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Gondolatok egy kerek évfordulón
Éppen ma van húsz éve annak, hogy az 1938-ban érettségizett osztály kezdeményezése nyomán megalakítottuk egyesületünket, a III. Béla Gimnázium Baráti Körét. Akkor elfogadott alapszabályunk céljaink között
elsőként az iskola oktatási és nevelési munkájának szellemi és anyagi támogatását jelölte meg. Ennek megfelelően az évek során jó néhány tagtársuk tudományos előadásával, előadásaival segítette az iskolai oktatást, és
jelenlétünkkel, ösztönző példánkkal igyekeztünk erősíteni a mai diákokban az összetartozás, a felnevelő iskolához való ragaszkodás pozitív érzését. Felajánlott anyagi támogatásunk jelentős része is (kitüntetések, év végi
jutalmazások pénzügyi fedezetének kiegészítése) nevelési célt szolgált. Hozzájárultunk a diákcserekapcsolatok fenntartásához (Németország, Franciaország), s ezzel – szintén az alapszabályban kitűzött célt –
az iskolai idegennyelv-oktatást segítettük. Az egyetemi, főiskolai tanulmányaikat kezdő, az iskolában végzett
fiatalok segélyezése
is az alapszabályban megjelölt cél. Évente négy-öt segélyt utalunk ki.

Részt vállaltunk az iskola emlékeinek, hagyományainak ápolásában. Csak a két legjelentősebbet említjük: A
Baráti Kör állíttatta fel az iskolában a második világháború hősi halottainak és áldozatainak nevét feltüntető
emléktáblát, és fontos szerepünk volt a gimnázium fennállása 250. évfordulójának méltó megünneplésében.
Az elmúlt két évtized utolsó napján megállapíthatjuk, hogy szerény lehetőségeinkkel élve jól szolgáltuk a
célokat, amelyeket kitűztünk magunknak. Ha taglétszámunk – amint az utóbbi években – tovább növekszik,
reménykedhetünk abban is, hogy az eddigieknél nagyobb lehetőségünk lesz az iskolai célok anyagi támogatására. Ami pedig a szellemi, erkölcsi támogatást illeti, arra mindig készek leszünk.

Támogatás
Az elnökség ebben az éven – az igazgatóság kérését is figyelembe véve – összesen 460 000 Ft-tal támogatta
az iskolát. Az összeg megoszlása a következő volt: kitüntetésekre 70 000 Ft, év végi jutalmakra 100 000 Ft,
továbbtanulók segélyezésére 120 000 Ft, a marosvásárhelyi testvériskolai kapcsolatra 170 000 Ft.

1%
Tagjaink ez évi felajánlása alapján az APEH 171 576 Ft-ot utalt a számlánkra. Köszönet azoknak, akik évről
évre ezzel is elősegítik céljaink elérését.
Néhány szó a választmány üléséről
Választmányunk október 17-én tartotta évi rendes ülését. Ezekről az összejövetelekről nem szoktuk részletesen tájékoztatni tagságunkat. Most sem ezt tesszük, de ezúttal szükségesnek tartjuk egy-két ott tárgyalt kérdés
megemlítését. Ezek az esedékes, közelgő taggyűléssel kapcsolatosak.
A választmány az elnök beszámolója és tájékoztatása alapján döntött a taggyűlés napirendjéről. A szokásos
témákon túl (beszámoló és vita, választások) az alapszabály módosítását is napirendre vette. A Bajai Városi
Ügyészség ugyanis a Körünknél tartott törvényességi felügyeleti célvizsgálat után felszólalással és jelzéssel
élt, és indítványozta, hogy következő taggyűlésünkön az Elnökség terjesszen elő olyan alapszabály módosítási
javaslatot, amely tartalmazza az azokban előírt változtatásokat. A választmány fontosnak tartja, hogy a törvényesség szempontjából kifogástalan, de a Baráti Kör specialitásait figyelembe vevő alapszabály szülessék,
ezért szeretné, ha a taggyűlés munkájában sokan és tevőlegesen részt vennének.
Tagságunk jóval nagyobbik fele vidéki (sokuk lakóhelye több száz kilométerre van Bajától), ezért aligha
számíthatunk arra, hogy hívásunkra többségük, de legalább 50 %-uk + 1 fő el tud jönni. A választmány ezért
úgy döntött, hogy a taggyűlés és a határozatképtelenség miatt megismételt taggyűlés időpontját nem egymástól távolra jelöli ki, hanem – ezt alapszabályunk nem tiltja – mindkettőt 2009. november 14-ére. Az elsőt 9, a
másodikat 10 órára.

