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1 %  
A 2006-ban befizetett személyi jövedelmi 

adó 1 %-ának felajánlásával  tagságunk 

267 994 Ft-ot juttatott számlánkra.Ez min-

den eddiginél nagyobb összeg. Köszönjük. 

Kérjük, hogy a jövő év elején is éljenek 

ezzel a lehetőséggel. 

Adószámunk: 19042226-1-03 

 

A tagdíjfizetésről 
 
 A választmány tavalyi döntése alapján a tagdíj 2006-tól évi 500 forint. Úgy tűnik, tagjaink nem érzik megterhelő-

nek ezt az összeget,  igen sokan lényegesen többet fizettek be. Akik eddig nem teljesítették tagdíjfizetési kötelezett-
ségüket, azoknak jelen levelünkkel együtt újabb befizetési utalványt küldünk, s kérjük őket, szíveskedjenek pótolni 

a mulasztást. 

 

                   Az iskola támogatása 
 
A ballagás és a tanévzáró ünnepély alkalmával összesen 200 000 

forinttal jutalmaztuk az iskola legkiválóbb tanulóit. Az ez évi to-
vábbi támogatásról elnökségünk október elején dönt. Összege 

meghaladhatja a 400 000 forintot. 

A 2006/2007. tanév év végi eredményeiről 
 
    A tanévet 663(3 magántanulóval együtt) diák fejezte be 20 csoportban. Az év végi iskolaátlag 4,47; a hat 

évfolyamos osztályok átlaga 4,44; a négy-öt évfolyamos osztályoké  4,52. 

A két képzési formában az eredmények közel azonosak, ami az egységes tananyagnak és követelményeknek 

köszönhető. A legkiemelkedőbb eredményeket a 9.C (4,68), a 10.B(4,59) és a 8. B (4,66)  osztály érte el.  4, 

28 a legalacsonyabb osztályátlag. A tantárgyi átlagok többségében 4,4 felett vannak. 

 

    Az egész évi munkájuk eredményeként 93 diáknak lett kitűnő a bizonyítványa. Egy tizenegyedikes tanuló 

bukás miatt javítóvizsgára kényszerült német nyelvből. A magatartás és szorgalom értékelése összhangban 

van az elért eredményekkel, a iskolai magatartás átlag 4,5; a szorgalom átlaga 4,46. 

 

     A tanulók iskolai tevékenységét sok esetben jutalmaztuk dicséretekkel a szaktanárok (583), osztályfőnö-

kök (242) és az igazgató (202). A dicséretek száma jelzi, hogy a odafigyelünk diákjaink kiemelkedő teljesít-
ményeire mind tanulmányi téren, mind sport területen és az iskolai közélet terén is. 

A diákok által is ismert szabályok megsértése esetén viszont büntetés jár. Adott esetben az ilyen jellegű visz-

szajelzés sem maradhat el. A félév alatt az osztályfőnökök 54 figyelmeztetést, 42 intést adtak, a szaktanárok 

76 esetben figyelmeztettek. A büntetés több esetben az igazolatlan hiányzás következménye, mivel 127 igazo-

latlan hiányzás volt a tanév során. Az egy tanulóra eső igazoltan mulasztott órák száma 56,77.  
 

      132 tizenkettedikes tett eredményes érettségi vizsgát (187 emelt szintű és 500 középszintű vizsga). 23 vég-

zős tanuló kapott kitűnő érettségi bizonyítványt. Az iskolai érettségi átlag 4,51. 

 

     131 végzős diákunk jelentkezett felsőoktatási intézményekbe, 124 tanuló felvételt nyert (95 %) 

Az utóbbi 5 év felvételi adatai alapján, az országos listán, a kiváló minősítést kapta a III. Béla Gimnázium. 

Polgár László  Bálint László 

      igazgató        elnök 

Jubileum 
Az ünnepség gazdag programját a megküldött meghívóból minden tagunk megismerhette. Mivel az iskola 

nem minden egykori diákja kapott személyre szóló meghívást, de természetesen mindenkit szeretettel várunk, 

kérjük, terjesszétek a hírt osztálytársaitok, diáktársaitok körében. Mellékeljük a tudományos konferencia mű-

sorát, hogy módot nyújtsunk a meghallgatni kívánt előadások előzetes kiválasztására. 

Mivel Száraz György drámáját az ünnepség utáni héten még háromszor bemutatják a színjátszók, kérjük a ba-

jaiakat, ha lehet, ne jelentsenek be igényt a 12-i előadásra. 


