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Kitüntetések
Baja város Képviselő-testülete 2012. december 15-én tartott ünnepi ülésén Baráti Körünk elnöksége tagjainak,
dr. Péterfi Tamásnak Baja Város Díszpolgára kitüntető címet adományozott. Bálint László elnök ugyanakkor
Baja Városért címben részesült. Tagjaink közül dr. Nebojszki László (2011) után most dr. Dániel József is
megkapta ezt a kitüntetést

Tagdíjfizetés
Az idén a szokásosnál később kapják meg tagjaink az év első hírlevelét és vele a tagdíjfizetésre szóló felhívást,
de bízunk benne, hogy emiatt nem lesz fennakadás. Ennek jele az is, hogy tucatnyian nem is vártak a mi
akciónkra, már átutalták a Baráti Körnek szánt összeget.
Csekket csak azoknak küldünk, akik tavaly sem átutalással fizettek. Megjegyezzük, jó lenne, ha növekedne a
banki átutalások száma, mert az csökkentené a nyomtatványokra fordított kiadásainkat.

Támogatás
2012-ben 610 000 Ft-ot fordítottunk iskolai célra. A kitüntetett tanulókról készülő tablók költségére felajánlott
100 000 Ft egyelőre még a számlánkon van, a közeljövőben kerülhet sor a kifizetésre.
Elnökségünk 2013. 03. 20-án tartott ülésén döntött a 2013. évi első félévi támogatásokról a következők szerint:
kitüntetésekre a ballagás alkalmából (120 000 Ft), tanév végi jutalmazásra (130 000 Ft), könyvtárfejlesztésre
(100 000 Ft), az 1933. évi ciszterci kistabló nagyítására, keretezésére (20 000Ft).
Az újabb vállalás mindösszesen 370 000 Ft.

Változások az iskola fenntartásában
A III. Béla Gimnázium Baráti Körének megelőző hírlevelétől eltelt hónapokban nagy változásokon ment át
iskolánk. Megváltozott fenntartónk, amely a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ lett, annak is a bajai
tankerülete. Ugyanakkor a működtetés bizonyos részei a városnál maradtak, úgymint a közművek fenntartása és
a karbantartás bizonyos részei. Ehhez a helyzethez kell alkalmazkodnunk, ami persze nem könnyű, hiszen
gazdasági önállóságunk is megszűnt.
Ebben az új helyzetben még mindenki keresi a helyét, így természetesen mi is. Sajnos, az előbbiekben leírtakból
kifolyólag elvesztettük gazdasági hivatali munkatársainkat, ami rendkívüli módon megnehezítette az elmúlt
hónapok munkaügyi, gazdálkodási feladatait.

Az iskolai munkáról
A 2012/2013-as tanévet 679 diák kezdte meg 21 csoportban. A félévi iskolaátlag 4,31, a hat évfolyamos
osztályok átlaga 4,44, a négy-öt évfolyamos osztályoké 4,12.
A legkiemelkedőbb eredményeket a 7.A (4,60), 9.A (4,59), 7.B (4,58) osztályok érték el. A három
legalacsonyabb osztályátlag: 11.D (3,92), 10.D (3,75), 12.D (3,75).
A félévi munkájuk eredményeként 25 diáknak lett kitűnő a bizonyítványa. A bukott tanulók száma
kiemelkedően magas, 11 tanuló 23 tárgyból bukott. A magatartás és szorgalom iskolai átlag gyengébb a
megszokottnál, de így összhangban van az elért eredményekkel. Az iskolai magatartás átlag 4,47; a szorgalom
átlaga 4,24 .

Bélás hírek, információk
Új Comenius-projekt indult iskolánkban, mely 2012-2014 között zajlik. A szeptember óta folyó programban a
diákok európai kisebbségek helyzetével foglalkoznak. A projektben a bélás diákok mellett német, olasz, francia
és portugál középiskolások vesznek részt. A tanév első felében diákjaink Baján mutatták be a városban és
környékén élő kisebbségi (sváb, bunyevác, szerb, horvát) kultúrákat. Áprilisban és májusban a részt vevő
tanulóink előbb Rómába, majd a németországi Biberachba utaznak.
A DSD II vizsgák az idei évben sikeresen zajlottak. 30 végzős vizsgázóból 18 fő felsőfokú C1, 1 fő középfokú
B2 nyelvvizsgával egyenértékű DSD vizsgát tett. A nyolcadikosok DSD I-es vizsgái még nem zárultak le.
Az ECL nyelvvizsgákat továbbra is nagy sikerrel bonyolítjuk. Immár az összes, az iskolánkban tanított idegen
nyelvből, azaz angol, német, francia, olasz, orosz és horvát nyelvekből folyik vizsgáztatás nálunk. A horvát
nyelvet ugyan nem oktatjuk iskolánkban, de az érdeklődésre való tekintettel ezt is felvettük a vizsganyelvek
sorába. Örvendetes, hogy a bélás diákok igen nagy számban jelentkeztek mind az áprilisi vizsgára, mind az ECL
Országos Nyelvi Versenyre. Bízunk benne, hogy a hagyományokhoz híven idén is szép eredményeket érnek el.

Emléktáblát avattunk
Halálának 75. évfordulója alkalmából 2013.március 4-én Déri Miksára, a kiváló feltalálóra, iskolánk egykori
tanulójára emlékeztünk. Tiszteletére Cseh Béla tagtársunk kezdeményezésére és anyagi áldozatvállalásával
tardosi márványból készült emléktáblát állítottunk az egykori fizikai előadó bejárata mellé.
A bensőséges ünnepély keretében avató beszédet mondott, dr. Horváth Tibor professor emeritus, a BME
nyugalmazott tanszékvezető tanára
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