időrendi sorrendben az év legfontosabb eseményei közé tartozott:
Szeptemberben szerencsére zavartalanul kezdődött a tanítás iskolánkban, a tantestület Salzburgban töltött egy kellemes hétvégét.
Októberben folytatódott a Diákakadémia, megkezdődött az
őszi érettségi, az eseményhez méltó módon ünnepeltük az 1956-os
forradalom 50. évfordulóját. Ebben a hónapban
tanulóink
Ingolstadtban és Würzburgban
diákcsere kapcsolat keretében ismerkedhettek meg német vendéglátóikkal.
Novemberben a Nyitott Kapuk
napjain mutattuk be iskolánkat
leendő tanítványainknak, tanulóink diákigazgatót választottak, a
szóbeli vizsgákkal zárult az érettségi, tanári labdarúgó csapatunk
Zalaegerszegi diadalával végleg
elhódította az Arany János Programban részt vevő iskolák számára
rendezett verseny trófeáját.
Decemberben szokás szerint a
volt révais diákjaink beszélgettek
jelenlegi tanítványainkkal a Miklós Napi ünnepségen, ekkor köszöntöttük nyugdíjas kollégáinkat is. Ezen a napon mutattuk be
nagy sikerrel a Tablók Könyve
kiadványunkat. Mintegy 400-an
jöttek el, hogy a helyszínen vásárolják meg ezt a hagyományőrző

kötetet, amelyből az első 1000
példány az első héten elfogyott.
Színjátszóink a JER fesztivállal
búcsúztatták a 2006-os évet.
Januárban elkezdődtek a középiskolai felvételik, lezártuk az 1.
félévet, a Győri Filharmonikusok koncertjei idén is nagy sikert
arattak a diákok körében. Több
turnusban síeltek tanári felügyelettel tanulóink Ausztriában.
Februárban tájékoztattuk a szülőket a félévi eredményekről. Az
idei évben szüleik és meghívott
vendégeik, azaz több mint ezer
ember előtt a Sportcsarnokban
rendezett szalagavató bálon tűzték ki a végzős osztályok osztályfőnökei a szalagokat.
Márciusban jöttek vissza német
vendégeink. Az ingolstadti kapcsolat 10 éves múltját ünnepeltük,
amelyre eljött Ingolstadt város
polgármestere és a frakciók vezetői. Fogadáson köszöntük meg
támogatóinknak a nekünk nyújtott
segítséget. Az Iskola a város szívében elnevezésű rendezvényünkön ősszel Sleicht Lajos tanár úr
1956-os naplójából adtak elő diákjaink, tavasszal dr. Pellek Sándor a
béke missziókban szerzett élményeit osztotta meg velünk, különleges afganisztáni fotóival. Idén is
szeretnénk iskolánkba csábítani
volt tanítványainkat, lehetőséget
adva bepillantani a Révai mai életébe, és emlékező beszélgetésen
felidézni a múlt éveket. Diákjaink
Erdélyben jártak.
Áprilisban a jó hangulatú diáknap és a tavaszi szünet adott alkalmat a pihenésre. A diákparla-

menten megtörtént a tisztújítás,
valamint tanulóink kifejthették
véleményüket különböző iskolai
ügyekben.
Májusban elballagtak az érettségizők, és megkezdődtek az írásbeli vizsgák. Tanári karunk dr
Juhász Attila vezetésével Sárkányhajó versenyen bizonyította
sokoldalúságát, és vállalkozó kedvét.
Júniusban lezártuk az évet, befejeződtek az érettségik, beiratkoztak új diákjaink. Ekkor értesültünk
arról is, hogy a Szent Imre úti, volt
Petz Kollégium épülete, cserébe a
Szent István úti kollégium helyett
iskolánkhoz kerül. Így egy erősen
leromlott épület helyett egy lényegesen jobb állapotban levő, nagyobb férőhelyű és az összes révais diáknak helyet biztosítani tudó
diákotthont kaptunk.
Ezután nézzük át a tanévet az
eredmények tükrében. A tanulmányi átlag 4,63 lett, végzőseink
érettségi átlaga 4,77, ami kiváló
teljesítmény. Ennek is köszönhető,
hogy a 222 érettségizett közül
210-en folytatják felsőfokú oktatási intézményben pályafutásukat. Az első helyre felvettek aránya 78% lett. Az iskola tanulói
513 nyelvvizsgát tettek le, ami a
diákok 62%-a. A végzősöknél
ugyanez a mutató159%.
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Az Országos Tanulmányi
Versenyeken Szalóki Dávid, aki
Nagy Róbert tanítványa matematikából 3. lett, míg Antali
Máté, akit dr. Somogyi Sándor
tanított fizikából a 4. helyen
végzett. Nagy Ádám ( Somogyi
László ) informatikából 11.,
Prémus Ádám ( Kovácsné Szabó Éva ) németből 12. és Varga
Kinga ( Erdős Lászlóné )
ugyancsak németből a 13. lett.