MEGHÍVÓ
A III. Béla Gimnázium Baráti Köre 2009. november 14-én 9 órai kezdettel taggyűlést tart, melyre szeretettel várjuk minden tagunkat.
Napirend:
1. A választmány beszámolója a 2004 és 2009 között végzett munkáról
(Előadója: Bálint László elnök)
2. Vita a beszámolóról, szavazás
3. Az alapszabály módosítása
(Előterjeszti: Bálint László elnök)
4. A tisztségviselők és a választmány tagjainak megválasztása
5. Az elkövetkező évek feladatainak meghatározása
A Baráti Kör legfelsőbb szerve az ötévenként összehívott taggyűlés. Minden tag joga és érdeke, hogy fontos döntéseinek
meghozatalában részt vegyen.
Amennyiben a fenti időpontban a taggyűlés határozatképtelennek bizonyul, azaz nem jelenik meg a tagság fele + 1 fő
(122!), akkor ugyanazon a napon és változatlan napirenddel 10 órai kezdettel tartjuk a megismételt taggyűlést.
A Baráti Kör Elnöksége

Az iskolai munkáról
A 2008/2009-es tanévet 719 tanuló zárta sikeresen, 22 osztályban. A tanév végi iskolaátlag: 4,45; a hat évfolyamos osztályok átlaga 4,49;
a négy évfolyamos osztályoké 4,40. A legkiemelkedőbb eredményeket a 12.B (4,83), 7.B (4,60), 11.C (4,60), 7.A (4,63) osztály érte el.
Tízenkét osztály ért el 4,5 vagy a feletti átlagot, az osztályátlagok sora a 4,17-al zárul.
Ebben a tanévben 84 diákunknak lett kitűnő a bizonyítványa, egy tanuló bukott matematikából. A magatartás és szorgalom értékelése
összhangban van az elért eredményekkel, a magatartás iskolai átlaga 4,53; a szorgalomé 4,49.
A diákok iskolai tevékenységét sok esetben jutalmazták dicséretekkel a szaktanárok (635), osztályfőnökök (425), igazgató (196).
A diákok által is ismert szabályok megsértése esetén viszont elmarasztalás jár. A tanév során az osztályfőnökök 56 figyelmeztetést, 45 intést adtak, a szaktanárok 76 esetben figyelmeztettek, az igazgató ebben a tanévben 4 intőt adott. A büntetés sokszor az igazolatlan hiányzás következménye. Az idei tanévben 62,15 fő/év igazoltan hiányzott óra mellett összesen78 órát nem tudtak igazolni a diákok.
Április végén 132 tizenkettedikes tanuló ballagott el. Mindegyikük jelentkezett érettségi vizsgára, s közülük 83 diák tett emelt szintű
érettségi vizsgát. Az érettségi átlag 4,75 (83,4 %), 48-an kaptak kitűnő érettségi bizonyítványt. Ebben a vizsgaidőszakban tett érettségi
vizsgát az első nyelvi előkészítő osztály (4, 47).
Felsőoktatási intézménybe 126 tanuló adott be jelentkezési lapot. A jelentkezők 100 %-át felvették, 58 %-ot az 1. helyre.
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Akkreditált ECL nyelvvizsga helyszín lett a gimnázium. Az első vizsgákra október 2 és 3-a között került sor. A következő
vizsgaidőszak: december 3-4-5. Jelentkezési határidő a vizsgára: november 5.
Október 7-11. között tartózkodott iskolánkban a testvériskolai küldöttség Marosvásárhelyről. A Bolyai Farkas Elméleti Líceum és a Református Kollégium iskolavezetése is képviseltette magát. Színes, változatos programot kínáltunk a vendégeknek
(kirándulás a Mecsekben, munkamegbeszélés Veránkán, színházi program). Az iskolavezetők a kapcsolat további, tartalmi bővítésének a lehetőségeit is megvizsgálták. A következő tanévben kéthetes tanárcsere program megvalósítását tűzték ki célul az
intézményvezetők.
Intézményünk a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében részt vesz a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő
hozzáférés innovatív intézményekben pályázatban. A pályázat a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítését, a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztését és megerősítését hivatott szolgálni. A program keretében megvalósuló infrastrukturális fejlesztések összekapcsolódnak a szakmai fejlesztésekkel, annak érdekében, hogy azok
egymást erősítve járuljanak hozzá az oktatás minőségének javulásához.
TUDOK – 2009
Iskolánk szervezésében – 2009. november 6-7-én kerül lebonyolításra a dél-alföldi régióban a középiskolai diákok részére a
Tudományos Diákköri Konferencia. Három szekcióban 22 dolgozatot hallgat meg, illetve bírál el a zsűri.

Számlaszámunk: 52700086-20035085-01100005

Baja, 2009. október 26.
Polgár László
igazgató

Bálint László
elnök

