„Becsüld az oskolát!”
(Révai Miklós)
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A 2009-2010-es tanév rövid krónikája
A tanévet szokás szerint a
tantestület előkészítő munkája
után szeptember 1-én kezdtük
meg. Az előző tanév végén
nyugállományba
vonult
Gottwaldné Károlyi Mária tanárnő, aki több mint 35 éven keresztül tanított angol és orosz nyelvet
iskolánkban. Több éven keresztül volt az angol nyelvi munkaközösség vezetője, tantestületünk
elismert tagjaként eredményes
munkája, és közösségi tevékenysége miatt főtanácsosi címet kapott. Sajnos betegsége miatt Ferenczyné Gáncs Mária kolléganőnk sem tudta megkezdeni a
tanévet, később pedig az egészségi állapotából következően Ő
is nyugdíjazását kérte. Ketten is
visszatértek szülési szabadságukról. Miklósyné Szekeres Andrea
az angol és történelem míg
Böginé Szalay Rita magyar
nyelv és irodalom munkaközösség tagjaként folytatta tevékenységét iskolánkban. Érkezett még
hozzánk volt tanítványunk Tóth
Csilla, matematika és kémia szakos tanárnő.
A tanulói létszám 850 fölé emelkedett, hiszen a nyelvi
előkészítő osztályba járó diákok
öt évfolyamos képzése miatt ők
nem érettségiztek az előző tanév
végén. Ebben a tanévben is sok
fakultációt választottak tanítványaink, a délutánokon pedig nagyon sokan vettek részt különböző szakkörökön. Örömmel
tapasztaltuk, hogy diákjaink aktívak voltak, kihasználták az

iskola által létrehozott lehetőségeket. A szokásos foglalkozásokon túl analízis, pénzügyi ismeretek, angol nyelvű vita, valamint angol és német nyelvű
filmklub színesítették a kínálatot.
Természetesen az előző évekhez
hasonlóan több színjátszó csoport, mellettük német nyelvű is
megkezdte a próbákat. Nagy
örömmel számolhatok be, hogy
testnevelőink és sportot szerető
kollégáink vezetésével egyre
több sportágban van lehetőség
edzésekre, és versenyeken való
szereplésre. Az idei tanévben a
kosárlabda mellett, ahol évek óta
meghatározó szereplői voltunk a
megyei rendezvényeknek, röplabdában,
kézilabdában
és
futsalban is jelentős sikereket
értünk el.
A sok program közül szeretnék kiemelni néhányat. Iskolánk tanulói Szakácsné Szabó
Anikó és Gál Ildikó tanárnő vezetésével Ingolstadtban voltak
ősszel egy hetet, majd tavasszal
fogadtuk az immár több mint 10
éve rendszeresen hozzánk látogató testvér-iskolai küldöttséget.
Folytatódott az „Iskola a város
szívében” rendezvényünk is.
Ősszel Zúgó Róbert, fiatalon,
tragikus körülmények között
elhunyt költő tanítványunkra
emlékeztünk. Tavasszal Horváth
András 1987-ben érettségizett
öreg diákunk igen érdekes csillagászati előadását hallgathattuk
meg. Tovább folytatódott a
PASH program is, amelyben a
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német külügyminisztérium segítségével valósíthatunk meg különböző nemzetközi programokat. A Mecenatúra pályázat keretében 60 műszaki érdeklődésű
fiatal vehetett részt a Jedlikkel
közös foglalkozásainkon, amelynek végén gyárlátogatás színesítette a munkát. Ebben az évben
is meghallgathattuk a győri Filharmonikusok ifjúsági koncertjeit.
Természetesen a különböző programok mellett nagy
erővel folyt a délelőtti tanítás is,
amelynek az év végére szép
eredményei lettek. Az iskola
tanulmányi átlaga 4,56. Az érettségi vizsgák átlaga 4,78. Ezen
belül az emelt szintű érettségi
átlag 4,92. A végzős 184 tanuló
összesen 263 legalább C típusú
középfokú nyelvvizsgát tett. Idén
még a korábban megszokott sikeres versenyeredményeknél is
szebb évet zárhattunk. Az
OKTV-n. Gőgös Balázs (tanára
Zábrádiné Schmierer Emília és
Csete Lajos) matematikából,
Gyurkovics Máté (Török Katalin) angol nyelvből lett első helyezett. Mészáros András matematikából (Z-né S. E. és Cs. L.)
valamint informatikából (Juhász
Zoltán) negyedik, fizikából (dr.
Somogyi Sándor) ötödik lett.
Németh Patrik filozófiából (Boros Tamás) ért el negyedik helyezést.
Hatodik lett Nagy Miklós
fizika (dr S. S.), és Fejes Ádám
spanyol nyelv tantárgyból. Gő-

