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A tagdíjfizetésről
A tagdíj alapösszegén (300 Ft) nem kívánunk változtatni. Aki tehette, eddig is lényegesen
többet fizetett, úgy érezzük azonban, hogy azokat a tagjainkat is meg kell őriznünk – hiszen bennük is az Alma mater iránti őszinte ragaszkodás él -, akiknek anyagi helyzete nem
engedi meg a túlfizetést. Kérjük, hogy befizetéseiket lehetőleg a mostani levéllel kiküldött
postai utalvány felhasználásával tegyék meg, ne várjanak őszig – és még egy csekkre.
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Amint előző hírlevelünkben már jeleztük, a Baráti Körhöz az elmúlt
évben 74.228 Ft érkezett a tagok
felajánlásaiból. Köszönjük, s egyben kérjük, hogy ez évi adóbevallásuk kitöltésekor is gondoljanak közös céljainkra.
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Az iskola támogatása
2004-ben összesen 310 000 Ft támogatásban részesítettük az iskola tanulóit. Az összeg célok
szerinti felosztása a következő volt: A ballagáskor és a tanévzáró alkalmával 210 000 Ft jutalmat osztottunk ki, októberben pedig a felsőfokú
tanulmányaikat megkezdő 5 tanulót 20 00020 000 Ft-tal támogattunk.

A nyelvi előkészítő évfolyam féléves tapasztalatai
Országszerte 407 középiskola indított nyelvi előkészítő évfolyamot, ezen belül BácsKiskun megyében 10, Baján a III. Béla Gimnáziummal együtt 3 iskola. A program indításával elsődleges célunk az volt, hogy kialakítsuk a diákokban a nyelvtanulás iránti kedvező
attitűdöt és megfelelő motivációt, módszert, indíttatást adjunk arra, hogy képesek legyenek
önállóan fenntartani és fejleszteni tudásukat a választott idegen nyelven.
Egy angolos és egy németes csoport tanul ebben az osztályban: a 12 bajai és 20 vidéki tanuló 19 különböző általános iskolából jött. Igen eltérő képességű és képzettségű tanulók,
így a programnak esélyteremtő, hátránykompenzáló hatása is van a későbbi tanulmányok
megalapozására. Bár a tanórák középpontjában a problémamegoldás, a kommunikációs
készség fejlesztése áll, továbbra is kihívást jelent a tanároknak a diákokat együttműködésre, aktív tanórai közreműködésre bírni.

Szalagavató 2005
Az első félév méltó lezárása volt a január 28-án megrendezett szalagtűző
ünnepség és bál. Hagyományos helyszínen – a MNÁMK aulájában – a 10.
évfolyamosok műsorával kezdődött a
program. Ezt az igazgatói köszöntő,
majd a szalagok feltűzése követte. A
pezsgővel való koccintás és a vacsora
után a végzősök osztályok egymás után
bemutatkoztak egy- egy táncprodukcióval. Valamennyien nagy sikert arattak.
Jó lenne, ha ez az új elem szerves részévé válna szalagavató ünnepségeinknek. Az éjfélig tartó program továbbra is a színvonalas rendezvényeink
közé sorolható.
Megújult érettségi rendszer
Idén májusban érettségiznek diákjaink először az új rendszerben, melynek lényege, hogy
eldönthetik a vizsgázók, milyen szinten szeretnék megmérettetni magukat. A vizsga tartalmában is megújult, követve a kor követelményeit. Áttevődik a hangsúly a lexikális ismeretekről a
használható tudásra: a feladatok önálló gondolkodásra, problémák megoldására épülnek, és
jól mérik a vizsgázók kommunikációs készségét. Megnőtt a középiskolák felelőssége a vizsgák lebonyolítása terén is, hiszen ezek a vizsgák jelentik egyben a felvételt a felsőfokú oktatási
intézményekbe. Tanáraink is felkészültek, többségük részt vett a vizsgáztatáshoz szükséges
képzésen.
Iskolánkban a feleletek közel egyharmada lesz emelt szintű, ezek nagy része az államilag elismert nyelvvizsgával egyenértékű idegen nyelvi érettségi. Mivel a továbbtanuláshoz elegendő
a középszintű érettségi, tanulóink többsége erre az általánosabb vizsgára jelentkezett.
A Bélás Színistúdió hírei
A III. Béla Gimnázium Színistúdiója 8. évadát kezdte meg szeptemberben. A felvételi vizsgákon 13 diák nyert felvételt a csapatba, így a most 57 fős társulatban 12 énekes, 20 táncos és 32
színjátszós tanuló tevékenykedik. Szervezeti változás, hogy szeptembertől társulatunk csatlakozott a Danubia Alapfokú Művészetoktatási Intézményhez. Október hónapban színvonalas
megemlékezést tartott a társulat az aradi vértanúkról, két alkalommal megismételték a tavalyi
LIFE! című táncos produkciót. Novemberben és decemberben három alkalommal vidéki turnén vettek részt. Több városi rendezvényen is felléptek. A társulat második féléve is mozgalmasnak ígérkezik. A színjátszósok bemutatják két egyfelvonásos darabjukat egy előadás keretében. Petőfi Sándor A helység kalapácsa, valamint Karinthy Frigyes Tanár úr kérem című
művét tekinthetik meg az érdeklődők a városi színházteremben. A Broadway Lokál című új
zenés-táncos produkcióval négy alkalommal lépnek közönség elé.

