„Becsüld az oskolát!”
(Révai Miklós)
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A 2011-2012-es tanév rövid krónikája
A tanév immár szokás szerint
szeptember elsején kezdődött.
Sok kollégánk élt az előrehozott
nyugdíj lehetőségével, néhányan
pedig betöltötték az öregségi
nyugdíjra jogosító korhatárt. Így
Kovácsné
Kiss
Gabriella,
Zábrádiné Schmierer Emília,
dr. Somogyi Sándor és Németh
Attila megkezdte a tanítás utáni
pihenést. Illetve kezdte volna, ha
nem kértük volna meg Őket,
hogy kisebb óraszámban bár, de
maradjanak közöttünk, adják át
tapasztalataikat, és tudásukat a
gyerekeknek és nekünk is. Szerencsére erre az ajánlatra mindannyian igent mondtak, és a tanévben segítették a munkánkat.
Természetesen érkeztek új
kollégák is. Kóbor Mónika angol nyelvet tanít, Kalydiné
Dubraviczky Tímea matematikát és kémiát (a név sok ember
számára lehet ismerős, hiszen
Timi édesanyja és édesapja is
Révaiban tanított). Horváth
Petra matematikát és fizikát
oktat, Dubi Árpád, aki már dolgozott óraadóként az iskolánkban a rajzot fogja tanítani.
Ebben a tanévben 834 diák
iratkozott be iskolánkba és 832őt értékeltünk az évvégén. A
tanulmányi átlag 4,61 lett, ami 5
századdal jobb, mint tavaly. A
legjobb átlagot a 9.e osztály érte
el 4,8-del. A szorgalom átlaga
4,54, míg a magatartásé 4,68.
Tanulóink összesen 89 felsőfokú, és 356 középfokú C típusú

nyelvvizsgát tettek le. A végzős
diákok 131%-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 a végzős
tanulóink. A végső átlag 4,75
lett, százalékban kifejezve 84,6
%-os lett. Az emelt szintű érettségikre való jelentkezés is megalapozott volt, ezt bizonyította az
is, hogy a 170 felelet átlaga
76,8%-osra sikerült. Az előrehozott érettségit 166-an választották, és látszik, hogy komolyan
felkészültek, hiszen 4,91-es átlag
mellett, 89%-os eredményt produkáltak. Az augusztus végi beszámolókból az is kiderült, hogy
a 190 végzős diákunk közül 183
folytathatja tanulmányait a
felsőoktatás nappali tagozatán,
ez pedig az érettségizett tanulók 96%-a.
A tanulmányi versenyeken
ezúttal visszafogottabban teljesítettek tanítványaink. Ketten jutottak az OKTV-n a legjobb 10
közé. Semmi sem homályosíthatja el viszont Jagadits András
sikerét, aki történelemből megnyerte a versenyt. Felkészítő
tanárai Némethné Hérincs Ildikó és Somogyi Gyula voltak.
Mellette Tállai Márk, Miletics
Piroska tanárnő tanítványa angol nyelvből végzett a 7. helyen.
Az
alsóbb
évfolyamokon
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Hodossy Bálint angol OÁTV 1.
hely, Reizinger Patrik Savaria
történelem verseny 2. hely, Di
Giovanni Márk Kenguru matematika verseny 1. hely és Gordiusz matematika verseny 2. hely,
érték el. A Kisfaludy Napok kulturális seregszemléje elmaradt
ebben az évben, helyette diákjaink nagysikerű előadásokat tartottak a május végén megrendezett, és a Richter teremben lebonyolított iskolai kulturális fesztiválon.
A kompetenciamérések eredményei megmutatták, hogy az
ország egyik legjobb képességű
diákközösségével dolgozhatunk
együtt. Ez nagy öröm, de komoly
felelősség is. A 8. osztályosoknál
ebben a tanévben senki sem ért
el jobb eredményt sem matematikából, sem anyanyelvből. A 10.
évfolyamosok között matematikából csak 2-en, szövegértésből
3–an teljesítettek jobban az országban.
Ebben a tanévben is nagyon
sok délutáni programon vettek
részt diákjaink.
A szakköri
munka mellett, sok érdeklődési
kör indult, és folytatódtak a
sporttal kapcsolatos foglalkozások is. Ezek eredményeként színjátszóink ismét sok szép darabot
mutattak be, röplabdásaink, és
kézilabdázóink pedig idén is
szerepelhettek az országos döntőben.

