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A 2013-2014-es tanév rövid krónikája
Szokás szerint a tantestületet
érintő személyi változásokkal
kezdem a beszámolót. Több
nyugdíjas kollégánk további foglalkoztatására, akár részidőben is
nem volt lehetséges a megváltozott jogszabályok miatt. Így ettől
a tanévtől már nem számíthattunk Kovácsné Kiss Gabriella,
dr. Szíjártó Miklósné, Németh
Attila, dr. Somogyi Sándor és
Torda Béláné munkájára. Az
iskolai munka zavartalan ellátása, az eredményeink megőrzése
és a testnevelési óra számok növekedése miatt természetesen
lehetőségünk volt új kollégákat
felvenni. Így ettől a tanévtől iskolánkban biológiát és kémiát
tanít Pőheimné Steininger Éva,
angol nyelvet Hermné Balázsi
Dorisz és Kálmán Csilla, matematikát Horváth Zoltán míg
testnevelést Nagy Péter. Reméljük a diákokkal és velünk együtt
Ők is nagyon jól fogják érezni
magukat az iskolánkban.
Ebben a tanévben 804 diák
iratkozott be iskolánkba és 800at értékeltünk az évvégén. A
tanulmányi átlag 4,64 lett, ami 2
századdal jobb, mint tavaly. A
legjobb átlagot a 8.f osztály érte
el 4,85-dal. A szorgalom átlaga
4,56, míg a magatartásé 4,73.
Tanulóink összesen 77 felsőfokú, és 299 középfokú C típusú
nyelvvizsgát tettek le. A végzős
diákok 138%-a rendelkezik ilyen
bizonyítvánnyal, ami ma már
egyértelműen szükséges feltétele

az eredményes továbbhaladásnak, és a diploma megszerzésének.
Az érettségi vizsgák írásbeli
részének javítása már jelezte,
hogy idén is szépen felkészültek
tanítványaink. A szóbeli vizsga
méltán lehetett a tudás ünnepe. A
végső átlag 4,73 lett, százalékban kifejezve, a középszintű feleletek átlaga 85,5 %-os lett. Az
emelt szintű érettségikre való
jelentkezés is megalapozott volt,
ezt bizonyította az is, hogy a 215
felelet átlaga 74 %-osra sikerült.
Az előrehozott érettségit 147-en
választották, és látszik, hogy
komolyan felkészültek, hiszen
4,89-es átlag mellett, 89%-os
eredményt produkáltak. Az augusztus végi beszámolókból az is
kiderült, hogy a 173 végzős diákunk közül 169-en adtak be jelentkezési lapot a felsőoktatás
valamely intézményébe, és közülük 162 tanuló folytathatja tanulmányait a felsőoktatás nappali tagozatán, ez pedig az érettségizett tanulók 93,6%-a.
Ebben a tanítási évben kiválóan szerepeltek tanítványaink a
tanulmányi versenyeken, ami
dicséri az elhívatottságukat, és a
felkészítő kollégáink áldozatos
és nagyszerű szakmai munkáját.
Tizenketten kerültek be a döntőbe és hatan jutottak az OKTV-n
a legjobb 10 közé. Dőry Boglárka spanyol nyelvből és Di
Giovanni Márk (tanára: Árki
tamás) matematikából 1., Né1

meth Erik (Gyalókay Judit) biológiából 2., Di Giovanni Márk
(Csatóné Zsámbéki Ildikó) fizikából 3., Nyéki Bence (Tenkné
Tóth Klára és Ladich Artúr) történelemből 4. és Nagy Gergely
(Árki Tamás) matemati-kából 5.
helyezést ért el. Di Giovanni
Márk a matematika diákolimpián
ezüstérmet vehetett át.
Az alsós versenyeken történelemből Kulcsár Rebeka és Simon Bence is 1. lett, magyar
nyelvből az Implom versenyen
Bak Mónika 3. helyezést ért el.
Mihálicz Ivett megnyerte a
Hevessy kémia versenyt.
A kompetenciamérések eredményeinek ebben az évben is
örülhettünk. A 8. osztályosoknál
ebben a tanévben egy iskola ért
el jobb eredményt anyanyelvből,
és matematikából is csak kettő.
A 10. évfolyamosok között matematikából csak három, szövegértésből kettő iskola teljesített
jobban az országban.
A tanévben ezúttal 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 pedig
ismét szerepelhettek az országos
döntőkben.
Tantestületünk Pozsonyban 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. A
Ballagáson ezúttal is felemelő és
megható módon búcsúzhattunk
el az iskolánkat ebben a tanévben befejező tanítványainktól.

