„Becsüld az oskolát!”
(Révai Miklós)
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A 2012-2013-as tanév rövid krónikája
Az idei tanév különleges volt
iskolánkban, ugyanis alapításunkat 1787-től számoljuk, így ez
immár a 225. tanítási éve intézményünknek. Úgy terveztük,
hogy folyamatos emlékezéssel, a
munkaközösségek programjaival, és néhány nagyobb központi
rendezvénnyel emlékezünk meg
erről az évfordulóról.
Először iskolánk első tanárát,
névadónkat, Révai Miklóst ünnepeltük. Mellszobrához koszorút helyeztünk el, és korabeli
zenével, és versekkel idéztük fel
az alapítás korát Fekete Dávid
alpolgármester úrral, aki iskolánk diákja volt.
Februárban rendeztük a megyei
matematika versenyt, ami bizonyos értelemben főpróbája volt a
Nemzetközi Magyar Matematikaversenynek. Előbbin mintegy
150 fő vett részt, utóbbin több,
majdnem 300 diák, csaknem 100
kolléga kíséretében a Kárpátmedence magyarok lakta településeiről.
Április 7-én volt a központi
megemlékezés a Győri Nemzeti
Színházban, amelyen részt vett
és felszólalt Áder János Magyarország Köztársasági Elnöke.
Ugyancsak méltatta az iskolát
Borkai Zsolt polgármester úr, és
Dudits Dénes a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke. A
régi tanítványok nevében Fábián
György, a Révai Alapítvány
képviselője mondott ünnepi beszédet. A műsorban Polyák Lilla

énekelt, és Oszter Sándor szavalt, egykori iskolájuk tiszteletére. Majd a mai diákok mutatták
meg ének, vers, és tánctudásukat.
Úgy gondolom az ott levők
büszkék lehettek a Révaira, méltóságteljes, és szép ünnepséget
láthattak.
Májusban került sor a Találkozások napjára, ahol a kerek évfordulós érettségi találkozók
résztvevőit köszöntöttük, és
avattuk fel a 225. évi jubileumra
készített emléktáblát. Ezzel egy
időben nyílt meg egy kiállítás is,
a rég múlt idők relikviáiból. A
nagyobb szabású rendezvények
mellett a munkaközösségek
szervezett programjai, vetélkedői, kiállításai járultak hozzá,
hogy a diákok is magukénak
érezzék az évfordulót.
Maga a tanév szeptember elsején kezdődött. Kollégáink közül
Szombathelyi Szaniszló tanár úr
vonult nyugdíjba, és helyette
Pálfalvi A. János tanítja az
ének-zene tantárgyat ettől az
évtől.
Ebben a tanévben 814 diák
iratkozott be iskolánkba és 810et értékeltünk az évvégén. A
tanulmányi átlag 4,62 lett, ami 1
századdal jobb, mint tavaly. A
legjobb átlagot a 7.f osztály érte
el 4,82-dal. A szorgalom átlaga
4,54, míg a magatartásé 4,71.
Tanulóink összesen 70 felsőfokú, és323 középfokú C típusú
nyelvvizsgát tettek le. A végzős
diákok131%-a rendelkezik ilyen
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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 4,73
lett, százalékban kifejezve, a
középszintű feleletek átlaga 83,7
%-os lett. Az emelt szintű érettségikre való jelentkezés is megalapozott volt, ezt bizonyította az
is, hogy a 215 felelet átlaga 75,7
%-osra sikerült. Az előrehozott
érettségit 193-an választották, és
látszik, hogy komolyan felkészültek, hiszen 4,91-es átlag mellett, 89,3%-os eredményt produkáltak. Az augusztus végi beszámolókból az is kiderült, hogy
a 180 végzős diákunk közül 168
folytathatja tanulmányait a felsőoktatás nappali tagozatán, ez
pedig az érettségizett tanulók
93%-a.
A tanulmányi versenyeken
sajnos ezúttal is visszafogottabban teljesítettek tanítványainknak. Hárman jutottak az OKTVn a legjobb 10 közé. Tállai
Márk, Miletics Piroska Tanárnő tanítványa angol nyelvből
végzett a 5. helyen. Muhr Anita
médiából szintén 5. lett, Mayer
Evelyn, dr. Juhász Attila tanítványa pedig magyar irodalomból
ért el 8. helyezést.
Az Arany Dániel matematika
versenyen Di Giovanni Márk és
Nagy Gergely II. díjasok lettek.

