
Versics Virág 

 

 Virág Szigetszentmiklósról érkezett hozzánk nagyszerű előmenetellel, amit a gimnáziumi 

tanulmányai során is megtartott. Tanulmányi átlaga 4,5-4,85 között változott. Értelmes, 

gyakorlatias gondolkodású, céltudatos és önálló tanuló. Maximálisan megoldásorientált, négy 

év alatt szerintem senki nem hallotta panaszkodni, a feladatokat kihívásnak tekinti. Soha nem 

akar „átbújni a léc alatt”, sőt a mércét ő maga teszi mindig magasabbra. Nem áll távol tőle az 

értelmes (olykor kemény) kritika, és véleményét nem rejti véka alá, derűs és nyílt természete, 

igazságérzete és humora miatt mégis az osztály népszerű egyénisége. Barátsága Dalmával és 

Angyalkával szerintem életre szóló lesz! 

 Az osztályfeladatokban végig kiemelkedő részt vállalt színpadi produkcióktól kezdve 

természettudományos vagy Hugó-napi vetélkedőn át sport- vagy Ady-napig. Lelkes és 

teljesítménycentrikus. Tagja volt az Eszterházy Károly Egyetem Történelemtudományi Intézete 

és Doktori Iskolája által meghirdetett középiskolás történelem versenyen 11. helyezést elért 

csapatnak. 

 Virág jellemének alakulásában véleményem szerint nagy szerepet játszott a rendszeres 

sport. Bár az osztály röplabdacsapata elképzelhetetlen nélküle, igazi világa mégis a ritmikus 

sportgimnasztika, amellyel óvodás korától foglalkozik. Íme néhány az utóbbi évek 

eredményeiből:  

2016: 

Vidékbajnokság 1. hely (2x) 

 Regionális Diákolimpia 2. hely ( 2x: buzogány és szalag) 

Országos Bajnokság (II)  2. hely 

Az év legeredményesebb csapattagja díj Szigetszentmiklósi FFE 

2017: 

 Vidékbajnokság 1.hely 

Pécs kupa (nemzetközi verseny) 3.hely 

Az év legeredményesebb felnőtt csapat tagja díj Szigetszentmiklósi FFE 

2018:  

Regionális Diákolimpia : 1. és 2. hely 

Országos Diákolimpia 1. hely (2x) 2.hely  

Victoria kupa nemzetközi verseny 2. hely (2x) és 1. hely  

Salvequick-Hegyvidék kupa (nemzetközi verseny) 2. hely 

Országos Bajnokság (III) 2. és 4. hely 

Pécs kupa (nemzetközi verseny) 1. hely 

2018 legeredményesebb felnőtt csapat tagja díj Szigetszentmiklósi FFE 

  

 Hát nem lehengerlő? 😊 

 

Mindemellett ő az egyik legkevesebbet hiányzó tanuló az osztályban. 

 Ebben a tanévben Virág is inkább az érettségire koncentrál, a BGE Turizmus és 

Vendéglátás szakán szeretne továbbtanulni. 

 Középfokú angol nyelvvizsgával (+ előrehozott érettségivel) rendelkezik. 

 

Versics Virág véleményem szerint mindenképp méltó arra, hogy a gimnázium 

tanulóifjúsága elé példaképként állítsuk! 