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

Kedves Baráti Kör Tagok!
A vezetőség, és természetesen a diákok nevében is, szeretném megköszönni, hogy a 2013-14-es tanévben is
tagdíjukkal és adományaikkal segítették a kör működését és tehetséges diákjainkat. Jövőre is számítunk segítségükre!
100 000 Ft Huszthy Zoltán
Rum Ildikó, Szabó Zoltán és Prettenhoffer
30 000 Ft Boruzsné Sáfrán Piroska, Máj Lóránt
Mónika, Dr.Törzsök Ferenc, Wappel Mónika
20 000 Ft Járeb Ottmár László
7 000 Ft Fazekas Imre
15 000 Ft Bóka Ferenc, Csáfordy Ferenc
5 000 Ft Balogh József, Baross Gábor, Fábián György,
10 000 Ft Albecker Nikolett, Czakó Sándor,
Horváth János, Dr.Kőrös Erzsébet, Majorné Kőberl
Dr.Fábián Zsolt, Horváth Sándor,
Judit, Molnár Emil, Dr.Olgyay László, Pathy Lívia, Dr.
Dr.Kővári Péter, Kulcsár Isván, Matlák
Rechnitzer János, Dr.Surányi Jenő, Szabados Viktorné,
Tamás, Mészáros Zoltán András, Németh
Szebik Imre, Szeidl Imre, Dr.Zalán János
László, Dr.Németh Tamás, Oross József,
5 000 Ft alatt 45 fő
A tavalyi jubileumi év rendezvényei sok energiánkat igénybe vették, ezért a tanév során az „Iskola a város szívében” rendezvényünk szünetelt, de az idei tanévben szeretnénk ismét megrendezni, újra találkozni, hiszen
olyan szívmelengető volt megtölteni a színházat büszke egykori révaisokkal.
Vezetőségünk mandátuma az idei évvel lejár, idén választási bizottságot, jövőre új vezetőséget választunk. Kérjük a tagságot, ötleteikkel, javaslataikkal segítsék működésünket és az osztálytalálkozók alkalmával segítsék
népszerűsíteni a szervezetet.
Aki kedvet érez az aktív szervezőmunkához, a következő közgyűlésen ezt jelezze. Szeretnénk megújulni, fiatalítani és számban növekedni. Sajnos az alapító korosztály lassan megfogyatkozik, irántuk érzett tiszteletből is
igyekszünk továbbvinni a stafétát.
A megváltozott postai és e-mail címek is gondot okoznak, kérem a költözőket és az új postafiókot nyitókat,
tudassák velünk az új elérhetőséget az szk@revai.hu fiókba írt rövid üzenetben. A közgyűlés a szokásos decemberi időpontról most kivételesen átkerült tavaszra, a meghívó alább olvasható, mindenkit szeretettel várunk!
Székely Katalin
titkár

Meghívó
Szeretettel várunk minden Baráti Kör tagot a Révaisok kulturális műsorára május 21-én 15 órára a díszterembe,
valamint a Révai Baráti Kör 2015. május 21-én, 17.00-kor tartandó éves közgyűlésére.
Napirend:
1.
2.
3.
4.

Titkári és gazdasági beszámoló a kör 2013-14-es tanévben végzett tevékenységéről.
Szavazás a beszámolók elfogadásáról
Jelölőbizottság állítása
Hozzászólások, javaslatok, kötetlen beszélgetés

Amennyiben a közgyűlés 17.00-kor nem határozatképes, ismételt közgyűlést hívunk össze 17.15 órára,
azonos napirendi pontokkal. Megértésüket előre is köszönjük!
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Laci Bácsi emlékére
Nehéz helyzetben van a
botcsinálta cikkíró, amikor
e sorokat írja. Nem tudja
ugyanis,
hogy hogyan
kezdje.
Ezért
inkább
maradjon a szomorú tény:
2015. január 2-án elhunyt
Stéger László testnevelő
tanár,
mindnyájunk
szeretett és tisztelt Laci
Bácsija.
A szintén a Révaiban tanító
lányával, Zakariásné Stéger
Ildivel való folyamatos kapcsolat tartás során már
korábban értesültem gyógyíthatatlan betegségéről és
azzal is tisztában voltunk, hogy sajnos az idő is egyre
fogy, mégis megrázott a hír, mert akkor tudatosodott
bennem, hogy valami végérvényesen véget ért az én
életemben is.
Ezután már nem lesz módom az évenkénti hazalátogatásaim során elbeszélgetni a Tanár Úrral.
Felidézni a kézilabda országos középiskolás bajnokságainkat (1974 és 1975), jó és kevésbé jó
alakításainkat a pályán, a sport, testnevelés és ifjúság
helyzetét. Nem tudom már megköszönni azt, hogy a
Tanár Úr révén és ajánlásával lehettem NB I-es
játékos és utánpótlás válogatott.
Laci Bácsi edzői munkásságát országos felnőtt női
kézilabda bajnokságok, szinte rendszeres középiskolai
fiú bajnoki címek és válogatott sportolók fémjelzik.

