„Becsüld az oskolát!”
(Révai Miklós)
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A 2007-2008-as tanév rövid krónikája
A tanév ezúttal szeptember 3-án
hétfőn kezdődött. A tantestület az
előző héten elvégezte azokat a
feladatokat, amelyek szükségesek
voltak a szorgalmi időszak nyugodt munkájának megkezdéséhez.
Az előző tanév végén nyugdíjba
vonult Varga Lászlóné, Gelencsér Györgyné, Kulcsárné Kováts Mária és Jámbor Vilmos
kollégánk. Ők hosszú éveken keresztül tanítottak iskolánkban, sok
szép ered-ményt értek el, közösségünknek elismert tagjai voltak.
Mindnyájuknak ezúton is jó
egészséget, nyugodt éveket kívánunk a révais közösség nevében.
Távozott még Sárvári István, aki
a lébényi iskola igazgatója lett.
Sok sikert kívánunk neki is az új
munkájához.
Tantestületünkbe
természetesen érkeztek is új emberek. Bencze Kinga és Haczai
Andrea angol nyelvet tanítottak
ebben a tanévben.
838 tanuló kezdte meg a munkát
és év végén 830-at bíráltunk el. A
tanulmányi átlag 4,57 lett, a legjobb átlagot a 12.D osztály érte el
4,79-dal. Összességében ebből a
szempontból az előző évekhez
hasonlóan szerepeltünk. A szorgalom átlaga: 4,51, a magatartásé:
4,61. Tanulóink összesen 366 sikeres, legalább középfokú C típusú nyelvvizsgát tettek le. A végzős
diákok120%-a rendelkezik ilyen
bizonyítvánnyal, ami ma már nem
különleges célja a diákoknak hanem szükséges feltétele az eredményes továbbtanulásnak..
Az érettségi vizsgákon nagyon
szépen feleltek a végzős tanulóink.

A végső átlag 4,81 lett. Az emelt
szintű érettségikre való jelentkezés
is megalapozott volt, ezt bizonyította az is, hogy a 138 tényleges
feleletből 128 jelesre sikerült, és
az emelt szintű vizsgák átlaga végül is 4,91 lett. Mint augusztus
végén kiderült ez egyben azt is
jelentette, hogy a 176 végzős diákunk közül 174 folytathatja tanulmányait a felsőoktatás nappali
tagozatán.
A tanulmányi versenyeken is
sikerült jól szerepelni legkiválóbb
tanítványainknak. Német nyelvből
Prémus Ádám (tanára: Kovácsné
Szabó Éva) 3., biológiából Csonka Ádám (Gyalókay Judit) 4.,
filozófiából Horváth Csaba (Boros Tamás) 5., olasz nyelvből
Árvai Márta 7., Mészáros András
(Juhász Zoltán) informatikából 9.,
Simon Tamás és Csató Bertalan
(dr. Somogyi Sándor) fizikából 11.
ill. 13., Tamás Bianka (Gyalókay
Judit) biológiából 12. helyen végzett. Az Arany Dániel matematika
versenyen a haladók között Mészáros András és Gőgős Balázs
holtversenyben lettek 1. helyezettek. A Kisfaludy Napok kulturális
seregszemléjén iskolánk tanulói
18 arany, 8 ezüst és 6 bronzérmet
nyertek.
Örömmel számolhatok be arról
is, hogy folytatódott az „Iskola a
város szívében” rendezvényünk.
Czapáry Bandi bácsi Bolyaiakról
tartott előadása nagy élményt jelentett a hallgatóságnak. Iskolánk
mai diákjai pedig megmutathatták,
hogy a tanulás mellett a zene, a

tánc, a vers és a próza terén is komoly produkcióra képesek.
Tantestületünk Erdélyben töltött
három napot az őszi kiránduláson,
ahol a táj és a városok mellett a
Kalotaszegen élő emberekkel is
megismerkedhettünk.
Decemberben ismét találkozhattunk nyugdíjas kollégáinkkal, a
diákok pedig szokás szerint volt
révaisok előadásait, élményeit
hallgathatták a névadónkra emlékező Miklós napon.
A félév zárása, és a szokásos
értekezletek után a Richter teremben rendezett Szalagavató ünnepségen kezdték meg végzőseink a
búcsúzást a Nagymultútól, amelyet az április végi ballagás követett.
Az év végén nyugállományba
vonult Bartl Istvánné Cilike, aki
hosszú éveken keresztül igazgatóhelyettesként szervezte az iskola
életét. Ugyancsak nyugdíjazását
kérte Oross József is, aki nagyon
sok tanítványával szeretette meg a
történelmet és a sportot, rengeteg
sikeres felvételi vizsga és országos
verseny eredmény fűződik diákjaihoz. Harmadik távozónk Kovács
György, akire szintén sokan fognak jókedvűen emlékezni felelevenítve a közös élményeket.
Visszatekintve az évre megállapíthatom, hogy komoly munka
folyt iskolánkban, megőriztük
azokat az értékeket, amelyekre
támaszkodva a jövőben is a legtöbb segítséget tudjuk adni az itt
tanuló gyerekeknek.