Mészáros András ( Zábrádiné
Schmierer Emilía ) megnyerte
az Arany Dániel versenyt. Kollégáink
közül
Zábrádiné
Schmierer Emilía és Nagy Róbert matematika szakos tanáraink Graphisoft díjat kaptak. Az
évvégén nyugdíjba vonult Varga Lászlóné magyar nyelv és
irodalom, Gelencsér Györgyné
biológia-földrajz,
Kulcsárné
Kovács Mária angol nyelv,

Kardos Károlyné angol nyelv,
és Jámbor Vilmos testnevelés
szakos kollégánk.
Mindannyian hosszú éveken keresztül oktatták és nevelték a révais ifjúságot. Nagyon szép és nyugodt éveket
kívánunk Nekik, és köszönjük
azt az eredményes munkát,
amelyet tanítványaikért és az
iskoláért végeztek.
Horváth Péter, ig.

Dr. Kőrös Erzsébet
Dr. Kőrös Erzsébet nyugdíjas magyar – orosz
szakos tanár az idei évben megkapja a Révai Baráti
Kör elismerését. Ennek kapcsán beszélgettünk vele
az iskoláról és a Baráti Körben vállalt tevékenységéről.
Pontosan mióta tagja a Révai Baráti Körnek
és mi a feladata?
Már 1988 óta vagyok tag. Akkor ünnepeltük
ugyanis iskolánk fennállásának kétszázadik évfordulóját és ugyanebben az évben alapították meg a
Baráti Kört is, tehát már az alapítás óta aktív tagnak
mondhatom magam. Örömmel vállaltam azt, hogy a
vezetőségben a lányokat képviseljem. A Révai 1953

előtt fiúgimnázium volt, és csak azóta járnak lányok
is ide.
Ön mikor volt diákja a Nagymúltúnak?
1957-ben érettségiztem, az orosz tagozatos osztályban. Ez sajnos nem került rá a tablónkra, az
1956-os események miatt. Mi egyébként az osztályunkban csak a tanulással próbáltunk foglalkozni,
szót fogadtunk tanárainknak, hiszen érettségi előtt
álltunk.
Ezenkívül még milyen kötődése van iskolánkhoz?
Itt érettségizett az öcsém, két unokatestvérem, illetve a lányom és egyik unokám is már.
Farkas Judit

Révai-díjasaink
Iskolánk minden évben Révai-emlékéremmel jutalmaz olyan embereket, akik sokat tettek iskolánkért
illetve munkájukkal aktívan segítik a Baráti Kör működését. Az idei év díjazottai a Varga házaspár és
Dr.Kőrös Erzsébet. Varga Laci bácsi és Márta néni, iskolánk nyugdíjas tanárai, akik évtizedeken keresztül osztották meg tudásukat a diákokkal. Dr.Kőrös Erzsébet, iskolánk öregdiákja, aki a Baráti Kör alapításánál is bábáskodott, azóta is lelkes támogatónk, a vezetőség tagja.

A Varga házaspár
Elgondolkodtam: milyen érzés lehet megélni,
hogy az ember több évtizednyi munka után egyszer
csak iskolatörténetté válik? Búcsúztatják, méltatják,
emlékérmet kap, tisztelgő cikk születik róla az iskolaújságban. Váratlan? Zavarba ejtő? Örömteli, megható, esetleg semmi különös? Mindenesetre gyanítom, nem ez a leglényegesebb mozzanata egy tanári
pálya lezárásának; de talán megnyugtató lehet, hogy
a bennünk elvégzett számvetést a külvilág is hasonló
eredménnyel zárja. Tudjuk, amíg az ember mindennapjait a magyarórák, a készülés, a dolgozatjavítás
és az örökös olvasás teszik ki, nemigen foglalkozik
az összegzéssel. De most már erre is van idő, ennek
van itt az ideje.
Az elmúlt négy évtizedben generációk sora
végezte el úgy a Révait, hogy a Varga házaspár valamelyik tagja tanította. Mindez fellengzősen hangzik, de még csak vállalkozni sem merek arra, hogy
összeszámoljam, hogy hány győri nőtt fel úgy, hogy
életének egyik legfogékonyabb szakaszában ők is
hatottak rá tudásukkal, munkastílusukkal, egyéniségükkel. Laci bácsi 1958-ban kezdett el dolgozni a
Révaiban és 1991-ig, nyugdíjba vonulásáig tanított

itt magyart és történelmet. Márta néni a hatvanas
években kezdte a magyar és az orosz tanítását, és az
előző tanév végén ment nyugdíjba. Mindketten
olyan alapos képzést kaptak, és olyan igénnyel képezték magukat a tanítás mellett is, hogy az ma már
inkább csak kivételesnek és nem általánosnak
mondható. Az igényesség határozta meg az óráikat
is – úgy gondolom, elsősorban ezzel a személyes
példával nevelték a diákokat. Laci bácsi anekdotázó,
szellemes stílusával, Márta néni feszesebb óravezetésével érte el a diákok együttműködését. Mindketten hosszú évekig dolgoztak osztályfőnökként is.
Tartózkodó, visszafogott egyéniségük ellenére sokunk szívéhez közel álltak, sokan élveztük, élvezzük
fanyar humorukat.
Sikeres egyetemi felvételik, OKTV helyezések, az olvasást és az önálló gondolkodást megtanuló diákok jelentik e két pálya eredményeit. És
legalább ilyen fontos eredmény lesz, ha az a tudás, az a munkamorál és emberi minőség, amit
ők képviselnek, még sokáig mérce lesz a Révaiban. Szívből gratulálunk az emlékéremhez!
Kovács Zsuzsa

