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Névváltozás
Az iskola neve Bajai III. Béla Gimnáziumra változott.

Iskolánk új vezetője
Arnóczki János 1981-ben érettségizett a III. Béla Gimnáziumban. 1995-től az iskola tanára, majd
igazgatóhelyettese volt. Az elmúlt tanévben megbízott igazgatóként irányította az iskolai munkát. Augusztusban
öt évre szóló kinevezést kapott. Gratulálunk neki!
Joggal bízhatunk abban, hogy a gimnázium és a Baráti Kör együttműködése a korábbiakhoz hasonlóan szoros
és hasznos lesz.

Tagdíjfizetés
Köszönjük az ez évi befizetéseket. Akik eddig elmulasztották tagdíjfizetési kötelezettségük teljesítését, azoknak
emlékeztetőül csekket küldünk, de ha átutalással is tudnak fizetni, ne használják fel a csekket.

1%
A 2012. évi adó 1 %-ának felajánlásával tagságunk az előzetes értesítés alapján feltehetően 156 103 Ft-tal
növeli bevételünket. Köszönjük.
Úgy hisszük, magasabb lehetne ez az összeg, ha azok is megjelölnék a Baráti Kört kedvezményezettként, akik
eddig – jelentéktelennek ítélve - saját 1 %.-ukat - nem éltek ezzel a lehetőséggel.

Adószámunk: 19042226-1-03
Támogatás
A ballagáskor a kitüntetett végzősök jutalmazására 126 000, a tanév végi jutalmazásra 117 000 Ff-ot
fordítottunk. A könyvtári beszerzéseket 100 000 Ft-tal támogattuk. A két kistabló nagyítása, keretezése 33 020
Ft-ba került. Ez összesen: 376 020 Ft.
A kitüntetettek tablóinak elkészítése folyamatban van, az arra felajánlott 100 000 Ft még a számlánkon van.

A ciszterci korszak tablói
Mint már hírt adtunk róla, 2011. szeptember 10-én a II. emeleten a két korábbi (1946, 1948) mellett 21
kistablóból nagyított tablót helyeztünk el.
Örömmel számolhatunk be arról, hogy ebben az évben két további szerzeménnyel bővült az sorozat,
hozzájutottunk az 1933-ban és az 1915-ben végzettek kistablójához. Az utóbbin (a korra jellemzően) nyolcan
katonaruhában vannak, köztük Oltványi (akkor Artinger) Imre is.
Jó lenne, ha gyűjteményünk kiegészülne, s legalább az 1914-es és 1915-ös kép utáni hiányok megszűnnének.
Jelenleg még a következők nincsenek meg: 1916, 1917, 1919, 1921, 1923, 1925, 1926, 1927, 1934, 1937, 1939.
Kistablót minden végzett tanuló kapott (vásárolt), kizárt dolog, hogy mind elpusztult. Kérjük tagjainkat, hogy
rokonaikat, ismerőseiket biztassák a családi hagyaték átkutatására.
Körünk a kölcsönkapott kistablókat lemásolja és haladéktalanul visszaadja.

Az iskolai munkáról
A 2012/2013-as tanévet 673 diák fejezte be 21 csoportban.
A tanév év végi iskolaátlag 4,42 ; (a hat évfolyamos osztályok átlaga 4,54 a négy évfolyamos osztályoké 4,25 )
A legkiemelkedőbb eredményeket a 12.A: 4,73; 12.A: 4,73; 7.B: 4,65; 9.A: 4,63 12.B: 4,62 osztályok érték el.
Tíz osztály ért el 4,5 vagy a feletti átlagot, az osztályátlagok sora a 3,89-el zárul .
Ebben a tanévben 85 diákunknak lett kitűnő a bizonyítványa.
126 végzős jelentkezett és tett eredményes érettségi vizsgát. Iskolai szinten az elért tantárgyi eredmények
átlaga 4,57 78,89%. Sokan értek el kiváló eredményt, 32 végzős diákunk szerzett kitűnő érettségi bizonyítványt.

Bélás hírek, információk
A 2012/13-as tanév jelentős változásokat hozott a gimnázium életében. Iskolánk is bekerült a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ által fenntartott intézmények közé. A fenntartóváltás sok új adminisztrációs
feladatot rótt az iskolavezetésre.
Személyi változások is történtek. Arnóczki János megbízott igazgató ötéves intézményvezetői, Balykó Noémi
ötéves intézményvezető-helyettesi megbízást kapott.
Távoztak az iskolából: Zempléni András angol szakos,Taskovicsné Buk Rita angol-történelem szakos kollégák.
Nyugdíjba vonult Lepres András, Lepres Andrásné, dr. Blandl Mátyás és Schmidt Lajos. Sajnos az idei tanévben
a nyugdíjas kollégákat nem lehet még óraadásra sem alkalmazni, így tapasztalatuk és szakértelmük nem
kamatoztatható az oktatásban.

Testvériskolai cserekapcsolat
Újabb mérföldkőhöz érkezett a 2007 óta töretlen testvériskolai kapcsolat iskolánk, a marosvásárhelyi Bolyai
Farkas Elméleti Líceum és a Református Kollégium között. Augusztus végén a marosvásárhelyi kollégák tettek
négynapos látogatást nálunk, melynek keretében többek között Bálint László igazgató úr vezetésével
ismerkedtek iskolánk múltjával és jelenével, kirándultak Mohácsra és Pécsre. A találkozót jó hangulatú vacsora
tette még emlékezetesebbé.
Ugyancsak a testvériskolai kapcsolat híreihez tartozik, hogy a szokásos októberi diáklátogatás során első
alkalommal utazott mindkét marosvásárhelyi igazgató gimnáziumunkba. Ez lehetőséget teremtett a három
intézmény együttműködésének áttekintésére, a kapcsolat jövőjének megvitatására. Az iskolavezetés meghívást
kapott egy hivatalos marosvásárhelyi látogatásra is.
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