gös Balázs a hetedik, Vuchetich
Bálint a nyolcadik helyen végzett fizikából (dr S. S.). További
10 tanuló jutott döntőbe, öregbítve iskolánk hírét. Kiemelkedő
tantárgyi eredményei és az olimpiai válogató versenyeken szerzett pontszámai alapján Mészáros András részt vehetett a Kazahsztánban rendezett matematikai és a Kanadában lebonyolított
informatikai diákolimpián is.

A tudomány mellett szépen helyt álltunk a művészetekben is. Az idén megrendezett
Kisfaludy napokon tanítványaink
12 arany, 12 ezüst és 15 bronzérmet nyertek, ezzel az iskolák
közötti versenyben a 2. helyen
zártunk.
Kollégáink közül dr Somogyi Sándor felkészítő munkájáért fizika tantárgyból az év
felkészítő tanára díjat vehette át

az OKTV eredményosztó ünnepségén, valamint a MOL által kiírt
MesterM díj első díjazottja is Ő
lett.
Mindent egybe vetve igen
sikeres tanévet búcsúztattunk a
június végi tanévzáró értekezleten.
Horváth Péter
igazgató

Titkári jelentés 2010.
Idén 124 tag járult hozzá működésünkhöz, összesen 547.000.-Ft érkezett a bankszámlánkra. Köszönjük
mindannyiuknak a támogatást!
40.000 Ft Ferland Jenő
20.000 Ft Bánóczy Zoltán, Boruzs Imre, Boruzsné
Sáfrán Piroska, Dr.Fábián Zsolt, Járeb Ottmár,
15.000 Ft Csáfordy Ferenc, 1990-ben végzett 4.C
13.500 Ft Vártok Géza
10.000 Ft Czakó Sándor, Dr.Gunygó Imre és gyermekei, Mészáros Zoltán, Prohászka Ottó, Dr.Somlai
Beáta, Dr.Surányi Jenő, Szabó Zoltán és Prettenhoffer Mónika, Dr.Totik Vilmos, Dr.Törzsök Ferenc,Varga László és neje, Wappel Mónika,
8.000 Ft Dr.Németh Tamás
5.000 Ft Dr.Angyal Erika, Bóka Ferenc, Bőnyi Mihály, Dubraviczky Dénes, Fazekas Imre, Federmayer
István, Fehér Gáborné, Dr.Fűzfa Balázs, Hegedűs
Iván, Horváth Gábor, Horváth János, Kalydiné
Dubraviczky Tímea, Kerekes István, Kömley Kornél,
Dr.Kővári Péter, Máj Lóránt, Majorné Kőberl Judit,
Mészáros Mihály, Németh László, Dr.Olgyai László,
Oross József, Pathy Lívia, Dr.Pék József, Dr.Rum
Ildikó, Szabó György, D.Szebik Imre, Tóth Dezső,
Dr.Zalán János,

4.500 Ft Jámbor Vilmos
4.000 Ft Bugáné Doktor Erzsébet, Dr. Fehér Katalin,
Dr.Kőrős Erzsébet
3.000 Ft Csák Csaba József, Cseke Jenő, Czapáry
Endre, Erdélyi Miklós, Gál Ferencné, Dr.Hornyák
Margit, Hadaró András, Horváth Sándor, Dr.Horváth
Zoltán, H.Szováti Miklósné, Dr.Kardos Károlyné,
Kőberl Sándor, Dr.Mudráné Dr.Láng Erzsébet, Varga Lajos,
2.500 Ft Erdélyi Miklós
2.000 Ft Gál Ildikó Dr.Gottwald László, Horváth
Péter, Horváth Péterné, Káldiné Smidéliusz Judit,
Kelemen Eleonóra, Kernya Károly, Dr.Kónya Ildikó,
Kovácsné Szabó Éva, Króneisz Flóriánné, Lakatos
Éva, Matavovszky Tibor, Nagyné Horváth Emília,
Nádorné Vörös Ibolya, Pelcéder Zoltán, Salakta István, Szakács Erik és Szabó Anikó, Tar Mariann,
özv.Tímár Sándorné, Tóth Gyöngyvér, Tóth Gyula,
Tóth Lászlóné, Tölgyesi László és Török Ágnes,
Dr.Vámos Klára
2.000 Ft alatt: 33 fő

