„Becsüld az oskolát!”
(Révai Miklós)
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A 2010-2011-es tanév rövid krónikája
A tanév immár szokás szerint
szeptember elsején kezdődött.
Bár nyugdíjba nem vonult senki,
és augusztus végén még úgy
tűnt, hogy minden kollégánk
rendelkezésre áll, ez az optimális
állapot hamar szertefoszlott, és
sajnos az egész tanévben egymás
után jöttek a rossz hírek. Még a
tanév megkezdése előtt életének
48. évében váratlanul és érthetetlen módon elhunyt Sántha Noémi, iskolánk matematika-fizikainformatika szakos tanárnője.
Februárban ugyancsak minden
előzmény nélkül, tragikus hirtelenséggel meghalt 48 évesen
Mándli Szilvia angolnyelv szakos kolléganőnk. Januárban kaptuk a szomorú hírt, hogy az aktív
életet élő, iskolánk sakkszakkörét nyugdíjasan is vezető Zsebők
Ottó éppen egy sakkverseny
közben lett rosszul, és még a
helyszínen
életét
vesztette.
Ugyancsak januárban rövid betegség után távozott közülünk
Enyediné Haller Adrienn, aki a
gazdasági irodában segítette iskolánk működését. Emléküket
megőrizzük.
Bár pótlásuk komoly nehézséget okozott, és dolgozóinkat,
valamint diákjainkat is megviselték a tragikus események, a feladatainkat el kellett végezni,
hiszen bármennyire is fájdalmasak voltak ezek az esetek, a céljaink nem változhattak. Ezúton is
szeretném megköszönni minden
munkatársamnak, hogy fokozott

erőfeszítésekkel sikerült az előző
évekhez hasonlóan elvégezni
azokat a munkákat, amelyek
ebben a tanévben is meghozták
az eredményeket.
Ebben a tanévben 849 diák
iratkozott be iskolánkba és
848-at értékeltünk az év végén.
A tanulmányi átlag a tavalyival megegyezően 4,56 lett. A
legjobb átlagot a 8.f osztály érte
el 4,76-dal. A szorgalom átlaga
4,48, míg a magatartásé 4,67.
Tanulóink összesen 117 felsőfokú, és 344 középfokú C típusú
nyelvvizsgát tettek le. A végzős
diákok141%-a rendelkezik ilyen
bizonyítvánnyal, ami ma már
nem csak célja, hanem szükséges
feltétele is az eredményes továbbhaladásnak, és a diploma
megszerzésének.
Az érettségi vizsgákon idén is
nagyon szépen feleltek végzős
tanulóink. A végső átlag 4,79
lett. Az emelt szintű érettségikre
való jelentkezés is megalapozott
volt, ezt bizonyította az is, hogy
a 166 feleletből 159-et jelesre
értékeltek, és az emelt szintű
vizsgák átlaga 4,95-re sikerült.
Az augusztus végi beszámolókból az is kiderült, hogy a 205
végzős diákunk közül 191 folytathatja tanulmányait a felsőoktatás nappali tagozatán.
A tanulmányi versenyeken is
sikerült jól szerepelni legkiválóbb tanítványainknak. Vuchetich Bálint, Nagy Miklós és
Kovacsics Balázs dr. Somogyi
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Sándor Tanár Úr felkészítésével
4., 5. és 10. helyezettek lettek a
fizika OKTV-n. Ugyanitt német
nyelvből Gál Ildikó tanítványa
Vizler Judit a 8., Zábrádiné
Schmierer Emília tanítványa
Kovacsics Balázs matematikából 7. lett. A Kisfaludy Napok
kulturális seregszemléjén iskolánk tanulói 20 arany, 15 ezüst és
19 bronzérmet nyertek.
A kompetenciamérések eredményei megmutatták, hogy az
ország egyik legjobb képességű
diákközösségével dolgozhatunk
együtt. Ez nagy öröm, de komoly
felelősség is.
Örömmel számolhatok be arról
is, hogy folytatódott az „Iskola a
város szívében” rendezvényünk.
Tavasszal dr. Tamás László a
Megyei Kórház igazgatója, egykori diákunk beszélt az egészségügyről, ezen belül a kórház
lehetőségeiről,
fejlesztéseiről.
Iskolánk mai diákjai pedig ezúttal megmutathatták, hogy a tanulás mellett a zene, a tánc, a vers
és a próza terén is komoly produkcióra képesek.
Tantestületünk
Ausztriában
kirándult. Decemberben ismét
találkozhattunk nyugdíjas kollégáinkkal, a diákok pedig szokás
szerint volt révaisok előadásait,
élményeit hallgathatták a névadónkra emlékező Miklós napon.
Immár mondhatjuk, hogy hagyományosan a Richter teremben került sor a Szalagavató ünnepségre, ahol a felhőtlen neve-

