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1 % 
   

  A 2016. évi adó 1 %-ának felajánlásával tagságunk az előzetes értesítés alapján 250 473.- 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 e-mail címét (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 140.000 Ft-tal, az „Év Bélás Diákja” kitüntetéshez 29.210 

Ft-tal járultunk hozzá. A 2017-ben végzett diákok közül négy diáknak a továbbtanulását fejenként 40.000 Ft-tal 

támogatta a Baráti Kör. A felújítás során megsérült tablók üvegezésére 157 800 Ft támogatást adtunk. 

Az elnökség tagjai javaslatára, saját díjat alapított az egyesület. Ezt a díjat olyan végzős diák kapja, aki 

kiemelkedő munkát végez bélás évei alatt az iskola közösségéért. A díj értéke egyenlő  az iskolai kitüntetések 

mindenkori díjával.(jelenleg 20 000 Ft) 

Az elnökség a választmány elé terjesztette a javaslatot, melyet a választmány elfogadott az őszi választmányi 

ülésen. 

 

Kezdeményezés 

 
Az elnökség javasolja az iskolavezetésnek, hogy a szülői értekezleteken hívják fel a szülők figyelmét a Baráti 

Kör támogatási lehetőségeire, akár osztályszintű támogatásra is. 
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A gimnázium testvériskolai kapcsolatairól 
 

Testvériskolai programjainkban sor került az immár tíz éve hagyományos erdélyi marosvásárhelyi Bolyai Farkas 

Elméleti Líceum és Református Kollégiummal való testvériskolai együttműködésre. Ennek során 2017 

októberében sokszínű, a város érdeklődő közönségét is megmozgató programsorozatot szerveztünk. 

 Folytatódott a kapcsolat építése a németországi Waiblingen-Neustadtban lévő  Friedensschule-val. 2017 

tavaszán a mi tanáraink voltak látogatóban, ősszel őket vártuk ide.  

Delegációnk most először látogatott el biberachi (Németország) Matthias Erzberger Schule -ba, így velük is 

formálódóban van a kapcsolat kiépítése. 

 

Az iskolai munkáról 
 

 

Az előző tanév eredményeiről 

A 2016/17-es tanévet 643 diák kezdte meg és 643 diák fejezte be 20 osztályban. 

A tanév év végi iskolaátlaga 4,45.  A hat évfolyamos osztályok átlaga 4,48; a négy évfolyamos osztályoké 4,38.   

A tanév végén 112 diákunknak lett kitűnő a bizonyítványa. Bukás nem volt. 

 

A 2017. évi érettségi vizsgákról: 

126 végzős tett eredményes érettségi vizsgát. Az egyes tantárgyakból emelt szintű vizsgára 119-an jelentkeztek. 

Iskolai szinten az érettségi eredmények átlaga 4,57; 78,28 % 

 

Az érettségi eredmények osztályonként a következők:  

 

12.A.  4,54; 78,00%  tant.dicséretek száma: 36; kitűnő: 7;   ált. dics.:3 

12.B   4,87; 85,58%  tant.dicséretek száma: 31; kitűnő:20;  ált. dics.:9 

12.C   4,44; 76,07%  tant.dicséretek száma: 29; kitűnő:  3;  ált. dics.:0 

12.D   4,42; 74,85%  tant.dicséretek száma: 26; kitűnő:  6;  ált. dics.:2 

 

Bélás hírek, információk 

 
Tanáraink közül  Pethőné Kővári Andrea a megyei Prima közönségdíját vehette át a kecskeméti díjkiosztó gálán,  

Egyed László pedig elnyerte a Rátz Tanár Úr Életműdíjat, amit a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében 

rendezett ünnepségen 7 másik díjazottal együtt vehetett át. A díjat minden évben a középiskolai reáloktatás azon 

pedagógusai kapják, akik életművükkel, kiemelkedő munkásságukkal jelentősen hozzájárultak a hazai 

középiskolai természettudományos képzés színvonalának emeléséhez. 

A középiskolák TOP 100-as listáján 70. 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, 2017.december.18. 
 
   Szarvas Miklós   Arnóczki János 
        elnök   intézményvezető 