Évi százezer – ösztöndíjra!
Interjú Dr. Huszthy Zoltánnal
A Révai sokunk számára
felejthetetlen éveket nyújtott és életre szóló útravalóval távoztunk. A Baráti
Kör tagjai mindannyian úgy
érzik, ez az útravaló segítette őket ahhoz, hogy sikeres
emberek legyenek, ezért
szeretnék a maiak útját egyengetni, támogatni a tehetséges diákokat. Ebben élen jár dr. Huszthy Zoltán, aki évente százezer forintot ajánl fel két végzős
tanulónak ösztöndíjként. Vele készítettem interjút.
Mikor és milyen osztályban végzett?
1942-ben érettségiztem a Révai Miklós Gimnázium
akkori VIII. reálgimnáziumi osztályában.
Elárulna pár dolgot a családjáról?
Hárman voltunk testvérek. Édesapám magas rangú
állami tisztviselő volt, mindenképpen azt akarta,
hogy orvos legyek, mert ő is az akart lenni. Hogy
miért lett a végén mégis jogász, a mai napig sem
tudom. Volt otthon egy magán jogi szakkönyvtára és
én mindig azt bújtam. Rettentő érdekesnek találtam,
végül én is jogász lettem.
Volt-e valaki az akkori tanárok között, aki meghatározó hatással volt későbbi pályafutására?
Majunke Józseftől tanultam a magyar nyelvet és
irodalmat. Ma is gyakran eszembe jut, mikor az újságokat böngészve nyelvtani hibákon bosszankodom. Heppner (Mithay) Antal tanította a latin nyelvet, amit nagyon megszerettem. Kató Sándor nagyon
nagy hatással volt rám. Nemcsak a magyar, hanem
az egész világtörténelmet összehasonlítva ismertette
meg velünk a különféle népeket, politikai és társadalmi viszonyokat, összefüggéseket.
Milyen emlékeket őriz a gimnáziumi évekről?
Gimnáziumi éveimre mindig nagy örömmel emlékezem vissza. Az osztályban 32-en végeztünk, ebből
mára hatan maradtunk. Egy osztálytársunk nagyon
beteg, egy másik teljesen visszahúzódott, de mi négyen majdnem minden évben találkozunk az iskolában. Jövőre megint lesz találkozó (67 éves!). Nagyon összetartottunk. Jó tanuló osztály voltunk és a
sportban is elöl jártunk: vívás, torna, tenisz, evezés...
De először a feladatot kellett teljesíteni, azután jöhetett a szórakozás. Tanáraink szigorúak voltak, de
igazságosak. Visszatekintve is igazat adok nekik,
amikor egyes dolgokat nagyon szigorúan követeltek
meg.

Hogyan alakult az élete, hogy került Svájcba?
Jogi pályafutásomat a Pázmány Péter Tudományegyetem Jogi Karán kezdtem el. Sajnos a háború
közbejött, ami lényegesen megváltoztatta életemet.
Az orvosok és a mérnökök kaptak halasztást a katonai szolgálatra, a jogászok és a bölcsészek nem. Tehát be kellett vonulnom katonának. Németországba
vezényeltek, ahol a háború végén amerikai hadifogságba kerültem. Hazatérve folytattam tanulmányaimat, 1948-ben szereztem diplomát. Azután ügyvédjelölt lettem, majd vállalati jogtanácsos. Megnősültem, feleségem is ügyvéd volt. Családja baráti kapcsolatai révén sikerült Svájcba kijutnunk. Zürichben
telepedtünk le. Nehéz volt állást találni, de végül is
sikerült Svájc legnagyobb bankjában elhelyezkednem. Nagy segítségemre volt, amit a Révaiban tanultam. Nehéz időszak volt, de három év múlva már
egyenesbe jöttem. A mottó úgy szólt: nem abbahagyni, tovább menni és küzdeni, amíg a célt el nem
érjük. A nyugdíjkorhatár nálunk 65 év. A bank
azonban nem engedett el, még 9 évig „túlóráztam”.
Hetvennégy éves voltam, amikor a munkát abbahagytam, mert feleségem beteg lett. Sajnos két év
múlva elment az élők sorából.
Mikor döntötte el, hogy támogatja a Baráti Kört
ilyen jelentős összeggel?
Amikor már újra lehetett Magyarországra utazni, az
egyik iskolai találkozón hallottam a Baráti Körről, és
úgy határoztam nem csak „elvileg” csatlakozom.
Mit üzen a mai révaisoknak?
Csak azt mondanám, hogy a siker alapja a szorgalom. Helytállni, nem feladni, és addig nem nyugodni, amíg a megoldást meg nem találtuk. Ez sokszor
nehezen megy, de az elért siker mindenért kárpótol.
Tehát: először a latin memoriter, azután a mozi!
Azt hallottam, neves alkalomból látogat haza.
1948-ban kaptam meg a diplomámat, most 2008-at
írunk. Hatvan év. Még kimondani is sok, hát még
megélni! Október hónapban újra Magyarországra
utazom, hogy az egyetemen átvegyem a Gyémánt
Diplomát.
Kedves Huszthy úr, gratulálunk, hosszú, boldog
nyugdíjas éveket kívánunk, és köszönjük önzetlen
segítségét. Reméljük, aki Öntől kap „ösztönzést”,
nem felejt, és ő maga is továbbadja majd.
Dombiné Székely Katalin