tés és a közelgő búcsú hangulata
keveredett a színpadon és a nézőtéren is. Ez az elköszönés az
áprilisi Ballagáson következett
el.
Az év végén nyugdíjba vonult
Zábrádiné Schmierer Emília
matematika-fizika,
Kovácsné
Kiss Gabriella kémia-biológia,
dr. Somogyi Sándor matematika-fizika és Németh Attila rajz

szakos kollégánk. A következő
tanévben azonban mindannyian
kisebb óraszámban segítik az
iskola munkáját, és adják át tapasztalataikat fiatalabb kollégáinknak.
Összegezve az évet a tragikus
halálesetek miatt sokszor volt
borongós a hangulat, jobban kellett koncentrálnunk, hogy elvégezzük a ránk váró feladatokat,

hogy a diákok minél kevesebbet
érezzenek a veszteségekből. Az
eredmények azt mutatták, hogy
volt elég erő ehhez, és ezúttal is
sikerült elérni a kitűzött célokat.
Horváth Péter
igazgató

Titkári jelentés 2010.
Kedves Baráti Kör Tagok! Idén is szépszámmal támogattak bennünket, sőt majdnem százezer forinttal több
folyt be a számlánkra, mint a tavalyi évben. Köszönjük szépen. Így idén öt tanulót tudunk Révai Baráti Kör
ösztöndíjban részesíteni, valamint még ketten Huszthy-ösztöndíjat kapnak, Dr. Huszthy Zoltán jóvoltából.
Továbbra is kérem, támogassák a Baráti Kört és népszerűsítsék ismerőseik, volt osztálytársaik között, szerencsére nem csökken a jutalmazható nebulók száma, és sajnos egyre több tehetséges és szorgalmas tanuló szorul
rá az ösztöndíjunkra.
Név szerint szeretnénk megköszönni az alább felsorolt Öregdiákok nagylelkűségét, hiszen a kötelező éves
tagdíj mindössze 500 Ft, ők ennek a többszörösét szánták a jelenlegi Révaisok támogatására:
100.000 Ft: Dr.Huszthy Zoltán
27.000 Ft: Dr.Gasztonyi Zoltán
20.000 Ft: Dr.Balika Katalin, Boruzsné Sáfrán Piroska, Járeb Ottmár, Kiss Elemér, Dr.Somlai Beáta
10.000 Ft: Dr.Balogh György, Dubraviczky Attila,
Dr.Fábián Zsolt, Dr.Gunyhó Imre és gyermekei,
Horváth Attila, Mészáros Zoltán Attila, Miklósi Attila, Dr.Molnár Emil, Nagy Zsolt, Dr.Rum Ildikó, Szabó Zoltán és Prettenhoffer Mónika, Dr. Törzsök Ferenc
7.500 Ft: Dr.Kuroli Enikő
7.000 Ft: Dr.Németh Tamás
6.000 Ft: Dr.Kővári Péter, Muzsay Ildikó és Muzsay
Andrea
5.000 Ft: Balogh József, Dr.Bedécs Gyula, Bóka
Ferenc, Böcskei Zsolt, Cseke Jenő Szabolcs,
Dubraviczky Dénes, Farkas Zsuzsanna, Fazekas Imre, Fehér Gáborné, Dr.Fél Pál, Dr.Fehér Katalin,
Dr.Gellér József, Hegedüs Iván, Horváth Gábor,
Horváth János, Dr.Horváth Klára, Dr.Jakab Lajos,
Kiss Ernő, Majorné Kőberl Judit, Dr.Olgyay László,

