A Baráti Kör elnökének és a gimnázium igazgatójának
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1%
A 2014. évi adó 1 %-ának felajánlásával tagságunk az előzetes értesítés alapján 145.564.- 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. 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 82 000 Ft-tal, az „Év bélás diákja” kitüntetéshez 26.797 Fttal járultunk hozzá. A 2015-ben végzett diákok közül négy diáknak a továbbtanulását 40 000 Ft/fő-vel támogatta
a Baráti Kör.

Kezdeményezés
A fentiekben is látható, hogy szervezetünk jelentős összegekkel támogatja iskolánk tanulóit. Ezt a hagyományt
szeretnénk megtartani azzal a kezdeményezéssel, amely most 2015-ben indult az 1965-ben érettségizett 4/C
osztály 50 éves érettségi találkozóján. A kezdeményezés elindítói arra hívják fel az érettségi találkozókat tartó
osztályokat, hogy az összejövetelük napján gyűjtsenek ott helyben pénzbeli támogatást és azt fizessék be a Baráti
Kör (fentebb jelzett) számlaszámára.
A kezdeményező 4/C 50 000 Ft-tal indította el ezt a felhívást. Kérjük minél több osztály csatlakozzon ehhez.

Felújítás
Valószínűleg mindenki számára ismert, hogy sok évnyi, sőt évtizednyi várakozás után idén július végén
megindult a gimnázium „A” épületének felújítása. Ennek keretei között az utcai és udvari nyílászárók cseréje
(mintegy 250 ablak, a nagykapuk és kisebb bejáratok kapui), a homlokzati hőszigetelés és festés, padlástéri
hőszigetelés, lábazat megújulása, valamint a fűtésrendszer elemeinek cseréje bonyolódott le. A munkálatok ideje

alatt szeptember elejétől november elejéig tanulóink többsége a volt tanítóképző főiskola épületében kapott
helyet. Reményeink szerint a felújítás folytatódhat a belső terekkel 2016-ban.

Az iskolai munkáról
A 2014/15-es tanévet 666 diák kezdte meg és 663 diák fejezte be 21 csoportban.
A tanév év végi iskolaátlaga 4,39 ;
A hat évfolyamos osztályok átlaga 4,51; a négy évfolyamos osztályoké 4,22.
Ebben a tanévben 95 diákunknak lett kitűnő a bizonyítványa.
A 2015. évi érettségi vizsgákról:
125 végzős jelentkezett és tett eredményes érettségi vizsgát. Az egyes tantárgyakból emelt szintű vizsgára
jelentkezők száma 99.
Iskolai szinten az elért tantárgyi eredmények átlaga 4,53; 78,28 %
Az érettségi eredmények osztályonként a következők:
□
□
□
□

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

4,51; 78,70%
4,66; 81,53%
4,55; 78,41%
4,39; 74,47%

dicséretek száma: 35; kitűnő:
dicséretek száma: 58; kitűnő:
dicséretek száma: 40; kitűnő:
dicséretek száma: 25; kitűnő:

7
11
6
3

Bélás hírek, információk
A középiskolák TOP 100-as listáján 53. helyen állunk az előző tanévi számszerű eredmények alapján
(kompetencia mérések,magyar, történelem, matematika, idegen nyelv érettségi, felsőoktatási felvételi).
Honlapunkon és hivatalos facebook oldalunkon a friss (és régebbi) hírek, események olvashatóak.
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