
A Baráti Kör elnökének és a gimnázium igazgatójának 

hírlevele 
2018. december 

 

  

 

1 % 
   

  A 2017. évi adó 1 %-ának felajánlásával az előzetes értesítés alapján 409527- Ft-tal nőtt a bevételünk. Minden 

felajánlónak 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. 

 

Emlékeztetjük 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 ímélcímét (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 170.000 Ft-tal, az „Év Bélás Diákja” kitüntetéshez 29.210 

Ft-tal járultunk hozzá. A 2018-ben végzett diákok közül négy diáknak a továbbtanulását fejenként 40.000 Ft-tal 

támogatta a Baráti Kör.  

Az elmúlt évben az elnökség 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 idei ballagáson első ízben adta át ezt a díjat Szarvas Miklós elnök az 

arra érdemes végzős diáknak. 

 

Emléktábla-avatás 
 
A Baráti Kör emléktáblát állíttatott Bálint László, a Baráti Kör volt elnökének és a gimnázium egykori 

igazgatójának tiszteletére. Az emléktábla avatására 2018. április 21-én került sor az elnökség és az iskola 

képviselői jelenlétében, ahol rövid ünnepi műsor keretében avató beszédet mondott Szarvas Miklós elnök. 

Ezen a napon egy másik jeles eseményen is részt vett az elnökség. A gimnázium megszervezte Dr. Abonyi 

József 80 éves érettségi találkozóját, melynek fogadási részét a Baráti Kör finanszírozta. Dr. Abonyi József 

alapítója és első elnöke volt a Baráti Körnek. 
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A gimnázium testvériskolai kapcsolatairól 
 

Testvériskolai programjainkban ismételten sor került az immár 11 éve hagyományos erdélyi marosvásárhelyi 

Bolyai Farkas Elméleti Líceum és Református Kollégiummal való testvériskolai együttműködésre. Ennek során 

2018. májusban látogattunk el hozzájuk a 10 éves évforduló marosvásárhelyi megünneplésére. Ezen a 

látogatáson Szarvas Miklós Elnök Úr is részt vett. Októberben hozzánk jött a vásárhelyi diák és tanár delegáció. 

Mindkét helyszínen színes tartalmas programok valósultak meg. 

 Folytatódott a kapcsolat építése  a németországi Waiblingen-Neustadtban lévő  Friedensschule-val és a 

biberachi (Németország) Matthias Erzberger Schule –val. 

 

Szarvas Miklós elnök beszédet mond 

A gimnázium végzős tanulói köszöntötték a 80 éve végzett 

osztály egyetlen élő tagját Dr. Abonyi Józsefet 

Emléktábla a gimnázium falán 

Öregdiákok az emléktábla avatáson 



Az iskolai munkáról 
 

 

Az előző tanév eredményeiről 

A 2017/18-as tanévet 622 diák fejezte be 20 osztályban. 

A tanév év végi iskolaátlaga 4,41.  A hat évfolyamos osztályok átlaga 4,46; a négy évfolyamos osztályoké 4,33.   

A tanév végén 84 diákunknak lett kitűnő a bizonyítványa. Bukás nem volt. 

 

A 2018. évi érettségi vizsgákról: 

124 végzős tett eredményes érettségi vizsgát. Az egyes tantárgyakból emelt szintű vizsgára 119-en jelentkeztek. 

Iskolai szinten az érettségi eredmények átlaga 4,54; 78,06 % 

 

Az érettségi eredmények osztályonként a következők:  

 

12.A.  4,57; 79,29%  tantárgyi dicséretek száma: 39; kitűnő: 6;   általános dicséret:2 

12.B   4,74; 83.13%  tantárgyi dicséretek száma: 78; kitűnő:15;  általános dicséret:7 

12.C   4,28; 72,32%  tantárgyi dicséretek száma: 26; kitűnő:  4;  általános dicséret:1 

12.D   4,57; 77,51%  tantárgyi dicséretek száma: 39; kitűnő:  9;  általános dicséret:1 

 

Bélás hírek, információk 

 
A középiskolák rangsorában a 6 évfolyamosokat elemző számítások szerint 49., a 4 évfolyamosoknál pedig az 

56. helyen állunk az előző tanévi számszerű eredmények alapján (kompetenciamérések, érettségi, felsőoktatási 

felvételi,stb.). 1678 középiskolát elemeztek (és külön 1318 gimnáziumot). Tanulságos, hogy előttünk egy-két 

kivételtől eltekintve csak nagyvárosi és jelentős beiskolázási lehetőséggel bíró, tradicionálisan „erős” 

gimnáziumok állnak. Mindez az iskolánkat támogató Baráti Kör sikere is. 

Itt találhatóak meg az adatok: 

https://legjobbiskola.hu/top/top_kozepiskola.php?page=5&training=osszes_gimnazium#rangsor 

 

https://legjobbiskola.hu/top/top_kozepiskola.php?training=osszes_iskola&city= 

 

Idén nyáron folytatódott az „A” épületünk felújítása – ezúttal belül. Új járólapokat kaptak a folyosók,a 

tantermek, irodák, szertárak parkettáit cseréltük vagy ahol nem szorultak arra, ott  felújítás történt. Újak lettek a 

belső nyílászárók, festés történt a falakon. Korszerű gyengeáramú és wifi hálózat épült ki. A kivitelezési 

költségek emelkedése miatt néhány helyiség nem vagy csak részben újult meg (könyvtár kimaradt, nagyelőadó 

és kiselőadó padjai és kövezete szintén). Következő célunk a felújítások terén az 1972-ben megépült „B” épület 

(volt Frankel) teljes körű felújítása és az 1900-ban épült, ma „C” épületként ismert épület helyére tornacsarnok 

építése. 

Idén ősztől részt veszünk egy kétéves programban az ERASMUS+ pályázati rendszerben görög, német 

iskolákkal és marosvásárhelyi testvériskolánkkal együttműködve. 

Az elmúlt tanévben mintegy 1000 versenynevezésünk volt, melyből 112 esetben az első 10 helyek között 

végeztünk és 4 nemzetközi versenyen is az első 10 helyezett közötti eredményeket értek el diákjaink. 

 

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

rátekintesz/lájkolsz jusson eszedbe 1-2 ezer forinttal támogatni szervezetünket, rajta keresztül a bélás diákokat. 

 

Kedves Tagtársunk! A Baráti Kör elnökségének és a gimnázium dolgozóinak nevében szép karácsonyi  

ünnepeket és boldog új esztendőt kívánunk:  

 

 

 
   Szarvas Miklós   Arnóczki János 
        elnök   intézményvezető 
 
Baja, 2018.december.13. 
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