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„ Naggyá a hont nem törvénykönyv teremti, 

   Lármás tömeg sem, hanem az egyén ” 

 

Vargha Gyula Széchenyi c. verséből hangzott el ez az idézet 1910-ben a Magyar Tudományos 

Akadémián. 

Mondhatnánk, nagy szavak ezek, de ha belegondolunk abba, hogy egy bonyhádi tizenéves kislány 

többszörös országos diákolimpiai bajnok és helyezett, s mindezek mellett hosszú éveken keresztül 

nagyszerű eredményeket elérő modern táncos növendék és kitűnő tanuló, akkor az ő esetében is 

jogosnak tartjuk az idézett versrészletet. 

Gergely Fruzsina 2003.11.20-án született Bonyhádon. Szülei Sztancs Mercédesz és Gergely Zsolt. 

Testvére Gergely Bence, aki az elmúlt évben érdemelte ki a Völgység Talentuma címet. Boldogok és 

büszkék lehetnek a szülők, akik mindig jól irányították gyermekeiket, amit az elnyert díjak is 

bizonyítanak. 

Fruzsi a 2010-11-es tanévben lett 1. osztályos tanuló az akkor még Széchenyi István Általános 

Iskolában, ahol most végzős, 8. osztályos diák. Szolid, csendes, szorgalmas tagja osztályának, s 

természetesen igazi kamaszlány.  

Tudása és tanulmányi eredményei alapján joggal reménykedik abban, hogy 2018. szeptemberétől a 

Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola 9. osztályos 

tanulójaként újabb ismeretekre tehet szert, s tehetségét további kiváló eredmények elérésével 

bizonyíthatja. 

Óvodás korában ismerkedett meg az úszás örömeivel, nehézségeivel;  már 1. osztályos kora óta úszik 

versenyszerűen a Perczel Mór DSE. keretein belül Gulyás Péter testnevelő, edző irányításával. Városi, 

kistérségi első helyek megszerzése után 5. osztályos kora óta, nyolcszoros megyei diákolimpiai 

bajnokként állandó résztvevője az Országos Diákolimpia döntőknek, ahol az alábbi helyezéseket érte 

el.  

2015.  100 m. gyors 4. helyezés 

          100 m. hát     4. helyezés 

2016.  100 m. gyors 1. helyezés 

          100 m. hát     1. helyezés 

2017.  100 m. gyors 7. helyezés 

          100 m. hát     2. helyezés 

A 2017-18-as tanévben a megyei 1. helyezések elérése után, ismételten jó eredményekben 

reménykedve indul az ez évi országos döntőkön. 

 



Elért eredményei és kiváló tanulmányi eredménye miatt Balog Zoltán Miniszter Úr                                            

2017.június 12-én méltónak találta a 

MAGYARORSZÁG JÓ TANULÓJA-JÓ SPORTOLÓJA 

címre, melyet Oklevéllel jutalmazott. 

A már említett modern táncos évek munkájáról és eredményeiről az alábbiakat találta említésre 

méltónak tanára, Szarvas Szilvia: 

Gergely Fruzsina első osztályos korától hét éven át meghatározó és megbízható tagja volt 

tánccsoportjának. Szorgalma, kitartása és kitűnő értékrendje például szolgált táncos társai előtt. A 

hét moderntáncos év alatt szerepelt a tanszak táncmesejátékaiban: A kis gyufaárus lányban és a 

Tündér Lalában is. 

Számos országos és regionális táncversenyen ért el csoportjával dobogós helyezést. A teljesség 

igénye nélkül: 

• 2012-ben az Esély a művészetre Országos Táncfesztiválon I. helyezést értek el a Ringató c. 

koreográfiával; 

• 2015-ben az Országos Junior Táncművészeti Fesztiválon III. helyen végeztek az Esős délután c. 

táncukkal; 

• 2017-ben a XX. Apáczai Táncfesztiválon I. helyen végeztek a Shape of you c. számukkal. 

Fruzsi 2017 tavaszán jeles minősítésű művészeti alapvizsgával  zárta moderntánc tanulmányait. 

 

Gratulálunk a Völgység Talentuma Ösztöndíjhoz, és további sikereket kívánunk! 

 

 


