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Tagdíjfizetés
Őszi hírlevelünkhöz készpénzfizetési utalványt mellékeltünk minden tagunk számára, hogy végre túljussunk a tagdíjfizetéssel kapcsolatos több éves zűrzavaron. Azt kértük, hogy aki teheti, teljesítse tagdíjfizetési kötelezettségét banki átutalással. Aki ezt tette, annak most nem küldünk csekket, tőle a továbbiakban is banki átutalást várunk. A többiek csekket kapnak, mert szerencsére az OTP-től bármikor
megrendelhetjük a szükséges mennyiséget.
Most már csak arra van szükség, hogy minden tagunk éljen a lehetőséggel, teljesítse rendszeresen (és
lehetőleg időben) a Baráti Kör céljait segítő befizetéseket.
Bankszámlaszámunk: Bajai III. Béla Gimnázium Baráti Köre
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Tagságunk tavalyi felajánlásai jelentős összeghez juttatták Körünket.
Kérjük, hogy ebben az évben is minket nevezzenek meg kedvezményezettként.
A Baráti Kör adószáma:
19042226-1-03

Az iskolai munkáról
A 2010/2011-es tanév első félévében 705 tanulót értékeltünk, 22 osztályban. A félévi iskolaátlag: 4,
34; a hat évfolyamos osztályok átlaga 4,41; a négy-öt évfolyamos osztályoké 4,26. A legkiemelkedőbb
eredményeket a 7.A (4,63), 12.B (4,63), 9.C (4,62), 7.B (4,56) osztályok érték el. A három legalacsonyabb osztályátlag: 12.E (3, 97), 11.A (4,13), 11.D (4,07).
31 diákunknak lett kitűnő a bizonyítványa, a bukások száma 6. A magatartás és szorgalom értékelése
összhangban van az elért eredményekkel, a magatartás iskolai átlaga 4,53; a szorgalomé 4,32.
A diákok iskolai tevékenységét sok esetben jutalmazták dicséretekkel a szaktanárok (354), osztályfőnökök (270), igazgató (49).
A diákok által is ismert szabályok megsértése esetén viszont elmarasztalás jár. A félév során az osztályfőnökök 61 figyelmeztetést, 15 intést adtak, a szaktanárok 76 esetben figyelmeztettek. A büntetés
sokszor az igazolatlan hiányzás következménye. A félév során összesen 27 órát nem tudtak igazolni a
diákok.

Bélás hírek, információk
 COMENIUS-Projekt 2010-2012 : SPANYOLORSZÁGBAN JÁRTUNK.
2010. november 7-én Madridba utazott egy 10 fős csoport a Tempus Közalapítvány
„Comenius Iskolai Együttműködések” program keretében.


Hagyományos rendezvényeink
A III. Béla Gimnázium szülői szervezete 2011. február 12-én rendezte meg a SZÜLŐK NEVELŐK bálját. A résztvevők egy vidám, jó hangulatú estét töltöttek együtt az MNÁMK
aulájában. Köszönet ezért a szülői szervezet azon tagjainak, akik munkájukkal tevékenyen
részt
vettek
a
rendezvény
lebonyolításában.
Köszönet jár támogatóinknak, akik szintén nagyban hozzájárultak a rendezvény sikeréhez.
A báli bevétel a multimédiás nyelvi oktatólaboratórium kialakításához járul hozzá.



Megyei matematika verseny
A kétfordulós verseny eredményhirdetésére január 13-án Kecskeméten került sor.
Két diákunk ért el első helyezést a kategóriájában.
Mezőfi Dávid (12.B) - felkészítő tanára: Dr. Blandl Mátyás
Szőts János (11.A) - felkészítő tanára: Egyed László



Kitüntetett tanáraink
Dr. Blandl Mátyás tanár úrnak és Módos Györgyné tanárnőnek (iskolánk nyugdíjas tanára) 2010 decemberében Baja város tanulóifjúsága képzésében hosszú időn át végzett kiemelkedően eredményes pedagógusi munkássága, elhivatott szakmai életútja elismeréseként
BAJA VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT díjat
adományozott Baja Város Önkormányzata.
Valamennyien szívből gratulálunk a díjhoz, további sikereket kívánunk.

Ennek a tablónak érdekessége, hogy leánytanuló is szerepel rajta. Szuper Ilona a második leány volt, aki iskolánkban érettségizett. Az első az unokanővére, Horváth Erzsi 1902-ben. Ki hitte volna akkor, hogy egyszer majd
többségben lesznek a lányok.

Tablók könyve
A múlt évben megküldött hírleveleinkben jeleztük, hogy az iskola végzett tanulóinak tablóiról ún. tablók könyve készül. A kiadvány megjelent, bemutatója 2010. december 11-én volt. 1950-től 2010-ig
minden tabló fényképe megtalálható benne. Korábbról 18 tablót és 2 csoportképet (1945, 1947) tudtunk közölni. Érdekessége a könyvnek, hogy különböző időszakok tanárairól is található benne tabló,
illetve csoportkép (1869, 1939, 1958, 1970, 1982, 2007).
A könyv néhány hét alatt elfogyott. Mivel továbbra is sokan szeretnének hozzájutni, a kiadó azt tervezi, hogy májusban ismét kinyomtatja, kiegészítve a 2011-ben végzők tablóival. Az addig előkerülő régiek is helyet kapnak természetesen az új kiadásban. Örömmel közöljük, hogy az 1898-as, 1914-es és
az 1922-es már megvan. Bízunk benne, hogy tagtársaink segítségével több még hiányzót is megkapunk.
Az új kiadás előjegyezhető Marjánovity Istvánné iskolatitkárnál személyesen, levélben, telefonon
(79/325-642) vagy e-mailben (titkar@bajabela.sulinet.hu).

Baja, február 24.
Polgár László
igazgató

Bálint László
elnök