De ami véleményem szerint talán meg fontosabb:
generációk sokaságával szerettette meg a sportot, a
mozgást, a győzelmek ízet. Számára nem volt
ügyetlen gyerek, még a sutábbak számara is talált
valamilyen gyakorlatot, mozgást, mert Ő igazan tudta:
“Mens sana in corpore sano” – ép testben ép lélek.
Két lánya is követte Őt a testnevelői pályán – ma
mindketten a Révai testnevelő tanárai. Ildivel volt
alkalmam többször találkozni az utóbbi években és
emlékszem arra, amit Laci Bácsi sírjánál mondott a
március 1-i győri látogatásom alkalmával: “Tudod,
Zoli, belőlem semmi nem lett volna, ha nincs az
Apám, mert Ő csinált belőlem testnevelő tanárt, Ő
adott tanácsot, kritizált es javított – es dicsért.”
Eszembe jut, hogy hány NB I-es játékost, válogatott
sportolót fedezett fel és nevelt Magyarországnak. Laci
Bácsi számara azonban nem ért véget a kapcsolat a
tanítványokkal az érettségi után sem. Szerteágazó
kapcsolatai révén diákok sorát segítette a továbbtanulási szándékaik megvalósításában. Így lettem
jómagam is állatorvos, de későbbi pedagógusok,
mérnökök, orvosok is sokat köszönhetnek a Tanár Úr
támogatásának.
Sajnos az idő felettünk is eljár, idén júniusban lesz a
40. érettségi találkozónk. Ilyen alkalmakkor felkeressük elhunyt tanáraink sírját. Az évek multával
egyre hosszabb lesz a temetői látogatás és egyre
kevesebb tanárunkat láthatjuk személyesen.
Most lesz az első alkalom, hogy meglátogatjuk a Kálvária templom kriptáját, hogy lerójuk kegyeletünket
volt testnevelő tanárunk, Laci Bácsi sírjánál.
Tisztelt Tanár Úr, nyugodjon békében.
Dr. Peöcz István állatorvos
Sheffield, 2015. március 8.

Dr Várnai György emlékére
Miután 1950-ben tanítani kezdett
abban az iskolában, ahol maga is
diák volt, nagy lelkesedéssel
vetette bele magát a munkába.
Minden újdonság érdekelte- és
amit lehetett meg is valósítottamivel érdekesebbé, vonzóbbá
tehette
a
kémiaórákat.
Kísérletezéssel,
kísérleteztetéssel,
a
tudomány
új
eredményeinek
ismertetésével
igyekezett a gyerekek érdeklődését felkelteni és sokak
figyelmét ráirányítani a kémia, a vegyészet
szépségeire.
Egy idő után már nemcsak saját iskolájában folyt ez a
tevékenysége, hanem a megyében tanító tanárokat is
segítette ebben, mint Győr-Sopron megyei kémia
szakfelügyelő. Sok okos ötlettel, tanáccsal támogatta
munkájukat. Később már az egész ország kémiát
tanító kollégái is profitálhattak tudásából, hisz a
Magyar Kémikusok Egyesületében- országos és
megyei szinten- szervezett szakmai és módszertani
foglalkozásokat neves előadók részvételével.

De igazán a gyerekek érdekelték! Azért, hogy a
középiskolás évek elején is összemérhessék tudásukat
az érdeklődők, először 1969 tavaszán szervezett
Győrben a Révai Miklós Gimnázium kémia szakos
tanárainak közreműködésével „Dunántúli Ifjú
Kémikusok Versenye”-t. Ez a verseny egyre
népszerűbb
lett
és
nemsokára
országossá
terebélyesedett, ma is működik: ez az „Irinyi János
Középiskolai Kémiaverseny”.
A versenyeztetés következménye lett, hogy a kollégák
egyre inkább igényelték a versennyel kapcsolatos
tájékoztatást, segítséget kértek az arra való
felkészítéshez (pl. feladatok). Így született meg dr.
Várnai György szerkesztésével a „Kémiaversenyzők
Híradója” című kiadvány, ami később átalakult
„Középiskolai Kémiai Lapok”-ká, s mint látható ma is
él.
Gyuri nyugodjál békében. Emlékedet szívünkben
megőrizzük!
Dubraviczky Dénesné

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!

A Révai Miklós Gimnázium Baráti Köre
Pénzügyi beszámolója
2013.09.01.-2014.08.31. közötti időszakról

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

Bevételek:
-tagdíjakból
-kamatból
-SZJA 1 %-ból
Adomány

Nyitó + Bevételek összesen
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 )

Záró állomány
-ebből Ullmann díj ( lekötve )
-ebből Czapári díj (lekötve)
-egyéb pénz állomány ( folyószámlák, házipénztár)

Záró állomány + Kiadások Összesen

terv 2013-20134

tény 2013-2014

(HUF)

(HUF)

1 624 715
985 108
472 976

1 624 715
985 108
472 976

166 631
740 000
450 000
50 000
115 000
125 000
2 364 715
760 000
80 000
50 000
500 000
80 000

166 631
789 825
484 500
22 113
145 792
137 420
2 414 540
954 275
30 000
108 000
25 000
550 000
140 950
67 000

50 000
1 604 715
950 000
480 000

33 325
1 460 265
900 000
488 300

174 715

71 965

2 364 715

2 414 540

2014.12.03.
Kulcsár István sk.

Horváth Ákos sk.
p.ü.ellenőrzőbiz .
elnöke

gazdasági vezető
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