Di Giovanni Márk ezen kívül 1.
lett a Nemzetközi Magyar Matematika Versenyen, és arany
érmes lett a Közép-Európai Matematikai Diákolimpián. Gergő a
NMMV-en 3. helyezett lett,
akárcsak
Ferencz
Petra.
Mihalicz Péter a Junior Természettudományos Diákolimpián
lett ezüstérmes. Az OÁTV-n
Kiss Lilla 2., Korosa Tamás 5.
lett német nyelvből.
A Kisfaludy Napok kulturális
seregszemléjén iskolánk ebben a
tanévben megszerezte az összesített első helyet.
A kompetenciamérések mutatóinak ebben az évben is örülhettünk. A 8. osztályosoknál ebben
a tanévben nem ért el jobb eredményt egyetlen iskola sem anyanyelvből, matematikából is csak
kettő. A 10. évfolyamosok között matematikából csak 1, szövegértésből egyetlen iskola sem
teljesített lényegesen jobban az
országban.
A tanévben ezúttal is nagyon
sok délutáni programon vettek
részt diákjaink. A szakköri mun-

ka 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 ismét szerepelhettek az országos döntőkben.
Tantestületünk Vácott tett kirándulást az ősz folyamán. 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 zene okozott szép és derűs pillanatokat a nézőtéren ülő szülőknek
és tanároknak, illetve a színpadon szereplő diákoknak. Végső
búcsút a végzőseinktől a ballagáson méltó ünnepség keretében
vehettünk. A tanév végén búcsúztunk el azon kollégáinktól,
akik idén még a nyugdíj mellett
dolgoztak a tantestületünkben.

Így valóban megkezdte megérdemelt pihenését: Szíjártó Miklósné, Kovácsné Kiss Gabriella, Torda Béláné, Somogyi
Sándor és Németh Attila, akiknek ezúton is szeretném megköszönni kiváló munkájukat.
A januári fenntartó váltásról
talán még elhamarkodott lenne
véleményt mondani. Egy ilyen
nagy rendszer átalakítása nem
egyszerű feladat, és bizony néha
ezt éreztük is. Egy dolog viszont
egészen biztos, hogy ha bemegyünk az osztályterembe a diákok közé, akkor egyetlen fontos
dolgunk van, mégpedig az, hogy
minél hatékonyabban végezzük
el azokat a feladatokat, amelyek
az elérendő célok felé vezetnek.
Összességében kiegyensúlyozott, komoly munka folyt a tanévben. Ismét sok tapasztalatot
gyűjthettünk, az elért sikerek
pedig erőt adnak a további munkához.
Horváth Péter
igazgató

Meghívó a Révai Baráti Kör éves közgyűlésére
Szeretettel várunk minden Öregdiákot
2013. december 7-én, szombaton, délelőtt 9 órára a gimnázium 107-es termébe.
Napirend:
1. Beszámoló az RBK 2013-ban végzett tevékenységéről (titkár, gazdasági vezető)
2. Szavazás a beszámolók elfogadásáról
3. 25 éves a Baráti Kör – javaslatok és ötleteket várunk a népszerűsítéshez
4. Hozzászólások
Amennyiben 9-kor a közgyűlés nem határozatképes, akkor ismételt közgyűlést hívunk össze 9.15-re azonos napirendi pontokkal. Kérjük, tiszteljen meg bennünket jelenlétével.
2013. november 25.
A Baráti Kör vezetősége
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A Révai Miklós Gimnázium Baráti Köre
Pénzügyi beszámolója
2012.09.01.-2013.08.31. közötti időszakról
A gazdasági év a tanítási évvel megegyező időtartamot jelent!
terv 2012-2013

(HUF)

tény 2012-13

(HUF)

Nyitó pénzállomány

1 927 561

1 927 561

-ebből Ullmann díj ( lekötött) )

