Kedves leendő és jövőbeli Baráti Kör tagok!
Lassan közeledik a december, remélem, hogy sokan el tudnak jönni a következő taggyűlésünkre,
amit a hagyományos Miklós-nappal egy időben, december 8-án, szombaton tartunk.
Az elmúlt 1 évben volt dolgunk bőven, kitűzött céljainkat sikerült teljesíteni.
Az iskolai könyvtár részére tudtunk vásárolni könyveket, melyekből a diákok a kortárs irodalmat
ismerhetik meg, az ebből szerzett ismereteket felhasználhatják a tanórákon, az érettségi vizsgán és –
reméljük – további életük során is.
Ösztöndíj pályázatunk folyamatos, ebben a tanévben 8 fő jól tanuló diák, osztályfőnöki javaslatra
kapott 5-10 ezer forintot havonta, melyet szabadon felhasználhattak. A tanév végén oklevéllel és
pénzjutalommal ismertük el a jól tanuló, sportoló diákok munkáját.
Az iskolai ünnepségek az eddiginél lényegesen nagyobb nyilvánosságot kaptak, a március 15-i
megemlékezés képsorai megjelentek a győri médiában és az interneten is.
Elkészült az iskola régi és új épületét összekötő 1. emeleti folyosó átalakítása. Az ott létrehozott
bemutató téren kiállításra kerületek volt révais művészek munkái, díjnyertes fényképek ill. a
különböző iskolai rendezvényeken készült képek egyaránt.
Fontos! Radosza Attila – 83-ban végzett festőművész, tanár – felajánlott egy képet a Baráti Kör
részére, melynek eladásáért kapott összeget a folyosó fenntartására fordíthatjuk. A képet a Miklósnapon kiállítjuk, az ajánlatokat 2018. december 8-án, 1200-ig várjuk. A kép minimális ára 100.000,Ft (Egyszázezer forint).
Sajnos vannak rosszabb híreink is, tagságunk, támogatóink száma csak kis mértékben nőtt, nehezen
tudunk új, aktív tagokat sorainkba csábítani. Nagyon szépen köszönöm – az elnökség nevében is –
minden tagunk, támogatónk, ismerősünk segítségét, munkáját, hogy beszél rólunk, viszi (jó)
hírünket, befizeti a tagdíjat , és eljön december 8-án a közgyűlésre.
Természetesen vannak céljaink is, nem ülhetünk a babérjainkon.
Szeretnénk segítséget nyújtani az iskolai honlap megújításához, aktualizálásához, működtetéséhez.
Ehhez szükség lenne olyan – elsősorban a Révaiban végzett - szakemberek segítségére, akik
foglalkoznak honlapok készítésével, fenntartásával. Jó lenne Velük találkozni a Miklós-napon,
december 8-án, 10 órakor. Kérem, ha valaki tud (és akar) segíteni, jöjjön el, a tanácsokra, ötletekre
is kíváncsiak vagyunk. Azt is kérem, hogy akinek ilyen ismerőse van, ragadja karon és hozza el
magával a közgyűlésre (ha kell erőszakkal )!
Természetesen ezeknek a munkáknak az elvégzéséhez, a honlap működtetéséhez szükség van biztos
anyagi háttérre is. Keressük és szeretettel várjuk december 8-án azokat a pártoló tagokat, akik
célzott anyagi segítséget nyújtanának az oldal elkészítéséhez, fenntartásához.
A másik nagy probléma – és ez a volt révaisokat nem lepi meg – az iskola épületének,
berendezéseinek állapota. A Révai Alapítvánnyal és az iskolavezetéssel egyeztetve szeretnénk
segítséget nyújtani az igazgatói iroda előtti folyosórész berendezéséhez, új szekrények
létrehozásához, ill. a régi szekrények felújításához. Helyhiány miatt nincs lehetőség minden diák
részére saját szekrényt készíttetni, de a jelenlegi helyzeten csak javítani lehet. A kabátok, táskák,
tornafelszerelések tárolása finoman szólva sem megoldott. 
A támogatásra szánt összeg befizethető személyesen a következő szülőértekezleten (december 7én), a Miklós-napon (december 8-án) vagy átutalható a RBK számlaszámára: Sberbank 1410027586264449-01000002.

