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Gyászolunk
Horváth Gyula gyémánt okleveles gépészmérnök, elnökségünk tagja 2008. január 16-án elhunyt. Halálával legaktívabb tagunkat vesztettük el. 1989-ben Ő volt a kezdeményezője a Baráti Kör megalakulásának és utána lelkes körzeműködője
minden tevékenységünknek. Míg betegsége meg nem akadályozta, egyetlen összejövetelünket sem mulasztotta el, pedig
Budapestről kellett közénk jönnie. Bölcs tanácsaira, okos észrevételeire mindig számíthattunk munkánkban.
Temetése március 1-jén 11 órakor lesz a Rókus temetőben. Kérjük bajai és környékbeli tagjainkat, vegyenek részt búcsúztatásán.
Emlékét kegyelettel megőrizzük!

Kitüntetések
Örömmel tájékoztatjuk tagságunkat arról, hogy dr. Abonyi József nyugalmazott tüdőgyógyász szakorvosnak, a Baráti Kör
első elnökének, elnökségünk tagjának Baja város képviselő-testülete 2007. december 15-i ünnepi ülésén a Baja Város
Díszpolgára kitüntető címet adományozta.Gratulálunk!
A képviselő-testület ugyanekkor Baja Város Oktatásáért kitüntető díjat adományozott az iskola nevelőtestületének. A
több évtizedes kiemelkedő és színvonalas oktató-nevelőmunka elismerését jelenti ez a kitüntetés. A jubiláló gimnázium
tanári kara rászolgált erre az elismerésre. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy kötelez is bennünket az elismerés további igényes, színvonalas és eredményes munkára.

Jubileum
Hírnevünkhöz méltóan ünnepeltük a gimnázium fennállásának 250. évfordulóját. A jubileum jegyében telt a 2007-es év,
rendezvények sorozatával tisztelegtünk a jeles esemény előtt, jubileumi emlékérmet nyomtattunk, emlékkönyvet, tanulmánykötetet és naptárt jelentettünk meg. Ezek a kiadványok megvásárolhatók a gimnázium titkárságán.








Kiemelkedett az események sorából a 2007. október 12-14-i jubileumi hétvége, amelynek programjain több száz
egykori diákot láttunk vendégül. A kínálat igazán színes volt: hallgathattak a résztvevők tudományos előadásokat, láthattak színdarabot III. Béla király életéről, jelenlegi és egykori diákok produkcióiból összeállított gálaműsort, valamint képzőművészeti és iskolatörténeti kiállítást. A hétvége programját kosárlabdatorna zárta.
Ősszel iskolatörténeti-iskolaismereti versenyt szervezett a történelemtanárok közössége. A jó hangulatú versenyen 11 csapat vett részt.
Karácsony előtt Dickens Karácsonyi ének című elbeszélésének színpadi átiratát adták elő tanulóink német nyelven Dr. Mayer János fordításában és rendezésében.
A Magyar kultúra napján kulturális bemutatót rendezett Nagy Erika tanárnő azon mesemondók, szavalók. népdalénekesek, valamint vers- és prózaírók részvételével, akik az elmúlt évben területi és országos versenyeken
képviselték az iskolát.
Az ünnepségsorozatot a Bélás zenedélután zárja tavasszal, amelynek nagyobb nyilvánosságot kívánunk adni.

A Baráti Kör Pénzügyeiről
2007-ben (a taglétszám növekedésének köszönhetően) a tagdíjbefizetések összege meghaladta a 400 000 Ft-ot, s minden
korábbinál több folyt be az adó 1 %-ának felajánlásából is: 267 994 Ft. Igy módunk volt nagyobb támogatást (összesen
540 000 Ft-ot) adnunk az iskola diákjainak. Ennek megoszlása a következő: jutalmazásra ballagáskor és a tanév végén
200 000 Ft, a továbbtanulók támogatására 140 000 Ft és diákszociális célokra 200 000 Ft.
Mivel folyószámlánk december 31-i záróegyenlege lehetővé tette, 2008. február 12-i elnökségi ülésünkön úgy döntöttünk,
hogy 100 000 Ft-tal hozzájárulunk a májusban Marosvásárhelyre utazó iskolai (diák, tanár) csoport költségeinek fedezetéhez. Ugyanekkor határozat született arról is, hogy a Baráti Kör 50 000 Ft-tal növeli a diákok jutalmazását szolgáló dr.
Gondán Felcián-alapítvány tőkéjét, ezzel is kifejezve tiszteletünket Horváth Gyula iránt, aki l983-ban egykori osztálytársaival összefogva annak létrehívója volt.

