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
VIDEÓ-interjúk
KAJOS DORKA –leendő pszichológus, dalszerző, énekes
Hangos rockzenekar énekeséből lett Kajos Dorka zalaegerszegi
dalszerző, énekesnő csendes pszichológushallató, aki szerint a
zeneszámok üzeneténél már nem a hangerő, hanem az őszintén
megfogalmazott gondolatok szerezhetik a legtöbb örömöt a
hallgatóságnak!
5:13
12 nem egy tucat! Kajos Dorka - Dalok lélektől lélekig

KOVÁCS KLAUDIA – énekesnő, labdarúgó
A zalaegerszegi Kovács Klaudia egyaránt sikeres a népdaléneklési
versenyeken, könnyűzenei koncerteken és a ZTE NB-II-es női
labdarúgó keretében. Az Arany János tehetséggondozó program 9—
es tanulója a hétvégenként a családi zenekarral lép fel.

3:40
12 nem egy tucat! Kovács Klaudia - Szórakoztatás énekkel és focival

EGYED BÁLINT – biológia és kémia tehetség
A biológia OKTV 5., a kémia OKTV 11. helyezettje orvosnak készül.
Bemutató kísérleteivel és előadásaival iskolánkon kívül is lenyűgözte
diáktársait. Több tehetségprogramban is szerepel, mentorával a
megyei kórházunkban készül onkológiai kutatásaira.

4:15
12 nem egy tucat! Egyed Balint - Az első tucatban a kémia és biológia OKTV-n

SZŰCS VALDÓ – atléta
Édesapja kosárlabdázóként lett magyar bajnok a ZTE csapatával,
s bár Szűcs Valdónak is kiváló a labdaérzéke, ő 23-szoros magyar
bajnokként gátfutással szeretne a Tokiói olimpiára eljutni, ezért
a célért hajlandó lemondani a bulikról, hetente hatszor edz, s a
cél érdekében egy híres angliai műhely atléta ösztöndíját
választja a továbbtanuláskor.
4:15
12 nem egy tucat! Szűcs Valdó - Van olyan szakma, hogy világbajnok?

VISSI BARNABÁS –zongorista, kosárlabdázó
Vissi Barnabás a zeneakadémia zalaegerszegi hallgatója középiskolás
éveiben még az iskola kosárlabdacsapatát vezette bajnoki
ezüstéremig. Most már határozottan tudja, hogy a sok verseny és
koncertsiker ellenére nem a pódiumokon, hanem a tudást, a zene
szeretetét átadó tanáregyéniségként szeretné népszerűsítené a
komolyzenét.
4:46
12 nem egy tucat! Vissi Barnabás - Tanáregyéniség vagy koncertsztár?

GÁSPÁR VILMOS – matematikai és programozó tehetség
A vidék legjobb gimnáziumaként ismert zalaegerszegi Zrínyi Miklós
Gimnáziumvégzős tanulója Gáspár Vilmos, aki bár a szalagavatón
gitárjátékával és énekprodukciójával nyűgözte le a nézőket,
legnagyobb sikereit a matematika, fizika és számítástechnikai
versenyeken érte el. Az általa programozott népszerű táncoló
robotok egy sikeres informatikus karriert sejtetnek.
4:04
12 nem egy tucat! Gáspár Vilmos - Felfedezni az összefüggéseket