Relle / Reichfeld / Róbert gyémántdiplomás mérnök, nyugalmazott főosztályvezető 2010. évi június hó 14.
napján elhunyt. A Szent Gellért urnatemető ravatalozójában vettek tőle búcsút családjának tagjai és barátai.
Relle Róbert 1939-ben a Révai Miklós Gimnázium Reáliskolában jelesen érettségizett. Ebben az évben a
'Lenner Emil vándordíj' kardcsapat versenyében első díjat ért el a háromtagú csapat, melynek Ő is tagja volt.
Emlékét megőrizzük.
Dr. Erdély Miklós

Részlet Hunyadi Miklós Horváth Péter igazgató úrhoz írt leveléből: „… Mielőtt mondanivalónk lényegére
térnénk, bemutatkozunk: 52 évvel ezelőtt, az Ön által vezetett iskola tanulói voltunk. 1958-ban érettségiztünk,
osztályfőnökünk Bors Mikós volt…”, „… Amikor hírt kaptunk arról, hogy szeretett volt osztályfőnökünk
egyetlen leánya is elhunyt, és így Bors Miklós tanár úr sírja, amelyet eddig lánya gondozott, most közvetlen
hozzátartozó híján a budapesti rákoskeresztúri új köztemető egyik félreeső zugában gondozatlan, elhanyagolt
állapotban van, döntöttünk: az Osztály rendbe teszi a sírt…”
A teljes levél képekkel megtalálható az iskola honlapján: www.revai.hu Hírarchívum 2009/2010 menüpontban.
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Meghívó
Szeretettel meghívunk minden Révai Baráti Kör tagot a 2010. december 4-én, szombaton délelőtt
9 órakor tartandó éves közgyűlésére.
Napirend:
1.
2.
3.
4.
5.

Beszámoló az RBK 2010-ben végzett tevékenységéről (titkár, gazdasági vezető)
Hozzászólások
Szavazás a beszámolók elfogadásáról
Javaslat az RBK vezetőségére
Vezetőségválasztó szavazás

Mivel ezúttal a vezetőség megválasztása is a napirenden szerepel, nyomatékosan kérjük valamennyi tagunkat,
hogy megjelenésükkel tiszteljenek meg bennünket.
Amennyiben 9-kor a közgyűlés nem határozatképes, akkor ismételt közgyűlést hívunk össze 9.15-re azonos
napirendi pontokkal. Megértésüket előre is köszönjük.
Az RBK vezetősége

2010. november 14.

A Révai Miklós Gimnázium Baráti Köre
Pénzügyi beszámolója
2009.09.01.-2010.08.31. közötti időszakról

HUF
Nyitó pénzállomány

1 599 457
859 966
430 518
308 973

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

Bevételek:
547 000
84 250

-tagdíjakból
-kamatból

-SZJA 1 %-ból
Adomány
Összesen
Nyitó + Bevételek
Kiadások :
-Ullmann díj
-Révai díj
-Öreg diák díj
-Huszthy díj és ösztöndíj
-Czapáry díj

-

-könyvtár fejlesztés
-könyvjutalom, könyvutalvány

-

19 410
650 660
2 250 117

224 000
300 000
30 000

121 500

-működési ktg (bank, postai ktg, nyomtatványok,"Iskola a
város szívében" 2 alkalom /év )
Összes kiadás
Záró állomány
-ebből Ullmann díj ( lekötve )
-ebből Czapári díj (lekötve)
-egyéb pénz állomány ( folyószámlák, házipénztár)
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97 702
773 202
2 199 514
859 966
435 000
131 346