Oross József, Pathy Mária, Dr.Pék József,
Dr.Rechnitzer János, Szeidl Imre, Tóth Dezső, Varga
Kornél, Dr.Zalán János
4.500 Ft: Káldiné Smidéliusz Judit és Szilvási József
4.000 Ft: Dr.Kőrös Erzsébet
3.500 Ft: Dr.Rum János
3.000 Ft: Erdélyi Miklós, Gál Ferencné, H.Szováti
Miklósné, Dr.Hornyák Margit, Horváth Péter,
Dr.Kardos Károlyné, Kőberl Sándor, Kömley Kornél, Kulcsár István, Dr.Mudráné Dr.Láng Erzsébet,
Dr.Patyi Sándor, Szabó György, Varga Lajos
2.500 Ft: Gál Ildikó
2.000 Ft: Bizzerné Szabó Judit, Czágásh József,
Csikár Krisztina, Dubraviczky Dénesné, Dr.Hoffer
József, Kernya Károly, Kovácsné Szabó Éva, Lakatos Éva, Dr.Németh Elemér, Salakta István, Szabó
Imre, Takács Péterné, Tímár Sándorné, Tóth
Gyöngyvér, Tóth Lászlóné. Zábrádiné Schmierer
Emília,
2.000 Ft alatt fizetett 24 fő