Idei Révai-díjasunk: Oross József
A Révai mindig is híres volt nagy formátumú
tanáregyéniségeiről, akik képesek voltak maradandó
nyomot hagyni a kibocsátott ifjú nemzedékeken,
bevonulva ezzel azok kollektív emlékezetébe. Úgy
vélem, Oross tanár úr személyében egy ilyen „klaszszikus”
tanáregyéniség
távozik
most
a
Nagymúltúból.
Amikor a ’80-as évek közepén kissé megszeppenve sorakoztam az udvaron az első gimnáziumi évnyitómon, megkönnyebbülve konsta-táltam,
hogy egy széles mosolyú, Mikulás-szakállú, rokonszenves bácsi lesz az osztályfőnökünk, aki aztán
rutinos pedagógusként hamar fel is oldotta a kezdeti
feszültséget az osztályteremben. Ez előre is vetítette
viszonyunkat a következő 4 évben, hiszen a tanár úr
a későbbiekben sem csupán szaktanárnak tekintette
magát, hanem osztályfőnöki felelősségét a legkomolyabban véve, töretlen lelkesedéssel próbált terelgetni minket a diákélet rögös útjain (ami időnként nem
volt túl hálás feladat…).
Pedig „csupán” szaktanárként is kiemelkedőt
alkotott. Nekünk magyart is tanított, de hamar kiderült, hogy a történelem (és vele a filozófia) az a tantárgy, amellyel végérvényesen és örökre elje-gyezte
magát. Lenyűgöző tárgyi tudására, háttérolvasottságára alapozva nemcsak hogy élvezetesen
adta elő a történelmet, hanem megtanított minket
arra is, hogyan igazodjunk el benne: fellebbentette
az összefüggéseket, rendszerbe helyezte a temérdek
évszámot, eseményt, személyiséget és fogalmat Hérakleitosztól Nietzschéig, a szeizachteiától a cölibátusig, a lictoroktól a hugenottákig, Canossától
Verdunig. A „fogékonyakat” a magasba repítette –
számtalan OKTV-siker fűződik nevéhez -, de a „lai-

kusok” közül is sok hívet
szerzett a tárgynak. Valójában klasszikus humán műveltségből kaptunk olyan időtálló alapozást az óráin, amiből
értelmiségiként mind a
mai napig táplálkozhatunk.
Bevallom férfiasan, én elfogult vagyok Oross tanár úr iránt. Nyilván
lehetnek más vélemények is pro és kontra, hiszen
hosszú pályája során, mint mindenki, bizonyára ő is
követett el hibákat. Egy dolog vitathatatlan: Oross
tanár úr szerette a hivatását, szerette a rábízott „kisdiákokat”, lelkiismerettel és felelősséggel tette a
dolgát az iskolában, hosszú évtizedeken keresztül.
És az ilyen tanár manapság -hovatovább a
Nagymúltúban is - párját ritkítja.
Nehéz lesz elképzelni a Révait nélküle. Pedig
ő is elfáradt, és örül a pihenésnek - ahogy azt nemrég a 20 éves találkozónkon bevallotta. Viszont azt
is elmondta: tervekkel teli izgalommal vág neki élete
új korszakának. Szerencsére a sport iránti legendás
rajongása megmaradt, sőt maga is irigylésre méltó
intenzitással műveli még ma is nap mint nap.
Tanár úr! Mi, a tanítványok ezúton is hálásan köszönünk mindent - és kívánunk aktív,
kiegyensúlyozott, szép nyugdíjas éveket. És még
egyet: „sors bona, nihil aliud…!”
Horváth Ákos, az 1988-ban végzett 4.b osztályból

Meghívó
A Révai Baráti Kör 2008. október 10-én, 17.30 órakor tartandó közgyűlésére.
Napirend:
1. Beszámoló az RBK éves tevékenységéről
2. Révai Díj átadása
3. Hozzászólások
4. Szavazás a beszámolók elfogadásáról
Amennyiben a közgyűlés 17.30 órakor nem határozatképes, ismételt közgyűlést hívunk össze 18 órára, azonos napirendi pontokkal. Megértésüket előre is köszönjük!
Számlaszámunk: Volksbank 14100275-86264449-01000002
Adószámunk: 18527232-1-08

Ide várjuk a tagdíjakat!
Ide várjuk az adó 1%-át!

