Ösztöndíjas Szemle, 1. szám (Megjelenik félévente)
A márciusi ünnepségen ösztöndíjat átvevők között vannak legutóbbi, augusztusi
jutalmazottak; új és visszatérő ösztöndíjasok.
Először is nézzük, milyen új „trófeákat” gyűjtöttek az államalapító királyunk ünnepén
is kitüntetett állandó zirci lakosú középiskolás fiatalok. Kugler Nikoletta és Gilicze Lívia, a
Reguly Antal Szakképző Iskola diákjai országos irodalmi versenyeken jeleskednek, s
különböző dicséretekben részesültek: előbbi igazgatói, utóbbi – aki a dobogóra is
felkapaszkodott ezeken a vetélkedőkön – tantestületi, szaktanári és osztályfőnöki
elismerést kapott. A szintén szakképzős Véber Rolandnak is van igazgatói dicsérete.
Szarvas Anasztázia, a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény diákja az elmúlt évi 4,93-as átlagát kerekítette ki ötösre.
A szintén bélás Auer Nikolett – aki a tanulmányi versenyek egy másik kategóriájában,
biológiában ért el helyezést – német, a fővárosban tanuló Tamaskovics Eszter olasz
középfokú komplex nyelvvizsgát tett. Mindketten végzős tanulók.
A gimnáziumból Klesitz Virgína és Nagy Linda 3-3 darabos ECDL-gyűjteményét
gyarapította egy-egy vizsgamodullal.
Az új és visszatérő ösztöndíjasok is elsősorban helyben tanuló gimisek. Egyedüli
kivételt képez Vadas Evelin, aki az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont növendéke
Győrben. Kitűnő tanuló, két szaktárgyi dicsérettel. Az Országos Középiskolai Tanulmányi
Verseny (OKTV) biológiai és helyesírási kategóriájának második helyezettje. Van
középiskolai nyelv- és ECDL-vizsgája. Közösségi ember, ami az iskolában és
kollégiumban egyaránt megmutatkozik. Az „ECDL középiskolai tanulmányi ösztöndíj házi
verseny”ének első helyén holtversenyben Pongrácz Dorottya és Mikó Márk áll féltucat
vizsgamodullal. Mindkettőjüknek csak néhány század hiányzik a kitűnő tanulmányi
eredményhez, ugyanakkor már megszereztek egy-egy német nyelvvizsgát: a diáklány
középfokon, a diákfiú alapfokon. A képzeletbeli számítástechnikai bajnokságban az
újdonsült ösztöndíjas Seliga Eszter kilencedikes létére máris a második helyén áll,
hármas holtversenyben. Kitűnő tanuló, csakúgy, mint a középiskolai tanulmányait szintén
ősszel kezdő Gulyás Barbara, aki sokak számára ismerős lehet, hiszen a Retro Kids
tagjaként többször fellépett városi rendezvényeken. Már van egy alapfokú „B” típusú
nyelvvizsgája, sportol és aktív az osztályában is.
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