A Tagdíjakból befolyt összeg 626.500 Ft. Kérjük, ha tehetik, jövőre is támogassanak
bennünket!
Számlaszámunk: Volksbank 14100275-86264449-01000002
Adójuk 1%-át is felajánlhatják a Baráti Kör javára.
Adószámunk: 18527232-1-08
Székely Katalin RBK titkár
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A Révai Baráti Kör új vezetősége
A tavalyi közgyűlésen, új vezetőség választására került sor, mivel a régi vezetőség mandátuma lejárt. Igaz, sok változás nem történt a vezérkarban, mégis szeretnénk, ha mindenki tudná,
kik irányítják a kört. Minden vezetőségi tag saját magát mutatja be pár szóban.
Elnök:
Szabó György: 1951-ben születtem Győrött. 1969-ben érettségiztem a Révai Gimnázium
matek-fizika tagozaton. Építész üzemmérnöki és felújítási szaküzemmérnöki diplomákkal
rendelkezem. 1976-ban megházasodtam, feleségem Rollkó Beáta, négy gyermekünk van.
Legnagyobb és legszebb feladatom Győr belvárosi műemléki épületeinek tömbrehabilitációs
szervezése volt, melynek végén a város, akkor "Európa díj"-at kapott.
A Baráti Körnek alapító tagja vagyok, több évig alelnökként, jelenleg a második ciklusban
elnökként tevékenykedem. 1992 óta teljesítek megbízatást az Evangélikus Egyházban, ahol
jelenleg Egyházkerületi felügyelő vagyok. A "Kihez fordulhatok?" internetes rovatban önkéntes házassággondozói, tanácsadói tevékenységben veszek részt a feleségemmel. A közösségi
érdekek képviseletét szívügyemnek tartom.
Elnök helyettesek:
Horváth Ákos: Győrben születtem, 1974-ben érettségiztem a Révaiban. "B"-s voltam, azaz
fizika tagozatos. A műszaki egyetem elvégzése után visszajöttem Győrbe dolgozni a Vagongyárba, mint szervező gépészmérnök. A munka mellett tanulva, rendszerszervező, illetve
szakközgazdász ismereteket szerezve a számítástechnika kezdett el érdekelni. Jelenleg egy
számítástechnikával, irodatechnikával foglalkozó vállalkozásnál vagyok kereskedelmi vezető.
A Révaiban sok nagy tanáregyéniség volt a mi időnkben is. Egy tanárt, Czapáry Endre tanár
urat szeretném név szerint is kiemelni. A Tőle tanult gondolkodásmód, a problémák megközelítésének Tőle tanult módszere máig mélyrehatóan él és dolgozik bennünk. Győrújbaráton
élek, feleségem angol tanítással foglalkozik. Fiam történelem-néprajz szakos tanárként végzett, lányom néprajzot tanul.
Dr. Kőrös Erzsébet: 1953-1957 között jártam a Révaiba, az első orosz tagozatos osztályban
érettségiztem. Osztályfőnökünk Tóth Sándor, magyar nyelv és irodalom tanárunk Csávásy
Alice volt. Középiskolai tanárként a Bercsényi iskolában tanítottam, 1994-ben jöttem nyugdíjba. Hobbim az idegenvezetés és ismeretterjesztés. Federmayer tanár úr felkérésére az alapító tagok közé tartozom, és megtisztelve érzem magam a révaisták között.
Dr. Pék József: 1973-ban végeztem biológia tagozaton. 20 éve vagyok tagja Révai baráti
körnek. 10 éve vezetőségi tag vagyok. Foglalkozásom kistérségi tiszti főorvos.
Az iskola képviselete:
Horváth Péter: 1980-ban érettségiztem a Révaiban, matematika tagozaton. Egyetemi tanulmányaimat a szegedi JATE-en végeztem, 1986-ban kaptam meg a matematika-fizika szakos
diplomámat. 1985-ben ötödéves hallgatóként kezdtem tanítani a Révaiban, majd 1991-ben
lettem az iskola igazgatóhelyettese. 1995-ben bíztak meg az igazgatói teendőkkel, és azóta
látom el a gimnázium vezetését. A Baráti Kör megalakulása óta vagyok tagja a vezetőségnek.
Kovács Csaba: 1983-ban érettségiztem a Révaiban, 1988 óta pedig itt tanítok. Diplomáimat
Győrben (SZIF) és Debrecenben (KLTE) szereztem. 23 éve vagyok a 101-es iroda lakójaként
diákmozgalmat segítő pedagógus, szabadidő szervező, tankönyvfelelős, AJTP osztályfőnök és
programszervező. Két fiam közül az egyik volt, a másik jövendőbeli révais.
A Baráti Kör Iránytű című újságjának szerkesztését Federmayer István tanár úr felkérésére
vállaltam el, s teszem ezt ma is. Szeretném, ha részese lehetnék a Baráti Kör megújításának,
frissítésének.
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Kovácsné Szabó Éva: 1984 óta dolgozom a Révai Miklós Gimnáziumban. Nem csupán én
voltam révais, hanem a szűkebb családom minden tagja, a bátyám, a férjem, a fiam és a lányom is. Német tagozatos osztályból kerültem a JATE Bölcsészkarára, német-orosz szakra,
majd kis óvári kerülővel vissza a Révaiba. Négy év óta újra tanítom az oroszt is, hála az érdeklődő tanulóknak.(No, meg az iskolavezetésnek.) Emellett az egyik nyelvi előkészítős osztály, a 10,E osztályfőnöke vagyok.
A Baráti Kör munkájába Takács Laci bácsi révén kapcsolódtam be, s azóta is fontosnak tartom, hogy a mindenkori révais tanárok képviseltessék magukat az egyesületben, hisz így élő a
kapcsolat.
Titkár:
Székely Katalin: 1982-ben érettségiztem a Révaiban, majd orosz-testnevelés szakos diplomát
szereztem Szegeden. Az angol nyelvtanári képesítésemet Szombathelyen kaptam, majd a Pécsi Tudományegyetemen diplomáztam 2007-ben. Versenysportom az evezés volt,
edzősködtem is, a mai napig imádom a vizet. Tizenkét évig tanítottam a Balázs Béla Általános Iskolában, 2000-től oktatok a „Nagymúltúban”. Takács Laci bácsi hagyta rám örökül a
Baráti Kör titkári pozícióját, azóta próbálom összefogni a Kört és népszerűsíteni. Két gyermekem van, lányom idén diplomázott, fiam 10. osztályos - büszke révais.
Gazdasági vezető:
Kulcsár István 1974-ben fizika tagozaton érettségiztem a Révai termet tartósan kibérlő IV.
b-ben.
A Baráti kör tevékenységében több mint 15 éve veszek részt. Vegyipari gépész és közgazdász
tanulmányaimat jelenleg tanácsadóként hasznosítom egy budapesti cég üzletág- igazgatójaként. Győrújfalui otthonunkban három gyermeket nevelünk folyamatosan talán a Révai utánpótlásának is. A Czapáry Tanár Úr Díjat volt osztálytársaimmal 2007-ben hoztuk létre.
Ellenőrző bizottság:
Miklósi Attila: 1970-ben érettségiztem a Révai Miklós Gimnázium matematika – fizika szakán, Takács László tanár úr osztályában. Az érettségit követően Budapesten szereztem építőmérnöki diplomát, majd ezt követően Győrbe jöttem vissza dolgozni. Először mint közlekedés-építő mérnök kivitelezőként, majd 1978-tól tervezőként tevékenykedek, a mai napig.
1991 évtől a jelenleg 21 fős Talent-Plan kft műszaki tervező vállalkozás tulajdonosa és dolgozója vagyok.
Feleségem és két felnőtt leányom szintén a Révai Gimnáziumban érettségiztek, Évek óta tagja
vagyok a Révai Baráti Körnek, amelynek vezetőségébe – nagy büszkeségemre - 2010 évben
beválasztottak.
Khaut Zsolt: 1981-ben érettségiztem a Révai Miklós Gimnáziumban. 1986-ban matematikatestnevelés szakos tanárként diplomáztam. 1989-ig Gyömörén, majd a 1997-ig győri József
Attila Iskolában tanítottam. Itt 6 évig, mint az intézmény igazgatója dolgoztam. Közben a
szombathelyi főiskolán, majd a veszprémi egyetemen elvégeztem az informatika kiegészítő
szakot.
1997-től tizenkét évig felnőttoktatással foglalkoztam. Informatikát tanítottam győri pedagógusoknak, közalkalmazottaknak. Jelenleg a Révai Miklós Gimnázium informatikai rendszerét
felügyelem, illetve egy-két osztályban informatikát tanítok.
Csémyné Virányi Éva: 1970-ben érettségiztem a Révai Miklós Gimnázium matematikafizika tagozatán. Tamás Imre és Takács László volt az osztályfőnökünk. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola matematika-fizika tanári szakát 1974-ben fejeztem be, majd elvégeztem a
Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Ipar Szakát.
A tanári pályát elhagyva közgazdászként dolgozom. Jelenleg könyvvizsgáló, adótanácsadó,
valamint igazságügyi szakértő tevékenységet végzek a saját cégemben.

