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1 % 
   

  A 2015. évi adó 1 %-ának felajánlásával tagságunk az előzetes értesítés alapján 322 195.- 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. 

 

Tájékoztatjuk tagtársainkat, hogy a 2016. október 29-én tartott választmányi ülésen a választmányi tagok 

elfogadták az elnökség azon javaslatát, mely szerint 2017-től a tagdíj évi 2000 Ft lesz. 

 

Tisztelt tagtársunk! Arra kérjük, hogy az emailcímét (ha még nem tette meg) küldje el az alábbi 

baratikor@bajabela.hu címre. Szeretnénk ugyanis a jövőben a postai költségeket azzal csökkenteni, hogy a 

taggyűlésekre a meghívókat, illetve a hírleveleket elektronikusan továbbítjuk. 

 

Támogatás 
 

   A ballagáskor a kitüntetett végzősök jutalmazására 75.000 Ft-tal, az „Év Bélás Diákja” kitüntetéshez 27.940 

Ft-tal járultunk hozzá. A 2016-ben végzett diákok közül öt diáknak a továbbtanulását fejenként 40.000 Ft-tal 

támogatta a Baráti Kör.  

 

Kezdeményezés 
 

A fentiekből is látható, hogy szervezetünk jelentős összegekkel támogatja iskolánk tanulóit. Ezt a hagyományt 

szeretnénk megtartani azzal a kezdeményezéssel, amely az 1965-ben érettségizett 4/C osztály ötvenéves érettségi 

találkozóján, 2015-ben indult. A kezdeményezés elindítói arra hívják fel az érettségi találkozókat tartó 

osztályokat, hogy az összejövetelük napján gyűjtsenek 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. 
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Felújítás 
 

Iskolánkban idén nyáron folytatódott a felújítás. Tavaly javarészt külsőleg újultunk meg, idén rejtettebben: az 

elaggott, jórészt alumíniumvezetékes erősáramú(220V-os) hálózatunk cseréjére került sor az „A” épületben. 

Ehhez kapcsolódóan megtörtént az ún. gyengeáramú hálózat  falakba csövezése és részbeni kábelezése is. Ennek 

befejező munkálatait – mint az újonnan kialakítandó hálózatok (internet, tűzjelző rendszer, kamera rendszer, 

beléptető, új csengetési és iskolarádiós hálózat) bekábelezése és fogadó/vezérlő egységek telepítése – a 

következő nyárra tervezzük. A munkálatokkal a falakba a mennyezet közelében hat csőhálózat került, ezekben 

futnak a jelenleg beépített és majd a jövőben bekerülő kábelek. Az erősáramú hálózat XXI. századi 

technológiájú, termenként különkapcsoló/megszakító szekrényekkel és bővített (3x125A) bejövő 

teljesítménynöveléssel. A beruházást teljes egészében Baja Város Önkormányzata finanszírozta. Mi 

természetesen köszönjük ezt városunknak, bár szerettük volna, ha a gyengeáramú rendszer egésze is elkészül, de 

reménykedünk abban, hogy jövő nyáron teljessé válhat az épület elektromos felújítása-bővítése. 

Főépületünkben („A”) „halmozottan hátrányos helyzetű” és nem halogatható javítást igénylő a parkettázás, a 

belső  falak rendbe tétele. 

                 

 

Az iskolai munkáról 
 

A nyári eseményekben nemcsak felújítási munkálatok voltak, hanem kiemelt szakmai program is megvalósult: 

2016. július 4-8. között 40 év után újra Baja adott otthont a matematikatanárok Rátz László vándorgyűlésének, 

melynek szakmai programjaihoz iskolánk „B” épülete biztosított helyet. A konferencián mintegy 160 tanár vett 

részt, munkájuk különböző szekciókban folyt. A szakmai szervezést lebonyolító Bolyai János Matematikai 

Társulattal a konferenciasorozat végén összegeztük a tapasztalatokat, a visszajelzések egyértelműen pozitívnak, 

sikeresnek és eredményesnek mutatták a négynapos programot. Kicsit sajnáltuk, hogy a patinás „A” épületre 

nem terjedhetett ki térben a konferencia az elektromos felújítás miatt, de büszkék vagyunk arra, hogy így is 

maximálisan eleget tettünk a szervezői elvárásoknak. 

 

Az előző tanév eredményeiről 

A 2015/16-es tanévet 666 diák kezdte meg és 663 diák fejezte be 21 osztályban. 

A tanév év végi iskolaátlaga 4,39.  A hat évfolyamos osztályok átlaga 4,51; a négy évfolyamos osztályoké 4,22.   

A tanév végén 95 diákunknak lett kitűnő a bizonyítványa. 

 

A 2016. évi érettségi vizsgákról: 

147 végzős tett eredményes érettségi vizsgát. Az egyes tantárgyakból emelt szintű vizsgára 133-an jelentkeztek. 

Iskolai szinten az érettségi eredmények átlaga 4,53; 78,28 % 

 

Az érettségi eredmények osztályonként a következők:  

 

12.A.  4,75; 83,30%  dicséretek száma: 40; kitűnő:  15 

12.B   4,67; 80,25%  dicséretek száma: 36; kitűnő:   9 

12.C   4,36; 73,40%  dicséretek száma: 25; kitűnő:   2 

12.D   4,47; 75,56%  dicséretek száma: 31; kitűnő:    3 

13.D   4,23; 73,07%  dicséretek száma: 18; kitűnő:    3 

 

 

Bélás hírek, információk 
 

A középiskolák TOP 100-as listáján 50. helyen állunk az előző tanévi számszerű eredmények alapján 

(kompetenciamérések, magyar, történelem, matematika, idegen nyelvi érettségi, felsőoktatási felvételi). 

Honlapunkon és hivatalos facebook oldalunkon a friss (és régebbi) hírek, események olvashatóak. 

 

 

Baja, 2016.november. 28. 
 
   Szarvas Miklós   Arnóczki János 
        elnök   intézményvezető 


