A Baráti Kör elnökének és a gimnázium igazgatójának
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Hírlevelek – 15 év óta
Első hírlevelünkkel 1997 májusában jelentkeztünk. A másodikban, 1998. januárban ezt írtuk: „Szeretnénk a kapcsolattartásnak ezt a módját rendszeressé tenni.” Megtettük. Azóta minden évben két hírlevelet küldtünk a Baráti Kör tagjainak. Ez a
mostani a harmincegyedik. Célunk az volt, az ma is, hogy rövid közleményekben tájékoztassuk tagjainkat az elnökség, valamint a választmány tevékenységéről és az iskola életéről.
Bár nosztalgiával tekintünk vissza a Kör megalakulása utáni első években tartott őszi „bélás napokra”, amelyek lehetőséget
nyújtottak személyes találkozásokra, el kell fogadnunk, hogy tagságunk területi szétszórtsága – és talán az életkörülmények
változása miatt is – a kapcsolattartás legfontosabb eszközei a jövőben is a hírlevelek lesznek. Arra kell törekednünk, hogy
azok – tömörségük ellenére – tartalmasak, informatívak legyenek. Igyekszünk ezt tenni.

Tagságunk és a tagdíjfizetés
Bankszámlaszámunk: Bajai III. Béla Gimnázium Baráti Köre
11732033-20022992-00000000
A tagdíj alapösszege változatlanul 500 Ft. Köszönjük az idei befizetéseket, segítségükkel sok hasznos vállalásunkat tudjuk
teljesíteni. Akik eddig még nem fizettek, azoknak levelünk mellékleteként csekket küldünk, de kérjük, hogy a jövőben – ha
tehetik – a banki átutalást válasszák.
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Adójuk 1%-ának felajánlásával tagjaink ebben az évben 151 751 Ft-tal növelték bevételünket. Kérjük, hogy jövőre is gondoljanak ránk.

Változás az iskola vezetésében
Polgár László igazgató úr nyugdíjazását kérte. Helyét megbízottként nyár óta Arnóczki János addigi igazgatóhelyettes tölti
be.
A nyugalomba vonuló igazgató 1992 óta dolgozott az iskolában tanárként, majd igazgatóhelyettesként, 2002 óta első számú
vezetőként. 1999 és 2004 között a Baráti Kör titkára volt. Kapcsolata sem az iskolával, sem Körünkkel nem szakad meg: az
iskolában tanítást vállalt, a Baráti Körnek aktív tagja marad.

Támogatás
Az elnökség döntése alapján a ballagáskor 70 000 Ft-tal járultunk hozzá a kitüntetett tanulók jutalmazásához, a tanév végi
jutalmakra 130 000 Ft-ot adtunk, és 250 000 Ft-tal támogattuk a marosvásárhelyi testvériskolai kapcsolat ápolását. Négy tovább tanuló, végzős fiatalnak fejenként 40 000 Ft segélyt juttattunk, és 100 000 Ft összegben vállaltuk a kitüntetett tanulókról készülő tablók elkészítésének költségét.
A 2012-es naptári évben mindösszesen 710 000 Ft támogatást nyújtottunk az iskolának.

Gyászolunk
Az elmúlt nyáron iskolánk két egykori tanára távozott az életből. Borsodi István 1954-től 1959-ig, dr. Balanyi László 1959től 1964-ig tanított a III. Béla Gimnáziumban. Egy hete pedig Hantos Tamásnét, Sára nénit kísértük utolsó útjára. Ő az
1970-es években, 1979-es nyugdíjazásáig gondnok volt az iskolában.
Nyugodjanak békében!

Emléktábla-avatás
2012. október 8-án emléktáblát avattunk az iskolában. Az emlékhely a holokauszt áldozatává vált egykori gimnazisták tragédiáját idézi fel. A Baráti Kör koszorúját az elnök helyezte el a táblánál.

Kitüntetés
Örömmel adunk tájékoztatást arról, hogy tagtársunk, Zalavári László, az Ady Endre Városi Könyvtár munkatársa újságírói,
rendezvényszervezői és könyvtárosi tevékenységéért a múlt hónapban Bács-Kiskun Megye Közművelődési Díja kitüntetést
kapott. Gratulálunk és további eredményes munkát kívánunk neki.