A tagdíjfizetésről
A tagdíj éves minimuma 500 Ft, ezt ki-ki lehetőségei és szándéka szerint megtoldhatja. Befizetése eddig kizárólag az általunk megküldött készpénzátutalási utalvánnyal történt, de mivel egyre bajosabb hozzájutnunk a megfelelő mennyiséghez,
arra kérjük tagjainkat, hogy akinek van banki folyószámlája, áutalással tegyen eleget ennek a kötelezettségének, méghozzá
lehetőleg minél előbb. Akitől március végéig nem érkezik meg a befizetés, annak csekket fogunk küldeni. Nagyon bízunk
benne, hogy ők valóban azok lesznek, akiknek nincs folyószámlájuk!! Számítunk tagjaink megértésére és segítségére.
Számlaszám: Bajai III. Béla Gimnázium Baráti Köre, 52700086-20035084-01100005.

1%
Mindenkit kérünk, hogy 2007. évi adójának 1 %-ával Baráti Körünket támogassa. A tavalyi szép összeg nagy segítségünkre volt, reméljük, hogy ebben az évben is hasonló nagyságrendben fogja szolgálni céljaink teljesülését.
Adószámunk: 19042226-1-03.

Az iskolai munkáról
A tanévet 685(+5 magántanuló) diák kezdte meg 21 csoportban. A félévi iskolaátlag 4,39; a hat évfolyamos osztályok átlaga 4,45; a négy-öt évfolyamos osztályoké 4,31.
43 diáknak lett kitűnő a bizonyítványa. A bukások száma 3. A magatartás és szorgalom értékelése összhangban van az elért eredményekkel, a iskolai magatartás átlag 4,52; a szorgalom átlaga 4,43.
A tantárgyi átlagok 4,03 és 4,85 között mozognak. Az érettségi tárgyak: magyar ir.: 4,44, magyar ny.: 4,36 ,történelem:
4,35, matematika: 4,03, angol: 4,49, német: 4,32.
A felvételi és érettségi jelentkezések beadási határideje február 15.
A felsőoktatás felvételi eljárásában történt változásokról - 480 pontos rendszer - tájékoztattuk a szülőket, diákokat egyaránt.
Továbbra is jó a mutató a felsőoktatásba bekerült diákokat illetően. A 2003-2007 közötti időszak eredményei alapján –
Köznevelés 2008. február 8. – 363 gimnáziumot értékeltek. A III. Béla Gimnázium a legjobb 33 iskola (10 %) között a
10. a rangsorban. Büszkék vagyunk rá.

Testvériskolai kapcsolat
2007. augusztus 24-én a III. Béla Gimnázium és a Marosvásárhelyi Református Kollégium Bolyai Farkas Líceuma között
testvériskolai kapcsolat született. Az együttműködési megállapodást tartalmazó dokumentumot Révfy Zoltán Baja város
polgármestere és Polgár László,. a III. Béla Gimnázium igazgatója írta alá Marosvásárhelyen.
Ez a testvériskolai kapcsolat tartalmi bővülést jelent a két testvérváros kapcsolatában.
Az őszi jubileumi ünnepségsorozaton vendégül láttuk a két intézmény küldöttségét. Megismerkedhettek a gimnáziummal,
a gimnáziumban folyó képzéssel. A találkozó során felvázoltuk az együttműködés további lehetséges formáit.
Kilencedik évfolyamos diákjaink közül 30 tanuló utazik tavasszal Marosvásárhelyre a Bolyai Napok rendezvény sorozatára. Tervezzük a tanárok szakmai módszertani tapasztalatcseréjét is.
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