Ösztöndíjas Szemle, 3. szám
(Megjelenik félévente)
Létszámuk alapján nagypályás labdarúgócsapatot is ki lehetne állítani belőlük. Bár van
közöttük, aki sportol, fő erényük a tanulás. Zirc város önkormányzata tizenegy
középiskolás fiatalt részesített ösztöndíjban 2012. első félévében.
Az elismerések az 1848–49-es forradalom és szabadságharcra emlékező városi
ünnepségen kerültek átadásra. Az ünnep főszereplője – igazgatói beszéddel, énekkarral,
irodalmi műsorral – az iskola volt, a fészek, ahonnan az ösztöndíjasok is kiröppentek egykor.
Vannak közöttük újak, s vannak, akiknek nevét, arcát már jól ismerhetjük a nemzeti
ünnepekkel összefonódó díjátadókon. Kezdjük a régiekkel! Három olyan középiskolás
diáknak gratulálhatott Ottó Péter polgármester és Horváth Ivett, az ösztöndíjakról átruházott
hatáskörben döntő Emberi Erőforrás Bizottság elnöke, akik először 2009-ben vehették át az
elismerést: Pongrácz Dorottya, Klesitz Virgínia (III. Béla Gimnázium, Művészeti
Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény) és Kugler Nikoletta (Reguly
Antal Szakképző Iskola és Kollégium) mindannyian kitűnő tanulók. A két tantárgyi dicséretet
kapó, sportoló, tanulmányi versenyeken rendszeresen szereplő Pongrácz Dorottya végzős
tanulója a gimnáziumnak. Ha a terveinek megfelelően felvételt nyer egyetemre, ECDL
vizsgával és felsőfokú komplex német nyelvvizsgával kezdheti meg felsőfokú tanulmányait.
A másik végzős tanuló, Kugler Nikoletta gazdaságtudományi tanulmányokra készül.
Megszerezte a középfokú komplex német nyelvvizsgát és igazgatói dicséretben részesült az
elmúlt félévben. Klesitz Virgínia angol nyelvből vizsgázott le középfokon. Hasonlóan
évfolyamtársához, a 2010 óta ösztöndíjas Nagy Lindához tantárgyi dicséretet kapott, ketten
holtversenyben állnak az „ECDL-háziverseny” második helyén 5-5 vizsgamodullal. Linda
csak nyolc századdal maradt el attól, hogy a kitűnő tanulók sorához csatlakozzon… Éppen
egy évvel ezelőtt vehetett át először ösztöndíjat a szintén bélás Seliga Eszter, akinek
hasonlóak a mutatói az utóbb méltatott diáklányhoz. Eggyel kevesebb vizsgamodulja van, de
egy évvel fiatalabb is: második évfolyamos a gimnáziumban.
2012 első félévében négy fiú részesült tanulmányi ösztöndíjban, de csak egyikük tanul
Zircen. Riz Péter a Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium 11. évfolyamos, 4,75-ös
tanulmányi átlagú diákja. Autószerelő és OKJ-s CNC (szerszámgép) szakmája van, már
megszerezte az érettségit. Veszprémben thai-boxol, a másik kettő – szintén aktívan sportoló –
diákfiú pedig ott tanul. Adjuk meg a tiszteletet a kornak, s kezdjük Schwéger Norberttel! A
nemzetközi atlétikai eredményekkel is büszkélkedhető fiatal 14. évfolyamos a Táncsics
Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumban, magasépítő technikusként. 4,8-as
tanulmányi átlaga mellé igazgatói dicséret párosult. Nem csak a sportban,
számítástechnikában is eredményes: 6 vizsgával vezeti az ECDL modulrangsort
holtversenyben Valler Balázzsal, aki a megyeszékhely egy másik iskolájában, az Ipari
Szakközépiskola és Gimnáziumban tanul. A tizedik évfolyamos diák 4,85-ös átlaggal zárta a
félévet, tantestületi és tantárgyi dicséretben részesült. A Veszprémi Focicentrum igazolt
játékosa. A női vonalat Grüll Nikolett képviseli a „veszprémi” diákok közül. A Vetési Albert
Gimnázium végzős tanulója gyógyszerésznek készül. Ellenőrzőjébe 4,7-es átlag került
félévkor. A középfokú komplex német nyelvvizsgával és ECDL vizsgával rendelkező
diáklány a veszprémi Caritas-nál végez önkéntes szociális munkát.
Végül következzen vasútvonalunk másik vége, Győr! Ketten is vehettek át ösztöndíjat a
Városházán az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont tanulói közül, a nemek szerint egyenlő
elosztásban. Az udvariasság úgy kívánja, hogy a hölggyel kezdjük. A 10. évfolyamos Farkas
Viktória sokoldalú diák: tanulmányi versenyeken ér el helyezéseket, tagja az énekkarnak és a
cserkészcsapatnak, zongorázik, kézilabdázik. A 4,7-es tanulmányi átlag mellett osztályfőnöki

dicséretet tud felmutatni, és már megvan az ECDL vizsgája. Detre Soma 12. évfolyamos
tanulója a győri iskolának, többször volt már korábban ösztöndíjas. Három századdal jobb az
átlaga iskolatársánál, akihez hasonlóan eredményesen szerepel a különböző tanulmányi
versenyeken. Hasonlóság még kettejük között, hogy Somának is megvan az ECDL vizsgája,
sőt megszerezte a középfokú komplex német nyelvvizsgát is. Gépészmérnöknek készül. Az
ösztöndíjasok száma Zirc városában az idei ünnepséggel elérte a kétszázat.

Méltán kapták meg az elismerést a fiatalok. Nagy Linda ösztöndíját édesapja vette át
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