Tantestületünk Pozsonyba 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. Ezúttal is a tánc, a ze-

ne okozott szép és derűs pillanatokat a nézőtéren ülő szülőknek
és tanároknak, illetve a színpadon szereplő diákoknak. Végső
búcsút végzőseinktől a ballagáson méltó ünnepség keretében
vehettünk. Az év végén nyugállományba vonult Szombathelyi
Szaniszló ének szakos kollégánk.

Összességében kiegyensúlyozott, komoly munka folyt a tanévben. Ismét sok tapasztalatot
gyűjthettünk, az elért sikerek
pedig erőt adnak a további munkához.
Horváth Péter
igazgató

Titkári beszámoló 2012.
Kedves Baráti Kör Tagok!
Idén az iskola fennállásának 225. évfordulóját ünnepeljük. Ez az év a Baráti Kör szempontjából is jelentős, hiszen a szervezet a 200. tanévben alakult, tehát 25. születésnapját ünnepli. Igaz, nem kirakatmunkát
végzünk és nem tőlünk hangos a sajtó, de az átlag 250 fős lelkes csapat mégis érdemben hozzájárul a diákok
jutalmazásához és segítéséhez.
A tanév során 471.000Ft folyt be tagdíjakból, de két nagylelkű adomány is eljutott hozzánk, Dr.Huszthy Zoltántól és Bánóczy Zoltántól, mindketten 100.000 Ft-t utaltak. Így idén több tanulót tudunk Révai Baráti Kör
ösztöndíjban részesíteni.
Tavaly a közgyűlés úgy határozott, hogy az éves minimális tagdíjat 1.000Ft-ra emeli, mivel a banki és postai
költségek is emelkedtek. Döntésünket az is alátámasztotta, hogy az évek során a tagság döntő többsége eddig is
ezen összeg felett utalt a számlánkra. Ez úton szeretnék megkérni mindenkit, ha lehet, átutalással fizessen tagdíjat, mert a postai befizetés során a csekkre írt összegből 500Ft esetén csak 200Ft érkezett bevételként.
Köszönjük – név szerint is – mindenkinek, aki idén hozzájárult, hogy a tehetséges és szorgalmas tanulóinkat
támogatni, jutalmazni tudjuk. Reméljük ők is továbbviszik az általunk alapított hagyományt, és belőlük kerülnek ki a jövő lelkes Baráti Kör tagjai.
100.000Ft Bánóczy Zoltán, Dr.Huszthy Zoltán
30.000Ft Élő Rudolf
20.000Ft Boruzsné Sáfrán Piroska, Dr.Fábián Zsolt,
Dr.Somlay Beáta
15.000Ft Csáfordy Ferenc, Wappel Mónika
13.000Ft Dr.Kardos Károlyné
10.000Ft Czakó Sándor, Dr.Gunyhó Imre, Mészáros
Zoltán András, Németh László, Prettenhoffer Mónika
és Szabó Zoltán, Rum Ildikó, Dr.Törzsök Ferenc
8.000Ft Dr.Kővári Péter, Dr.Németh Tamás
7.000Ft Fazekas Imre, Kalydiné Dubraviczky Tímea
6.000Ft Dr.Muzsay Ildikó és Muzsay Andrea, Varga
Kornél
5.000Ft Balogh József, Benkő József, Bóka Ferenc,
Dubraviczky Dénes, Dubraviczky Dénesné, Dr.Fehér
Katalin, Dr.Fél Pál, Hegedüs Iván, Dr.Kerekes István, Dr.Kőrös Erzsébet, Kulcsár István, Majorné

Kőberl Judit, Nyírőné Józsa Judit, Dr.Olgyay László,
Oross József, Pathy Lívia, Rechnitzer János Károly,
Surányi Jenő, Szabó György, Takács István, Tóth
Dezső, Dr.Zalán János
4.000Ft Horváth Péter, Kovácsné Szabó Éva
3.000Ft Cser-Kovács Zsuzsanna, Fehér Gáborné,
Fülöp Róbert, Gál Ferencné, Kalmár Judit, Kőberl
Sándor, Kömley Kornél, Patyi Sándor, Tóth Lászlóné
2.500Ft Nádorné Vörös Ibolya, Varga Lajos
2.000Ft Czágásh József, Dr.Hoffer József, Horváth
Ákos, Horváth Péterné, Káldyné Smidéliusz Judit,
Kernya Károly, Kovács Csaba, Lakatos Éva,
Dr.Nyikos Róbert, Pethő Iván, Szíjártó Miklósné,
Tímár Sándorné
1.800Ft Salakta István
1.500Ft Dr.Degovics Andrásné, Götl Jolán
1.000-500Ft 19 fő