2008 szeptember 10.

Az RBK vezetősége

Titkári beszámoló
Idén 346 aktív taggal zártuk az évet, ebből 194 fő támogatott bennünket. Tagdíjbevételünk 648 190 Ft
volt. Szeretnénk külön köszönetet mondani azoknak, akik a tagdíj többszörösével járultak hozzá sikeres
működésünkhöz.
20 000Ft Járeb Ottmár, Nagy
Zsolt
10 000Ft Balogh József, Baross
Gábor, Czakó Sándor, Dr.Bánóczy Zoltán, Dr.Fábián Zsolt,
Dr.Gunyhó Imre és gyermekei,
Lengyelné Paré Erika, Máthé
Csaba, Mészáros Zoltán, Patyi
Sándor, Dr.Pordán Miklós, Prohászka Ottó, Szabó Zoltán és
Prettenhoffer Mónika, Dr.Totik
Vilmos, Dr.Törzsök Ferenc, Visontai Eszter
8 756Ft
Németh Tamásné
6 000Ft
Dr.Muzsai Ildikó és
Muzsai Andrea, Dr.Surányi Jenő
5 000Ft Albecker Nikolett,
Dr.Balika Katalin, Dr.Biczi Tamás, Bognár Tibor, Bőnyi

Mihály,
Czapáry
Endre,
Csáfordy Ferenc, Cser-Kovács
Zsuzsa, Fazekas Imre, Fehér Gáborné, Dr.Fél Pál, Gazdag Ferenc, Gondár Károly, Horváth
András, Horváth Gábor, Káldyné
Dubraviczky Tímea, Kiss Ernő,
Kulcsár István, Majorné Kőberl
Judit, Mészáros Éva, Dr.Molnár
Emil, Németh László, Dr.Németh
Tamás,
Dr.Nesztor
Tamás,
Dr.Olgyay László, Oross József,
Papp János, Dr.Rechnitzer János,
Dr.Szabó Ernő, Szabó György,
Tóth Dezső, Dr.Zalán János
4 000Ft
Federmayer István, Gál Ferencné, Z. Szabó Csaba, Dr.Boros
Katalin

Pénzügyi beszámoló 2007.09.01.-2008.08.31.

3 000Ft
Bugáné
Doktor
Erzsébet,
Dubraviczky Dénes, Dubraviczky Dénesné, Dr.Dudits Dénes, Dr.Erdélyi Miklós, Dr.Fehér
Katalin, H. Szováti Miklósné,
Horváth János, Horváth Péter,
Dr.Horváth Zoltán, Dr.Kardos
Károlyné,
Kőberl
Sándor,
Kömley Kornél, Dr.Kőrös Erzsébet, Dr.Mudráné Dr. Láng Erzsébet, Dr.Németh Miklós, Némethné Varjasi Ildikó, Pápistáné
Tarnai Gabriella, Dr.Pintér Mária, Radó Emília, Somorjai Gabriella
3.000Ft alatt fizetett 115fő

terv
HUF

tény
HUF

Nyitó pénzállomány
-ebből Ullmann díj ( lekötött) )
-ebből Czapáry díj ( lekötött) )
-egyéb pénz állomány
Bevételek:
-tagdíjakból
-kamatból
-SZJA 1 %-ból

1 482 694
734 776
445 352
302 566

1 482 694
734 776
445 352
302 566

850 000
40 000
239 167

648 190
78 605
181 531

Nyitó + Bevételek
Kiadások :
-Ullmann díj ( 10000 Ft kiegészítést igényel ! )
-Révai díj
-Öreg diák díj
-Huszthy díj és ösztöndíj
-Czapáry díj
-könyvtár fejlesztés
-könyvjutalom ,
-propaganda anyag ( +Iskola a város szívében" 2 alkalom /év )
-működési ktg( könyvelői díjjal,toborzó versennyel)

2 611 861

2 391 020

60 000
100 000
60 000
300 000
30 000
150 000
170 000
140 000
180 000

30 000
93 000
50 000
300 000
30 000
133 972
184 547
110 118
164 439

Összes kiadás

1 190 000

1 096 076

Záró állomány
-ebből Ullmann díj ( lekötve )
-ebből Czapári díj (lekötve)
-egyéb pénz állomány
2008.10.10.
Kulcsár István gazd. vez.

1 421 861
700 000
435 000
286 861
Dr. Surányi Jenő

1 294 944
784 124
439 221
71 599
ellenőr

