Ösztöndíjas Szemle, 4. szám
(Megjelenik félévente)
A nyári időszakban a csapatsportágaknál – különösen a labdarúgásban – nagy a
mozgás, érkeznek is, távoznak is játékosok. Lássuk, az ösztöndíjas csapatban milyen
változások történtek!
Az önkormányzat félévente tíz fiatalt részesít tanulmányi ösztöndíjban, aminek
elnyeréséhez pályázatot kell benyújtani a minimum 4,7-es tanulmányi átlagot elért
középiskolás fiataloknak a város képviselő-testületéhez. Idén tizenkét fiatal adta be
pályázatát. Az önkormányzat megemelte az ösztöndíjalapot, így tizenegy pályázó vehette át
az ösztöndíját az augusztus 20-ai állami ünnepségen.
Az elmúlt „szezon” ösztöndíjasaiból heten maradtak. Kugler Nikolett hosszú idő után
távozott a csapattól, a Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium kitűnő tanulmányi átlagú
diákja a Pannon Egyetemen folytatja pályafutását, szurkolni fogunk neki.
A legrégebbieket (2009 óta ösztöndíjasok) ketten képviselték, akik egyben a bélás
ötösfogatnak is a tagjai: Pongrácz Dorottya végzős diákja a zirci gimnáziumnak, aki német
nyelvből jeles eredményű előrehozott érettségi vizsgát tett. Felsőfokú komplex nyelvvizsgája
van, és hét vizsgamodullal holtversenyben a „házi ECDL-verseny” első helyezettje. Klesitz
Virgínia kitűnő tanuló, három tantárgyi dicséretet kapott, és hat vizsgamoduljával ő is előkelő
helyet foglal el a képzeletbeli számítástechnikai vetélkedő tabelláján.
A régiek (2010 óta ösztöndíjasok) szintén a gimnáziumból kerülnek ki. Az udvariasság azt
kívánja meg, hogy Nagy Lindával kezdjünk. A 11. osztályos tanulónak teljesen ugyanazok az
eredményei, mint imént méltatott iskolatársának: kitűnő átlag, tantárgyi dicséretek, 6 ECDLmodul. Balázs Máté visszatért a csapatba, nem akármilyen eredményekkel! A Keszthelyi
Helikoni Ünnepségen bronz-fokozatot kapott az Action Art színjátszó-kör tagjaként, és két
harmadik helyezést tudhat magáénak két különböző sportág seregszemléjéről: Kick-box
Országos Bajnokság, Taekwondo Nemzetek Kupája. A 4,85-ös tanulmányi átlagú diák
továbbra is vezeti az iskolarádiót, és igazgatói dicsérettel zárta a tanévet. A hat ECDLvizsgamodullal rendelkezők táborát gyarapítja.
Az ötödik gimis, Seliga Eszter a tavalyi állami ünnepségen vehette át először az
ösztöndíjat, s 4,92-es tanulmányi átlagával ismét rászolgált.
Valamennyi fiú sportos az ösztöndíjasok között. A most következő két fiatalember
egyaránt márciusban igazolt a csapathoz. Valler Balázs az egyetlen Veszprémben tanuló a
tizenegyek társaságában, az Ipari Szakközépiskola és Gimnázium diákja. Két első helye is
van: a Veszprémi Focicentrum játékosaként az NB II-es Közép-nyugati csoport korosztályos
bajnoka és holtversenyben első az ECDL-versenyben. Nem mindig a háló megzörrentése a
célja, előfordul, hogy a fölött próbálja átjuttatni a labdát: az iskolai röplabdacsapat tagjaként
az Országos Diákolimpia 6. helyezettje volt. A küzdősport képviselője a kitűnő tanulmányi
átlagú Riz Péter, a Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium 11. évfolyamos tanulója: a
megyeszékhelyen thai-boxol. A gépi forgácsoló szakmát nem csak tanulja, rendszeresen
összeméri erejét más iskolák ügyes kezű diákjaival: a VIII. „Vasnyűvő” forgácsoló versenyen
gyakorlati második és összetett harmadik helyezést ért el.
A zirci szakképző iskolából további két diák pályázott, s nyerte el idén az ösztöndíjat.
Mindketten újak a csapatban: Bachstetter Judit kitűnő tanuló, aki előrehozott érettségi vizsgát
tett informatikából. 12. évfolyamos, a pécsi egyetem védőnő, csecsemőgondozó szakán
szeretne továbbtanulni. Parlag Brigitta a csapat korelnöke (14. évfolyam) 4,83-as átlaggal
teljesítette az elmúlt fél évet. A kereskedő szakma és az érettségi megszerzését követően

szeretne egy boltvezetői tanfolyamot is elvégezni. Farkas Viktória 4,79-es átlaggal csípte el
az ösztöndíjat, emellett igazgatói, tantestületi és kollégiumi dicséretet is kapott a csapat győri
„légiósa”. Az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont 10. évfolyamos diákja tanulmányi
versenyek helyezettje, és a zenében is aktív. Az ösztöndíjas csapat mellett tagja a zirci
cserkészcsapatnak is.
Az utánpótlásból is történt erősítés: Várszegi Júlia most végzett a Reguly Antal Általános
Iskola és Előkészítő Szakiskolában 4,87-es tanulmányi átlaggal és Reguly-plakettel. A
Lovassy László Gimnáziumba nyert felvételt. A Zrínyi Ilona matematikai verseny megyei
döntőjének résztvevője, előkelő helyezést ért el német nyelvi versenyen. Zenében is aktív és
sokoldalú, de mint láthattuk, semmiképpen sem igaz rá Máté Péter „Zene nélkül mit érek én?”
című dala. A zirci zeneiskola növendéke furulyán és klarinéton játszik.
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