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Meghívó
A III. Béla Gimnázium Baráti Köre 2014. decembert 17-én 16 órai kezdettel taggyűlést tart, melyre szeretettel
várjuk minden tagunkat.
Napirend:
1. A választmány beszámolója a 2009 és 2014 között végzett munkáról
(Előadója: Szarvas Miklós elnök)
2. Vita a beszámolóról, szavazás
3. Az alapszabály módosítása
(Előterjeszti: Szarvas Miklós elnök)
4. A tisztségviselők és a választmány tagjainak megválasztása
5. Az elkövetkező évek feladatainak meghatározása
A Baráti Kör legfelsőbb szerve az ötévenként összehívott taggyűlés. Minden tag joga és érdeke, hogy fontos
döntéseinek meghozatalában részt vegyen.
Amennyiben a fenti időpontban a taggyűlés határozatképtelennek bizonyul, azaz nem jelenik meg a tagság fele +
1 fő (167!), akkor ugyanazon a napon és változatlan napirenddel 17 órai kezdettel tartjuk a megismételt
taggyűlést.
A Baráti Kör Elnöksége

A Baráti Kör új elnöke
2014. tavaszán Bálint László elnök halálával nagy veszteség érte egyesületünket. Halálával az egyesületnek egy
meghatározó korszaka lezárult.
A vezetőség minden erejével azon dolgozik, hogy az egyesület továbbra is az eredeti (25 évvel ezelőtti) kitűzött
feladatokat teljesítse.
2014. 04.17-én megtartott rendkívüli taggyűlés Szarvas Miklóst választotta elnöknek.
Szarvas Miklós 1961-65 között a gimnázium tanulója, majd 1969-1994-ig a gimnázium matematika- földrajz
szakos tanára volt. A Baráti Kör tagja a kezdetektől, ill. választmányi tag.
A Baráti Kör elnöke részt vesz az iskolai rendezvényeken:
- ballagás
- tantestület tanévzáró értekezlete
- gólyaavató ünnepség
- szalagavató
Az új vezetőséget a Törvényszék októberre jegyezte be. Ezért az elnökségi, a választmányi és a taggyűlést a
szokásosnál későbbi időpontban tartjuk.

1%
A 2013. évi adó 1 %-ának felajánlásával tagságunk az előzetes értesítés alapján 140.277.- Ft-tal növeli
bevételünket. Köszönjük.
Úgy hisszük, magasabb lehetne ez az összeg, ha azok is megjelölnék a Baráti Kört kedvezményezettként, akik
eddig – jelentéktelennek ítélve az összeget, nem éltek ezzel a lehetőséggel.

Adószámunk: 19042226-1-03

Tagdíjfizetés
Köszönjük az ez évi befizetéseket. Akik eddig elmulasztották tagdíjfizetési kötelezettségük teljesítését, azokat
kérjük, ha tudják, átutalással pótolják a következő számlaszámra:
III. Béla Gimnázium Baráti Köre
11732033-20022992
Ha valaki készpénzben szeretné tagdíját befizetni, a gimnázium titkárságán megteheti, illetve kérhet csekket.
Köszönjük azoknak a tagoknak a támogatását, akik a tagdíj kötelezettségükön felül kisebb- nagyobb összegekkel
támogatták az egyesületet. Kérjük, akinek van módja hasonló módon támogassa a Baráti Kört.
Tisztelt tagtársunk arra szeretnénk kérni, hogy az e-mail címét küldje el az alábbi baratikor@bajabela.sulinet.hu
címre e levél kézhezvételekor. Szeretnénk a jövőben a postai költségeket csökkenteni azzal, hogy a
taggyűlésekre a meghívókat illetve a hírleveleket elektronikusan küldjük ki.

Támogatás
A ballagáskor a kitüntetett végzősök jutalmazására 135 000 Ft, az „Év bélás diákja” kitüntetéshez 22.860 Ft-tal
járultunk hozzá. A tanév végi jutalmazásra 113 400 Ft-ot fordítottunk. A könyvtári beszerzéseket 100 000 Ft-tal
támogattuk. A stúdió hangtechnikai felújításához 119 500 Ft-al járultunk hozzá. A 2014-ben végzett diákok
közül négy diáknak a továbbtanulását 40 000 Ft/fő-vel támogatta a Baráti Kör.

Az iskolai munkáról
A 2013/14-es tanévet 668 diák kezdte meg és 671 diák fejezte be 21 csoportban
A tanév év végi iskolaátlaga 4,44 ;
A hat évfolyamos osztályok átlaga 4,55; a négy évfolyamos osztályoké 4,29.
Ebben a tanévben 107 diákunknak lett kitűnő a bizonyítványa.
A 2014. évi érettségi vizsgákról:
129 végzős jelentkezett és tett eredményes érettségi vizsgát. Az egyes tantárgyakból emelt szintű vizsgára
jelentkezők száma 126.
Iskolai szinten az elért tantárgyi eredmények átlaga 4,6; 78,96 %.
Az érettségi eredmények osztályonként a következők:
□
□
□
□

12.A.
12.B
12.C
13.D

4,68; 82,51%
4,61; 79,04%
4,76; 81,05%
4,38; 73,51%

dicséretek száma: 86; kitűnő:18
dicséretek száma: 51; kitűnő: 6
dicséretek száma: 50; kitűnő: 11
dicséretek száma: 26; kitűnő: 2

Képviseltük Magyarországot a 27 európai uniós ország egy-egy intézménye között az Európai Ifjúsági Nagy
Károly díj versenyében Aachenben májusban. Részt vettünk és a partnerek által is legsikeresebbnek ítélve
dolgoztunk Comenius pályázat keretei között négy másik ország egy-egy intézményével. Számos kiváló verseny
eredményünk született az elmúlt tanévben is.

Bélás hírek, információk
A középiskolák TOP 100-as listáján 51. helyen állunk az előző tanévi számszerű eredmények alapján
(kompetencia mérések,magyar, történelem, matematika, idegen nyelv érettségi, felsőoktatási felvételi). A délmagyarországi tágabb régióban (Somogytól Békés megyéig) mindössze kettő iskola előz meg minket.
Honlapunkon és hivatalos facebook oldalunkon a friss (és régebbi) hírek, események olvashatóak.
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