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Tagdíjfizetés
Köszönjük az ez évi befizetéseket! Azoknak, akik valamilyen okból nem teljesítették kötelezettségüket, mellékelten csekket küldünk.

Támogatás
Régi gyakorlatunkat folytatva ebben az évben is igyekszünk csökkenteni néhány, főiskolai, egyetemi
tanulmányaikat megkezdő fiatal terheit. Az elnökség határozata alapján szeptember 10-én 5 végzett diákunk részesül fejenként 30 000 Ft segítségben.

Felújított régi tablók
2010. februári hírlevelünkben említettük először, hogy az iskola Tablók könyve kiadására készül, és
ugyanakkor kértük tagjainkat, segítsenek az 1945 előtti kistablók összegyűjtésében, hogy szerepelhessenek a könyvben. Októberben már 12 előkerült kistablóról számolhattunk be, s a tagság további segítségét kérve akkor ismertettük elnökségünk határozatát, hogy „az összes megszerzett képet a technikailag megoldható méretre nagyíttatja, bekeretezteti és szorgalmazza, hogy méltó elhelyezést nyerjen az
iskolában”. A 2010 decemberében megjelent kötetbe már 16 régi tabló került be. A gyűjtés folytatódott, és a 2011. májusban megjelent második kiadásban további 5 régi tabló látható. Az összesen 21
tablóképet ezután sikerült tablóméretre nagyítanunk. Bekereteztettük őket, és a korábban meglévő kettővel (1946, 1948) együtt méltóképpen idézhetik fel iskolánk történetének egy jelentős szakaszát.
A régi-új tablókat a Baráti Kör elnöksége 2011. szeptember 10-én 10 órakor adja át
megőrzésre az iskola igazgatójának és tanulóifjúságának. Az ünnepélyes aktusra szeretettel várjuk tagjainkat, hozzátartozóikat és mindazokat, akik érdeklődnek a III. Béla Gimnázium történetének eme, egykor feledésre ítélt időszaka iránt. Az eseményt a ciszterci korszakot dokumentumokkal, fényképekkel bemutató kiállítás is színesíteni fogja.

Az iskolai munkáról
A 2010/2011-es tanévet 704 tanuló zárta sikeresen, 22 osztályban. A tanév végi iskolaátlag: 4,44.
Ebben a tanévben 101 diákunknak lett kitűnő a bizonyítványa. A magatartás és szorgalom értékelése
összhangban van az elért eredményekkel. A diákok iskolai tevékenységét sok esetben jutalmazták dicséretekkel a szaktanárok (829), osztályfőnökök (460), igazgató (160).
A diákok által is ismert szabályok megsértése esetén viszont elmarasztalás jár. A tanév során az osztályfőnökök 86 figyelmeztetést, 33 intést adtak, a szaktanárok 114 esetben figyelmeztettek, az igazgató ebben a tanévben 1 intőt adott. A büntetés sokszor az igazolatlan hiányzás következménye. Az idei
tanévben 62,90 fő/év igazoltan hiányzott óra mellett összesen 77 órát nem tudtak igazolni a diákok.
Április végén 156 végzős tanuló ballagott el. Mindegyikük jelentkezett érettségi vizsgára, s közülük
97 diák tett emelt szintű érettségi vizsgát. Az érettségi átlag 4, 64, 62 végzős diákunk szerzett kitűnő
érettségi bizonyítványt.

Bélás hírek, információk


21 osztályban 675 tanulóval kezdjük meg a 2011/2012-es tanévet a gimnáziumban.



Intézményünk a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében részt vesz a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben pályázatban. A
pályázat első évére kitűzött feladatokat teljesítettük. A fenntarthatóság azt követeli, hogy
még ebben a tanéven is legyen napirenden a kompetencia alapú programcsomagok bevezetése. A pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítése, a tanulók képességeinek és
kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztése és megerősítése továbbra is központi feladata oktató-nevelő munkánknak. Ezen pályázati program keretén belül iskolánk 142 db tanulói laptopot kapott.



TUDOK 2011 – Békéscsaba
A Tudományos Diákkörök XI. Országos Konferenciáján, a határon túlról is nagy számban
vesznek részt a középiskolások. 14 szekcióban mutatták be kutatási eredményeiket a diákok.
TURCSIK BÍBORKA (10.B) tanulónk NAGYDÍJAT kapott az ÖKUMENIZMUS A XIX.
SZÁZADBAN című előadásáért.
Felkészítő tanára Rabi Magdolna.



Bélás diákok Kínában
A bélás lányok kosárcsapata április 23-án Kínába utazott. Az előző évek diákolimpiai
eredményei alapján képviselhették lányaink Magyarországot a középiskolás világjátékon.
A verseny Zhangjiagangban került megrendezésre. A csapatot Schmidt Lajos tanár úr és
Horváth Emese tanárnő is elkísérte. Repülővel utaztak. A szállás egy ötcsillagos szállodában volt, kétágyas szobákban, TV és internet használattal. A megnyitó rendkívül látványos
volt. Az ellenfelek Izraelből, Törökországból, Bulgáriából érkeztek, komoly játékerőt képviseltek. A bolgárok ellen sikerült iskolánk csapatának nyerni.
A szabadidő programok között szerepelt egy iskola meglátogatása, múzeum, kínai park,
utazás Shanghaiba. Minden csapattag nagyon jól érezte magát a kínai tornán!
A csapat tagjai: Kurityák Csenge, Ragadics Réka, Földi Dóra, Dara Lilla, Kernya Melanie,
Barsi Szilvia, Szilágyi Dóra, Novák Fanni, Hamvas Dorina, Schmidt Orsolya, Magoss Dorottya, Kajtár Bianka

 COMENIUS-Projekt 2011-2012 : A "Tempus Közalapítvány Egész életen át tartó tanulás
Comenius iskolai együttműködések program" keretében kiírt pályázati program megvalósításának második tanéve következik Bakainé Páli Noémi tanárnő vezetésével. Diákjaink ebben Portugáliába illetve Olaszországba látogatnak el. A projektben részvevő 7 ország középiskolásai együtt dolgoznak egy környezetvédelmi program megvalósításában.
 OKTV eredmények a 2010/2011-es tanévben:
Biológia – 17. hely: Pál Éva 13.D
Német nyelv – 3.hely : Appel Dóra 12.A
Francia nyelv – 1. hely : Pencz Bianka 12.A
Informatika – 18. hely : Bekő Tamás 12.C
Rajz – 21. hely : Mayer Fruzsina 12.C

tanára: Masa György
tanára. Passné Sárközi Andrea
tanára: Mészáros Miklós
tanára: Lepres András
tanára: Eleki Istvánné
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