A Zrínyi Miklós Gimnázium (Zalaegerszeg) „Kispolgári Xilofon és a Szemtanúk” Médiaműhelye
az intézmény média tevékenységeit szervezi.

"MAGUNKRÓL" – iskolaújság;
"Zrínyi Fotószalon" – fotóverseny; „Zrínyi Filmmaraton”;
Média OKTV 1. hely - Radics Dorottya 2011.; Média OKTV 4. - Bakó Júlia 2012.; Média OKTV 5. - Török Marcell
2010.; HELIKON 2008. FILM kategória kiemelt fődíj - Török Marcell; LADIK országos 3. hely 2012. Bokor B.,
Cserjési D., Gönczöl Cs., Rosta A., Szabados F.; SÉTA "Aranytoll" - Büki Bettina;

„TIZENKETTŐ NEM EGY TUCAT!” – TEHETSÉGINTERJÚK ÉS CIKKEK
CIKKEK
BAKÓ JÚLIA – fotós, újságíró – Érteni, érezni az írást
A média OKTV 4. helyezettje, korábban fotókiállításokon hívta fel magára a
figyelmet. Jelenleg gyakorló újságíróként is dolgozik az ELTE kommunikációs
szakos egyetemistája.

RADICS DOROTTYA – fotós, filmes; leendő közgazdász - Senki sem polihisztor már…
Három különböző tantárgyból szerepelt az OKTV döntőjében, egyet meg is nyert
Dorottya, lehet mégse a tantárgyakra, hanem fotós és filmkészítő sikerire a
legbüszkébb, miközben az ország legszigorúbb felvételijét teljesítette a Corvinus
nemzetközi szakán és a FAKT szakkollégiumot menedzseli.

SZABÓ TÍMEA – matematikai tehetség - Mentorként elszállt a lámpaláz
Lány létére szerepel Tímea a reál tantárgyak legmagasabb szintű versenyein az
élmezőnyben. Az komplex természettudományos IZSÁK verseny női győztese
Tudását önzetlenül osztja meg tanulótársaival.

BICSÁK BENCE – triatlonos - Kicsi a bors
Középiskolásként nyerte meg a felnőtt magyar bajnokságot az olimpia sportágban
Bicsák Bence. Bár sokat hiányzik az iskolából az edzőtáborok és versenyek miatt,
tanulmányait nem hanyagolta el és hamarosan mérnökként is kamatoztathatja
nagy munkabírását.

LUKÁCS LEVENTE - színész és táncos - Hétvégén a taps a hétközi munka gyümölcse
A családi hagyományokat folytatva előadóművészként a város és iskolaváltást is
felvállalta Levente, hogy a legmagasabb szintű képzésben részesüljön a
táncművészeti Főiskolán. Álma az országos hírű színházi produkció szereplőjeként
vált valóra szülővárosától távol.

TÖRÖK MARCELL – filmes - Kispolgári Xilofon
Színházi és filmrendezőként is a legmagasabb elismeréseket szerezte meg a
középiskolás bemutatókon. A Moholy-Nagy Egyetem mellett a Bárka színházban és
filmjein dolgozva iskolánk ismert filmeseinek méltó örököse a sokoldalú
médiaszakember. A Média OKTV 5. helyezettje.