Hírek az iskolából
Gimnáziumunk szép sikerekkel zárta az előző tanévet is. Hasonlóképpen a megelőző évekhez az érettségi, a felvételi eredmények és a tanulmányi, valamint sport sikereink is „szokásosan” bizonyították diákjaink, tanáraink eredményességét a
minket támogató szülők, Baráti Kör, alapítványunk, fenntartónk segítségével.
Az új tanév sok tekintetben jelentős változásokat hozott és hoz számunkra. Személyi téren Polgár László igazgató úr nyugdíjba vonulásával megváltozott az iskolavezetés is részben. Jómagam az átmeneti helyzetben megbízott igazgatóként irányítom az iskolát Jaloveczkiné Pauk Eszterrel és az új helyettessel, Balykó Noémivel, valamint Marton Judit gazdasági vezetővel.
Néhány kollégánk távozott iskolánkból, így: Horváth Emese testnevelés-földrajz szakos, Weidinger Yvett testnevelés szakos tanár. Helyükre, valamint a már korábban megüresedett rajztanári állásra újak érkeztek; Molnár Péter testnevelés földrajz, Nagy Előd testnevelés és Sipos Lóránd rajz szakos tanárok.
Szülői szervezetünk élén is változás történt, mert előző elnökünk gyermeke távozásával lemondott, és most október elejétől
dr. Vavró Beáta vette át ezt a feladatot.
A személyi változások mellett gazdasági pénzügyi helyzetünk sajnos egyre nehezebb, sok esetben közműfizetési gondjaink
vannak, bár fenntartónk (Baja Város Önkormányzata) ezidáig a legkritikusabb helyzeteinkben segítségünkre volt ezek megoldásában.
Több pályázatban vettünk és veszünk részt: augusztusban lezárult a Bakainé Páli Noémi irányítása alatt zajló Comenius pályázati programunk, melyben másik négy ország egy-egy iskolájával közösen vettünk részt, főként környezeti nevelési
programokat végrehajtva, amelyben diákjaink és tanáraink kis csoportjai el is utazhattak ezekbe az országokba, számos tapasztalatot begyűjtve. Jelenleg egy újabb hasonló kétéves lefutású pályázatban veszünk részt Orháné Koósz Anna kollégánk
irányításával, ahol szintén öt ország egyikeként most a nemzetiségek helyzetével ismerkednek a résztvevők. Ennek állomásaként októberben mi fogadtuk az olasz, portugál, francia, német delegációkat, mondhatni nagyon nagy sikerrel. A program
folytatásaként még ebben a tanévben (tavasszal) két országba utazik tanári és diák csoportunk (2-2 tanár, 4-5 diák). Mindkét
comeniusos pályázatban 20 000-20 000 euro támogatást nyertünk el.
További nagyon fontos és sikeres programunk a marosvásárhelyi testvériskolai kapcsolatunk, melynek részeként az előző
tanévben lezárult egy közös magyar irodalmi és történelmi kutatás dr. Mayer János vezetése alatt, és ebben a tanévben a
Határtalanul pályázati programban elnyert 668 ezer Ft hozzásegít minket, hogy a tavaszi marosvásárhelyi látogatásunk utazási költségét fedezni tudjuk (illetve ebből az összegből fizettük az októberben hozzánk érkezett vendégeink szállásköltségeit is). Ennek a programnak koordinátora Radva László kollégánk, aki évek óta gondozza ezt a testvériskolai kapcsolatot.
Tovább folytatjuk ECL nyelvvizsgahelyként való működésünket Tomasicsné Pongó Csilla tanárnő vezetésével, melyben
több kollégánk vizsgáztató tanárként vesz rész.
Könyvtárunk is változóban van egyrészről jelentős selejtezéssel (régi, már nem használható tankönyvek pl.), másrészt a
frissítésre idén 100 000 Ft-ot tudunk szánni. Fébó-Goretich Blanka könyvtáros tanárunk jelentős erőfeszítéseinek köszönhetően remélhetőleg ebben a tanévben megújul könyvtárunk.
A tanév további jelentős változása lesz január elsejétől a fenntartói átalakulás. Az úgynevezett járási tankerületek létrehozásával a szakmai irányítás mindenképpen az állam kezébe kerül, míg a működtetés/üzemeltetés tekintetében Baja Város
Képviselőtestülete dönthet úgy, hogy ezt megtartja. Ez a döntés várhatóan november 15-én megtörténik. Mindez természetesen együtt jár majd sokféle változással: jelenleg már dolgozunk az új Nemzeti Alaptanterv és kerettanterv „adoptálásán”,
amely pedagógiai programunk megváltozását, új óraterveket és akár új tantárgyi „szakosodási” irányokat is jelenthet,
amennyiben a tantestület december erről úgy dönt. Jelenti a szervezeti-működési szabályzatunk, házirendünk megváltoztatását is, mindez az új köznevelési törvény és végrehajtási rendeletének figyelembe vételével.
Mindezek jelentős plusz terheket rónak tantestületünkre a tanév folyamán, de bízunk benne, hogy az előző évek szakmai sikereit tovább tudjuk folytatni a napi munkánkban, és ehhez kérjük az Önök segítségét is.
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