4

A Révai Miklós Gimnázium Baráti Köre
Pénzügyi beszámolója
2010.09.01.-2011.08.31. közötti időszakról

tény 2011

terv 2011*

HUF
Nyitó pénzállomány
-ebből Ullmann díj ( lekötött) )
-ebből Czapáry díj ( lekötött) )
-egyéb pénz állomány ( számlák, házipénztár)

1 599 457
859 966
430 518

1 476 915
909 825
435 744

308 973

131 346

547 000
84 250

626 500
32 001

19 410
650 660
2 250 117

110 977
118 970
888 448
2 365 363

224 000

148 000

300 000
30 000

210 000
30 000

Bevételek:
-tagdíjakból
-kamatból

-SZJA 1 %-ból
Adomány
Összesen
Nyitó + Bevételek
Kiadások :
-Ullmann díj
-Révai díj
-Öreg diák díj
-Huszthy díj és ösztöndíj
-Czapáry díj

-

-könyvtár fejlesztés
-könyvjutalom, könyvutalvány

-

-

-működési ktg (bank, postai ktg,
nyomtatványok,"Iskola a város
szívében" 2 alkalom /év )
Összes kiadás
Záró állomány
-ebből Ullmann díj ( lekötve )
-ebből Czapári díj (lekötve)
-egyéb pénz állomány ( folyószámlák,
házipénztár)

2011.11.06.

