
Köszönöm a jelölést. 
 
A Magyar TáncSport Szakszövetség megalakulásának kezdete óta részese vagyok az életének. 
Kezdetben, mint táncos, majd edző, aztán hosszabb ideig belülről is volt szerencsém figyelni az ott 
zajló munkát. Változás, felháborodás, beletörődés, lecsillapodás. Minden szerepkörben csak 
elégedetlenséget láttam magam körül. Sosem volt (és lesz?), nyugalom és egység.  
 
A döntéshozás, szabályalkotás mindig negatív ellenérzést vált ki az emberek többségéből. Nem azt 
nézik, hogy az kinek, minek és miért jó, hanem azt, hogy ez valakinek nem kedvező és ezért már 
rögtön rossz. Nagyon nehéz olyan szabályokat, döntéseket hozni, ami az összes tagszervezetnek, 
táncosnak, szakembernek kedvező, de törekedni kell a többség megelégedettségére.  
Ezért fontos az építő vélemény és az ötletek meghallgatása, ami valljuk be, nem a táncos társadalom 
erőssége. Őrizzük, féltjük kiadni a jól bevált módszereket, ötleteket, ami fejlődéshez vezetne máshol 
is. Egyedül a kritika műfaja az, ami magas színvonalú a körünkben. 
 
A versenyszabályzatot mindig aktualizálni kell, de talán egy-két évig maradhatna konstans. A 
változtatások, mindig bizonyos vélemények alapján jönnek létre. Mielőtt átalakításra kerül emiatt egy 
pont, jobban körül kellene járni a felvetést, hogy biztos kell-e módosítani. Örülök, hogy a 
figurakatalógus és ruhaszabály 2014. évi megváltoztatása elnapolásra került. 
 
A másik fontos feladat az utánpótlás nevelése. Meg kell találni a módot a fiatalok számára, ami 
vonzóvá teszi a versenytáncot mind egyéni, mind formációs vonalon. Nagyon fontos, hogy a 
versenytáncosok minél idősebb korig táncoljanak. Így kötődésük a táncsporthoz erősebb lesz, mert 
idővel belőlük lesz a néző, a szülő, a vezető, a szponzor. Számuk minél nagyobb, annál 
eredményesebbé válhat a sportág. 
Mindenki tudja rólam, aki ismer, hogy a formációzás a szívügyem. A táncosok megtartásához a 
legjobb út, a sikeresség. Egy egyesületen belül egyéni bajnok nem lesz mindenkiből. Viszont 
formációban még lehet eredményes. Jó lenne, ha egy magyar bajnokságon nem csak két csapat 
indulna.  
 
Ahhoz, hogy mindez megvalósuljon a szakemberek magas szintű képzésére is szükség van. Ezt nem 
csak drága, külföldi trénerekkel kell elképzelni. Itthon is sok eredményes, képzett szakember 
dolgozik, csak visszautalva az előzőekre, nyíltan és őszintén akarnunk kell segíteni. Nem elméleti 
frázisokat hangoztatni, hanem saját tapasztalatokat és módszereket felvállalva továbbadni. 
Tudom ezt nagyon nehéz lesz elfogadni a mai viszonyok között, ahol kevés a táncos és nagyon nagy a 
szakmai féltékenység. Nem a táncosok egy-egy helyre való összpontosítása a megoldás, hanem a 
kisebb egyesületek fennmaradásának támogatása minden segítség, nem anyagiakra gondolok, 
megadása.  
 
Amennyiben van alapbázis, úgy tud az élsport is fejlődni. A top párosokat és csapatokat a lehető 
legnagyobb mértékben támogatni kell. Itt konkrétan anyagiakra gondolok, melyet elő kell teremteni 
a szövetségnek. Sportpolitika terén pedig, azt hiszem, ezt nem kell részleteznem, még sok teendőnk 
van. 
 
Megválasztásom esetén a fenti témák javításán szeretnék dolgozni, meg a sok-sok, ezen kívül 
előforduló probléma megoldásán. 
 
Az eredményes, KÖZÖS, munka reményében, várom szavazatotokat. 
 
Köszönöm 
 
        Rimányi Judit 