962 283

962 283

-ebből Czapáry díj ( lekötött) )

446 735

446 735

-egyéb pénz állomány ( számlák, házipénztár)

518 543

518 543

Bevételek:

740 000

621 003

-tagdíjakból

450 000

380 500

-kamatból

50 000

51 671

-SZJA 1 %-ból

115 000

73 832

Adomány

125 000
2 667 561
850 000

115 000
2 548 564
923 849

-Révai díj

40 000

16 000

-Öreg diák díj

150 000

124 000

-Huszthy díj és ösztöndíj

500 000

630 000

-Czapáry díj

-

-könyvtár fejlesztés

-

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

80 000

94 520

Záró állomány

80 000
1 817 561

59 329
1 624 715

-ebből Ullmann díj ( lekötve )

962 283

985 108

-ebből Czapári díj (lekötve)

446 735

472 976

-egyéb pénz állomány ( folyószámlák, házipénztár)

408 543
2 667 561

166 631
2 548 564

Nyitó + Bevételek összesen
Kiadások :
-Ullmann díj

Záró állomány + Kiadások Összesen
2013.11.15.
Kulcsár István sk.
gazdasági vezető

-

Horváth
Ákos sk.
Pü.ellenőrző Biz. elnöke
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Titkári beszámoló
Kedves Baráti Kör Tagok!
Örömmel töltött el, hogy a meghívásnak eleget téve sokukat üdvözölhettem a színházban iskolánk fennállásának 225. évfordulóján. Jó volt látni a mosolygós arcokat és büszkeséggel töltött el,
hogy a padokból tudós, híres és fontos személyiségek is kikerültek
Büszkeséggel tölt el az is, hogy a Révai Baráti Kör is születésnapot ünnepel, hiszen a kör
megalapításának ötlete a 200. évfordulón merült fel. Immár 25 éve próbálja az egyesület összefogni
a generációkat, segíteni a kapcsolattartást az iskolával, híreket adni az öregdiákoknak a jelen eseményeiről.
Sajnos az alapító tagok közül már többektől végső búcsút vettünk, köztük Federmayer István és Takács László tanár úraktól, de remélem helyükre újabb tagok lépnek, és folytatni tudjuk a
célok megvalósítását. Idén is pályázatot hirdettünk a tehetséges, de anyagilag hátrányos helyzetű
tanulók számára, tavasszal újra megrendezzük „Iskola a város szívében” címmel a már hagyománnyá vált előadással egybekötött találkozót a tagok számára.
Beszámolómban sajnos meg kell állapítanom, hogy az aktív tagság száma csökkent. Tagdíjbefizetésekből idén jelentősen, több mint százezer forinttal kevesebb pénz érkezett a számlánkra,
mint tavaly. Ennek két okát látom: a csekkes befizetések száma csökkent. Csekket csak kérésre küldök, mert a banki költségek miatt nem előnyös ez a fajta befizetés. A másik ok pedig az adakozási
kedv csökkenése, hiszen lépten-nyomon jótékonysági szervezetek és alapítványok próbálkoznak
élni – néha visszaélni - a jóindulatunkkal.
Kérek minden volt révaist, aki megteheti, továbbra is maradjon tagjaink között és éves
1000Ft tagdíjjal járuljon hozzá, hogy továbbra is támogathassuk és jutalmazhassuk a tehetséges
tanulókat. Szerencsére sokan érnek el értékes helyezéseket tanulmányi versenyeken, vetélkedőkön
és kulturális illetve sportrendezvényeken.
Külön és név szerint is szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik a kötelező tagdíj többszörösét ajánlották fel céljaink megvalósítására, valamint azoknak is köszönet jár, akik adójuk 1%át a Körnek utalták.
100.000Ft Dr.Huszthy Zoltán
20.000Ft Bóka Ferenc, Járeb Ottmár László, Dr.Somlai Beáta
15.000Ft Wappel Mónika
10.000Ft Baross Gábor, Horváth Gábor,
Dr.Horváth Klára, Mészáros Zoltán András, Németh László, Dr.Németh Tamás,
Pordán Miklós, Szabó Zoltán és
Prettenhoffer Mónika, Totik Vilmos,
Dr.Törzsök Ferenc
7.000Ft Fazekas Imre
8.000Ft Dubraviczky Dénes, Kiss Ernő,
Dr Kővári Péter
6.000Ft Juhász Péter, Rechnitzer János
5.000Ft Balogh József, Benkő József,
Cseke Jenő Szabolcs, Dubraviczky Dénesné, Goda László, Hajba Tamás, Hegedűs
Iván, Horváth Zoltán, Dr.Kerekes István,
Kulcsár István, Molnár Emil, Dr.Olgyay
László, Oross József,

