Kedves Öregdiákok!
Remélem, hogy a közelgő Miklós-napon (december 3.) ismét találkozunk. A közgyűlés és az
előadások után kb. 11.30-kor kezdődik az iskola Dísztermében a már szokásos találkozó, ahová
várjuk aktív és nyugdíjas tanárainkat, a Révai Baráti Kör tagjait, a Miklós-napi előadókat és
érdeklődőket egyaránt. Itt lesz lehetőség beszélgetésre egy pohár bor vagy üdítő és némi
harapnivaló mellett, támogatni lehet kitűzött céljainkat, ill. be lehet fizetni az éves tagdíjat !
Többen kérték, hogy jelöljünk meg konkrét célokat, ne csak általánosságokról beszéljünk. A
vezetőség javaslata alapján az idén az iskola kulturális életének támogatásához kérjük
segítségeteket:

1.

Meseantológia kiadása

Éppen most készült el egy meseantológia, melyet a Révai 7. osztályos tanulói írtak, és ők maguk
illusztrálták is rajzaikkal a kötetet. A végső nyomdai változatot Dubi Árpád hozta létre (valójában
már csak a nyomtatás van hátra). A kötetet az osztály magyar szakos tanára, Wenczel Imre
szerkesztette.
Ajánlás a révaisok meseantológiájához
Mindenkit érintenek a mítoszok, mesék valamiképpen. Mégis kevesen vannak, akik egy tanórai ötlet
nyomán alkotótevékenységbe kezdenek, és hetedik osztályos tanulóként megírják az általuk elképzelt
történetet egy adott témáról, például Győrről, a vizek városáról. Mások illusztrációkat készítenek
ehhez, többen pedig abból veszik ki a részüket, hogy létrejöhessen egy olyan miniantológia, amelyik
minden bizonnyal megőrzi nem csupán annak az emlékét, hogy 2016-ban mítoszteremtőként léptek
fel révais hetedikes diákok, hanem annak örömét is, hogy már igazi közösségként, szülők, tanárok,
iskolavezetők támogatásával erre is képesek voltak.
Wenczel Imre
Meglévő ajánlat:





Darabszám: 500
Kész méret: 148x210 mm
Ár: 120 000 Ft+áfa
Darabár: 240 Ft+áfa/db

2.

„KORTÁRS IRODALOM” – könyvcsomag beszerzése

Egy csomag kb. 15 db könyvből állna, melyet Kurányi Ildikó tanárnő válogat össze, a csomag ára
kb. 40 – 45.000,-Ft. Szeretnénk 2-3 csomag könyvet vásárolni, mely az iskolai könyvtár tulajdonába
kerül. Hasznos lenne a humán pályákra készülőknek (fakultáción kiemelten fontos), de bemutatásuk
színesítheti a reál osztályok irodalom óráit is.
Pl.:




Háy János: A gyerek
Szabó T. Anna: Törésteszt
Borbély Szilárd: Nincstelenek











Garaczi László: Pompásan buszozunk
Cserna – Szabó András: Puszibolt
Grecsó Krisztián: Megyek utánad
Kun Árpád: Megint hazavárunk
Krusovszky Dénes: A fiúk országa
Eszterházy Péter: Esti
Dragomán György: Oroszlánkórus
Térey János: Átkelés Budapesten
Tóth Krisztina: Pillanatragasztó

3.

Iskolagaléria kialakítása

Az igazgatói iroda melletti összekötő folyosó kis befektetéssel iskola galériává alakítható.
Amennyiben a függesztést és világítást alkalmassá tesszük erre, megoldható lenne olyan kiállítások
lebonyolítása, amelyek az iskola elismertségét tovább erősítik:

az iskola jelenlegi tehetségeinek első bemutatkozása

a rendszeresen megrendezett kulturális fesztivál kiállítása

tantárgyi szemléltető anyagok

az iskolához kötődő alkotók (festő, grafikus, formatervező, építész, fotós…) bemutatása

a városban aktív csoportok (Győri Fotóklub, Városi szakkör…) meghívása

időszaki kiállítások

szakmai versenyek kiállításai.
Megvásárolandó anyagok: Clip sín képfüggesztőrendszer
Kiírás, árajánlat: http://galeriamester.hu/kep-rendszerek/kepfuggeszto-rendszerek/
Világítás: 12 db irányítható fényű képvilágító fali lámpa
Kb. 15.000.-Ft/db, egyedi tervezéssel olcsóbban megoldható)

4.

(Egyenként

megvásárolva

Színházi előadás - jegyár támogatása

A Pál utcai fiúk című külön előadásra a Kisfaludy terem lefoglalható 120db jegy megvásárlása
esetén. Érdeklődés van, szervező Kurányi Ildikó tanárnő, támogatás nélkül a jegyek ára 2600.-Ft/fő.

Kérjük, hogy aki tud segíteni a fenti célok megvalósításában akár pénzzel, akár ötletekkel,
anyagokkal, jobb árajánlattal, az jelezze azt az RBK elérhetőségén (elnok@revaibaratikor.hu,
titkar@revaibaratikor.hu), a decemberi Miklós-napon vagy bármi más módon. Természetesen a
számlákat a támogató címére állíttatnánk ki. Terveink szerint (ha a közgyűlés is egyetért) a
befizetett tagdíj egy részét is a fenti célok megvalósítására fordíthatnánk.
Üdvözlettel: RBK vezetőség