A Tagdíjakból és támogatásból befolyt összeg 696.300Ft.
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 Miklós Gimnázium Baráti Köre
Pénzügyi beszámolója
2011.09.01.-2012.08.31. közötti időszakról
A gazdasági év a tanítási évvel megegyező időtartamot jelent!
terv 2011-2012

(HUF)

tény 2011-12

(HUF)

Nyitó pénzállomány

1 841 595

1 841 595

-ebből Ullmann díj ( lekötött) )

930 454

930 454

-ebből Czapáry díj ( lekötött) )

446 735

446 735

-egyéb pénz állomány ( számlák, házipénztár)

464 406

464 406

Bevételek:

840 000

858 215

-tagdíjakból

600 000

471 300

-kamatból

40 000

44 072

-SZJA 1 %-ból

100 000

117 843

Adomány

100 000
2 681 595
775 000

225 000
2 699 810
760 510

-Révai díj

135 000

113 000

-Öreg diák díj

240 000

240 000

-Huszthy díj és ösztöndíj

100 000

100 000

-Czapáry díj

30 000

-könyvtár fejlesztés

-

-könyvjutalom, könyvutalvány
-működési ktg (bank, postai ktg, nyomtatványok,"Iskola a város
szívében" 2 alkalom /év )

130 000

143 700

Záró állomány

140 000
1906 595

163 810
1939 300

-ebből Ullmann díj ( lekötve )

930 454

959 889

-ebből Czapári díj (lekötve)

446 735

460 868

-egyéb pénz állomány ( folyószámlák, házipénztár)

529 406
2 681 595

518 543
2 699 810

Horváth

Ákos sk.

Nyitó + Bevételek összesen
Kiadások :
-Ullmann díj

Záró állomány + Kiadások Összesen
2012.11.09.
Kulcsár István sk.
gazdasági vezető

-

Pü.ellenőrző Biz. elnöke
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Kedves volt révais Diákjaink!
Az iskolánk 225 éves jubileumának méltó megünneplésére ISKOLATÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁST rendezünk.
Kérjük, amennyiben rendelkeztek, illetve szüleitek, nagyszüleitek rendelkeznek olyan 1990 előtti relikviákkal
(fényképek, filmek, révais jelvények, egyen sapka, régi bizonyítványok, tankönyvek, oklevelek, stb.) amelyeket
a kiállítás idejére ( 2013. március 15-április 15-ig) rendelkezésünkre tudnátok illetve tudnának bocsátani 2013.
január 31-ig jelezzétek vissza a relikviak@revai.hu e-mail címen, vagy a 96/526-044 telefonszámon.
A Jubileumi év alkalmából tervezzük a TABLÓK KÖNYVE (1923-2012 között végzett osztályaink tablóinak
gyűjteménye) bővített kiadásának a megjelentetését. A nyomda azonban csak bizonyos számú megrendelés
esetén készítené ezt el.
Kérjük amennyiben megvásárolnátok a kiadványt (4000 Ft/db) 2013. január 15-ig előzetesen rendeljétek meg a
tablokonyv@revai.hu e-mail címen vagy a 96/526-044 telefonszámon.
2013. május 12-én délelőtt (szombaton) szeretnénk megrendezni a TALÁLKOZÁSOK NAPJÁT, köszöntővel, rövid műsorral, és a 225 éves jubileumi emléktábla felavatásával. Azon osztályok jelentkezését várjuk, akik
ezen a napon tartanák érettségi találkozójukat.
Kérjük, hogy a szándékokat 2013. február 28-ig jelezzétek vissza az 96/526-044 telefonon, vagy a
talalkozo@revai.hu e-mail címen.
Köszönettel és üdvözlettel: Horváth Péter igazgató

Meghívó a Révai Baráti Kör éves közgyűlésére
Szeretettel várunk minden Öregdiákot 2012. december 15-én, szombaton
délelőtt 9 órára a gimnázium 107-es termébe.

1.
2.
3.
4.

Napirend:
Beszámoló az RBK 2012-ben végzett tevékenységéről (titkár, gazdasági vezető)
Szavazás a beszámolók elfogadásáról
A 225. jubileumi év programjának ismertetése
Hozzászólások, javaslatok

Amennyiben 9-kor a közgyűlés nem határozatképes, akkor ismételt közgyűlést hívunk össze 9.15-re azonos
napirendi pontokkal. Kérjük, tiszteljen meg bennünket jelenlétével.
A Baráti Kör vezetősége

2012. november 30.

Meghitt karácsonyi ünnepeket
minden jelenlegi és jövőbeli tagA Baráti Kör vezetősége

és boldog új évet kívánunk a Révai Baráti Kör
jának, ismerősének, barátjának!
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