Pathy Lívia, Surányi Jenő, Szeidl Imre,
Majorné Kőberl Judit, Molnár Emil,
Takács István, Dr Zalán János
4.000Ft Dr.Kőrös Erzsébet, Tóth Tamás,
Varga Kornél
3.000Ft Fehér Gáborné, Gál Ferencné,
Kalmár Judit, Dr.Kardos Károlyné,
Kömley Kornél, Dr.Mudráné, Dr.Láng
Erzsébet, Nádorné Vörös Ibolya,
Nagyné Horváth Emília, Varga Lajos
2.500Ft Káldiné Smidéliusz Judit
2.000Ft Bőjtös Árpád, Bugáné Doktor
Erzsébet, Czágásh József, Dobra László,
Dr.Hoffer József, Kleininger Tamás, Lakatos Éva, Dr.Nagy Ildikó, Nagy Nándor,
Pethő István, Salakta István, Tímár Sándorné, Tóth Gyöngyvér,
Tóth Lászlóné
2.000Ft alatt fizetett 8 fő.

A tagdíjakból befolyt összeg: 380.000Ft
Az adó 1%-ából hozzánk érkezett: 73.832Ft
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Boldog 25. születésnapot!
külön megjegyzéssel, hogy nem beszélni kell
erről, hanem végezni, elvégezni ezt az erkölcsi
megújítást. Elképzelve, hogy Révai Miklós mellett inasként is dolgozhattam volna. A
Vele történő együttgondolkodás alapján
az alábbi üzeneteket közvetítem: Az
oktatásban elinduló erkölcstan az első
lépés arra, hogy a már hivatkozott lelki
megújítás elinduljon. Az így felnövő új
nemzedék képes lesz erkölcsi forradalom megoldására is.
Révai Miklós 225 évvel ezelőtt egészségét nem kímélve teremtette meg a
feltételeit az iskola indításának és a
minőségi nevelésnek. Ő is tudta, hogy
igazi nevelést csak önzetlen szeretettel
lehet végezni, tudta, hogy a szeretet szó jelentése:
rendelkezésedre állok feltétel nélkül, tudta azt is,
hogy egy jó vezető áldozatvállalás terültén is példamutató kell, legyen.

Iskolánk 225 és Egyesületünk 25 éves évfordulója van ebben az évben. Felemelő ünnepségen
vehettünk részt a győri Nemzeti Színházban az
iskola által szervezett április 7-én
megtartott ünnepségen. Vendégünk
volt Áder János köztársasági elnök úr,
és mint volt Révais, ünnepi köszöntőt
is mondott. Írásban nehéz visszaadni
azt a hangulatot, büszkeséget, összetartozás érzést, amit ott 700-an átéreztünk a köszöntők és a mai diákok szereplése során. Jó dolog Révaisnak
lenni.
Mindenekelőtt köszönetet szeretnék
mondani minden egyesületi tagunknak és kiemelten az alapítóknak, elődeinknek, a vezetőség tagjainak eddigi munkáért,
áldozatvállalásért. Egyházi iskolákat kivéve, mi
rendelkezünk az egyik legnagyobb múlttal az
Öregdiák Egyesületek sorában. Ennek további
erősítésére, támogatásra kérünk ezután is minden
Révaiban végzett volt diákot.