Kulcsár István sk.
gazdasági vezető
* A 2011. terv, megegyezett a 2010-ben megvalósult ténnyel
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121 500

49 500

97 702
773 202
1 476 915
909 825
435 744

86 268
523 768
1 841 595
930 454
446 735

131 346

464 406

Révai-emlékéremeseink – Udvarfelújítás
Idén a szokásosnál több, szám szerint hét emlékérmet adtunk át, ezzel szerettük volna köszönetünket kifejezni azoknak a volt révaisoknak és tettre kész embereknek, akik segítséget
nyújtottak az udvar felújításában. Nélkülük nem lenne új röplabdapályánk és térköves borításunk – a hepehupás beton helyett.
Ezzel példát mutattak, és bebizonyították, hogy ha sok révais összefog, olyan dolgok is megvalósíthatók, amik reménytelennek tűnnek első hallásra. Az udvar átadásán Horváth Péter
igazgató úr az „Ez elment vadászni, ez meglőtte…” hasonlattal hangsúlyozta az összefogás
szép példáját, így a jelenlegi „icipici” diákok vidáman üthetik a labdát.
Az udvar felújításában segédkező vállalkozók név szerint:
Miklósy Attila, a TalentPlan Kft. ügyvezetője, építőmérnök, 1970-ben végzett a Révaiban. Ő készítette a terveket.
Tóth Péter, a Mottó Kft. Ügyvezetője,
építőmérnök, 1975-ben végzett a Révaiban. Ő végezte az udvar régi burkolatának
feltörését.
Albecker Árpád, Unitranscoop Kft. 1974ben végzett a Révaiban. Ő segített az
anyagok elszállításában, illetve az új anyagok ide hozatalában.
Fahrner S. Balázs, aki 1990-ben végzett a
Révaiban. Ő segített a Friss Beton cégen

keresztül, hogy elkészüljön a burkolat megalapozása.
Mártonné dr. Baj Mária, Leier, közgazdász,
1976-ben érettségizett a Révaiban. Ő segített
abban, hogy a burkolatot kedvezményes áron
tudjuk megvásárolni.
Pósfai József, Strabag Rt. Ő segített a röplabda pályához szükséges aszfalt kedvezményes árú megvételében.
Horváth Sándor, az Arvia Kft. Ügyvezetője.
Ő végezte a kivitelezési munkákat nagyon
kedvező áron.
Segítségüket ez úton is köszönjük!

Meghívó a Révai Baráti Kör éves közgyűlésére
Szeretettel várunk minden Öregdiákot 2012. január 13-án, pénteken
délután 5 órára a gimnázium dísztermébe.

1.
2.
3.
4.
5.

Napirend:
Beszámoló az RBK 2011-ben végzett tevékenységéről (titkár, gazdasági vezető)
Szavazás a beszámolók elfogadásáról
Javaslat az ösztöndíjak és a tagsági díjak összegéről
Szavazás a változásokról
Hozzászólások, javaslatok

Amennyiben 5-kor a közgyűlés nem határozatképes, akkor ismételt közgyűlést hívunk össze 5.15-re azonos
napirendi pontokkal. Kérjük, tiszteljen meg bennünket jelenlétével.
A Baráti Kör vezetősége

2011. december 14.

Meghitt karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk a Révai Baráti Kör minden jelenlegi és jövőbeli tagjának, ismerősének, barátjának!
A Baráti Kör vezetősége
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