Részletek Federmayer István Tanár Úr temetésén elhangzott búcsú beszédből
Kezdeményezésére alakult meg a Révai Baráti Kör,
amelynek először titkára, majd elnöke lett. 82 évesen
köszönt le erről a társadalmi munkáról. Természetesen az igényes szellemi elfoglaltságot sem hagyta
abba. Ekkor mélyedt el még
inkább a latin nyelv művészetébe. Ekkor lett annyi
ideje, hogy elkezdhessen
komolyan foglalkozni Révai
Miklós életével, munkájával.
Egymás után jelentetek meg munkái. Életrajz
Révairól. Latin verseinek
fordításai. Élvezettel olvashattuk görög-latin szófejtéseit, kultúrtörténeti magyarázataival a 2007-ben megjelent
„A velünk élő Ókor” című
könyvében.
Munkabírása,
kitartása, alapossága, körültekintő pontossága mindig lenyűgözött. 2006-ban
még bejárt az iskolába, segített Slecht Lajos bácsi 56os naplóját kibogozni.
Nagy örömünkre 2009-ben Győr város Pro
Urbe díjat adományozott neki, elismerve életművét.
Azokat a látható és láthatatlan értékeket, amelyek
tovább hordozzák írásaiban, tetteiben és bennünk
gondolatait, tanácsait, intelmeit. Bár soha nem vágyta, büszke volt szeretett városának elismerésére.

„ Búcsúzni és emlékezni jöttünk ide, szomorúan,
elgondolkodva,
lassú
mozdulatokkal.
Federmayer István Tanár Urat búcsúztatjuk, rá
emlékezünk. Tanítványai Tanár Úrnak szólították,
idősebb kollégái Pistának, mi már
Pista bácsinak. Gyermekei Apukának, a számára legdrágább teremtés, Éva néni pedig Pityunak
hívta. A különböző elnevezések
között egy közös pont mégis felfedezhető. Mindannyian szeretettel, tisztelettel ejtették ki nevét, és
ugyanígy említették, ha érdeklődtek utána vagy beszéltek Róla.
Szeretettel és tisztelettel, mert
egész életével, személyiségével,
iskolai és iskolán kívüli munkájával, hivatalos és családi életével
példaként szolgált mindannyiunk
számára. Nehéz és hosszadalmas
lenne felsorolni érdemeit, nem is szeretném, mert
nem a dicséretért, nem az elismerésért, tette, amit
tett. Cselekedetei magából fakadtak. Ilyen volt, így
élte az életét. Természetesnek vette a közösségért
való aktív munkát. Ő ilyen volt, ma talán régimódinak neveznénk, abban a jó értelemben, mikor világosak voltak az értékek.
Igen a Révai! A dátum 1935. Ekkor iratkozott
be iskolánkba, az iskolájába, ekkor kezdődött az a
kivételes kapcsolat, ami élete végéig tartott. 1950ben már tanárként tért vissza diákkori emlékeinek
helyszínére, nyugdíjba vonulásáig nem is volt soha
más munkahelye. A magyar nyelv és irodalom szeretete és a latin nyelv egészen magas szintű ismerete, a
tanítás, a tudás átadása iránt érzett felelősség és a
tanítványok tisztelete, törekvés a tisztességre, a munkára nevelésre, az igényességre, jellemezték a tanárembert…
Megbízott igazgatóként rövidebb, előtte és
utána igazgatóhelyettesként hosszú ideig szervezhette
iskolánk munkáját, elősegítve, hogy a Révai az ország legjobb gimnáziumai közé tartozzon. Következetes, igazságos vezető volt.
A nyugdíjas élet nem a pihenést, hanem az
újabb lehetőséget adta meg számára, hogy a közösségért
tegyen.

Sajnos állapota, bár lassan, de egyre romlott. Gyötörte, hogy imádott felesége, élete párja ápolja Őt, és
Ő már nem tudja viszonozni ezt a jóságot. Egész életüket együtt élték példás szeretetben, így nevelték
gyermekeiket is, akikre mindketten nagyon büszkék
voltak.”
Az egész életét foglalja össze az általa fordított
Révai gondolat:
…kincseket gyűjteni s vágyni balga

Címre sosem tudtam…
Mind, mi anyag csak, változik, így hát semmi
se tartós,
Csak ami szellemi mű, élte csak annak örök.

Emlékedet örökké megőrizzük. Megőrzi az iskola. Megőrizzük mi, akik ismerhettünk.
Horváth Péter
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