Szeretném megköszönni az iskola vezetésének, a
tanári karnak, az Öregdiák Egyesület tagjainak
azt, hogy őrzik és továbbviszik azt a szellemiséget, amit Révai Miklós ránk hagyott. Minden
bizonnyal az itt végzett diákok között is lesz sok
sikeres, híres ember, de vajon 225 év múlva közülük kire fognak emlékezni, méltó ünnepséget
szervezni? Ha sikerül ezt a Révai Miklós lelkületet és szeretetet olyan mértékben továbbadnunk,
ahogy azt a névadónk tette, akkor nem éltünk
hiába. Az Egyesület vezetésének nevében kívánom, hogy az ebben való ténykedésben találja
meg mindenki a maga feladatát, munkáját és vigyétek tovább Révai Miklós szellemiségét, sikeresen örökítsétek tovább családotokban, környezetetekben is.

Mi köt bennünket össze azon kívül, hogy ugyannak az iskolának voltunk a diákjai? Nemrégen azt
hallottam Uzsalyné Dr. Pécsi Ritától (neves pedagógus és előadó), hogy kutatás alapján felmérték az emberek döntéshozással kapcsolatos motivációit, körülményeit. Azt állapították meg, hogy
a gyermekkorban, diákkorban rögzült, bevésődött
érzelmi kötődések 80 %-ban befolyásolják a döntéseinket és csak 20 %-ban irányít bennünket a
tudás. Ahhoz, hogy a döntésink jók legyenek, kell
a szülőkön kívül a tanárainkhoz a közösségeinkhez való kötődés, az ott szerezett közös élmény és
a jó, követhető példaképek. A mi iskolánk ehhez
ad támaszt, amiért sokan hálásak lehetünk.
Az utóbbi években a közjó érdekében tevékenykedni és adakozni egyre nehezebb. Nagyon sok
ünnepi és nem ünnepi beszéd során elhangzik,
hogy nemcsak gazdasági, hanem eredendően,
erkölcsi, lelki válság az oka a nehezedő körülményeinknek. Én is messze egyetértek ezzel, azzal a

Szabó György
Révai Miklós Barátainak Kör elnöke
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Áder János Győrben: az államfő megint megfogta a baglyot
Régi diákok százai ünnepelték vasárnap a győri Révai Miklós Gimnázium alapításának 225. jubileumát. Itt volt Áder János köztársasági elnök is, akit Oszter Sándorral vagy Polyák Lillával az köt
össze, hogy valaha ő is naponta megfogta az iskola legendás bagolykilincsét.
A színházban rendezett ünnepségen beszédet mondott többek között Dudits Dénes, az MTA Széchenyidíjas alelnöke, szintén volt
révaisként. Kiderült: első tanulmányát a kukoricáról írta.
Borkai Zsolt polgármester az
értékteremtésről, a Révai közösségformáló erejéről beszélt,
s természetesen Horváth Péter
igazgató adta a zárszót, miközben egyébként az első sorban ott ült Tamás Imre is, aki
korábban 27 évig volt az iskola vezetője. Horváth Péter arról
is beszélt, hogy bár nagyon
sok híres volt révais él a világban, az iskola célja nem csak a
híres emberek kinevelése. A
tudás átadása és az, hogy „tisztességes emberek kerüljenek ki
a falak közül, akik kötelességüknek érzik, hogy tegyenek a
szűkebb és tágabb közösségükért".
Kisalföld, 2013.04.07.

Tisztelt Igazgató Úr!
Azok közé a szerencsések közé tartozom, akik -feleségemmel együtt- jelen lehettünk szeretett iskolám
fennállásának 225. éves jubileumi ünnepségén a Győri Nemzeti Színházban. Nem szeretnék túlzottan
patetikus lenni, de azért azt nyugodtan kijelenthetem, hogy "fennállásom" eddigi 75 éve során ez volt a
legszebb ünnepség, amelynek részese lehettem. Szívből gratulálok Önnek és kollégáinak, valamint a közreműködő diákoknak ehhez a páratlan színvonalú rendezvényhez. Az élmény el fog kísérni további életemben és ha ez egyáltalán lehetséges, még az eddigieknél is büszkébb leszek arra, hogy 1953-1957 között a Győri Révai Miklós Gimnázium tanulója voltam!
Mosonmagyaróvár, 2013. április 8.
Kiváló tisztelettel:
Dr. Tenk Antal
Professor emeritus, Révai Emlékérmes

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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