
Bemutatkozó levél 
 

Tisztelt Közgyűlés, Tisztelt tagszervezeti képviselők! 
 

Balikó Károlyné Akkerman Éva vagyok. 

Már régóta tevékenykedem a magyar  táncéletben, 

hiszen amatőr táncosként közel 20 évet versenyeztem, 

és utána pár évet még profiként is táncoltam Jánosi 

László partnernőjeként. Amatőr pályafutásom során 

elsősorban a „tíztánc” volt a kedvencem, de nyertem 

Budapest Táncbajnokságot „A” versenyosztályban 

standard és latin-amerikai táncokban egyaránt. Álltam 

magyar bajnoki dobogón és többször táncoltam 

Magyar Bajnokságon döntőt standard táncokban, 

latin-amerikai táncokban és tíztáncban egyaránt. 

Természetesen sokat versenyeztem külföldön is 

(Angliában - Blackpoolban, Németországban, 

Ausztriában, Szlovéniában, Dániában, Máltán, 

Lengyelországban és az egykori Csehszlovákiában)  

Külföldi versenyeken és továbbképzéseken mindig 

részben szponzorok segítségével, de legtöbbször saját 

pénzből vettem részt - a Magyar Táncsport 

Szövetségtől soha nem kaptam erre anyagi támogatást. (Igaz, nem is kértem) 

Pontozóbíróként és táncpedagógusként most is rendszeresen járok külföldre (is) 

továbbképzésekre. 

Főállásban táncot tanítok, és elsősorban a fiatalok tanítása a fő motivációm, ami 

számomra a legszebb pedagógusi feladat. Az évek során sok száz gyermeket 

taníthattam, ismertethettem meg a tánc alaplépéseivel, olyanokat is, akik halmozottan 

hátrányos helyzetűek, és ha nincs a művészeti iskola, akkor sohasem tanultak volna 

meg táncolni. Munkahelyemen, tehetség-gondozás címen szabad időm terhére és 

ingyen foglalkozom olyan tehetséges gyerekekkel, akiknek a táncra nincs más 

lehetősége és családjuknak nincs anyagi háttere. Természetesen foglalkozom 

versenyzők felkészítésével is.  El kell mondanom, hogy a mostani közgyűlésen a 

tisztségviselői posztra történő felkérésben engem a pozíció, a tisztség egyáltalán nem 

motivál.  

Motivál viszont a feladat és a lehetőség, hogy a megszerzett tudásomat és 

tapasztalataimat tovább adhassam. Elismerem és hangoztatom, hogy nagyon sokat 

köszönhetek a táncnak, elsősorban azoknak, akik táncolni tanítottak táncos 

pályafutásom során. Szeretnék hát – ha erre alkalom adódik – valamit visszaadni 

táncnak!.  

Elképzeléseimről. 
 

Sajnálatos, hogy alig félév után már változtatni kell az elnökség személyi 

összetételében. Még alig kezdődött el a munka, de vannak már korábban elfogadott 

és megszavazott programok. Most új programmal előállnom badarság lenne. 

Szerintem az elnökség feladata elsősorban az, hogy a közgyűlés által elfogadott, 

megszavazott programokat megvalósítsa, végrehajtsa, illetve a következő év 



programjait, programjavaslatait kidolgozza és azokat a közgyűlés elé terjessze. 

Eddigi munkám során megtanultam, hogy egy tisztség nem azt jelenti, hogy azt 

betöltve „okostojásként” észt kell osztani! Azt azonban meg kell tenni, hogy lássa át 

a dolgokat az ember a tisztségében és tudását, tapasztalatát a táncsport jobbítására 

használja. A közgyűlés napirendi pontként fogja tárgyalni egy szakmai programot, 

amit még a korábbi tisztségviselő készített elő. Amennyiben ezt a programot a 

közgyűlés elfogadja, akkor az abban foglaltakat végre kell hajtani! Ezért most nem 

programot szeretnék előterjeszteni, hanem inkább megjelölném azokat a területeket, 

amiket preferálni szeretnék.  

Tudom, hogy a táncsportban nem elég csupán a sportág-specifikus szakmai 

felkészítés, hanem elengedhetetlen a versenyzők fizikai és mentális felkészítése is – 

ahogy ez már természetes Nyugat-Európában a táncsportban, és más sportágakban is. 

A jogszabály által kötelezően előírt sportágfejlesztési stratégia területén kiemelt 

hangsúlyt fektetnék az utánpótlásképzésre. A válogatott keretek kapcsán feltétlenül 

kettéválasztanám a felnőtt válogatott párosokat és az utánpótlás korúakat. A 

válogatott keret tagjainak képzésébe feltétlenül bevonnám a klubjuk szakembereit is. 

Szeretném elérni, hogy a kiemelt nemzetközi versenyeken (kontinens és 

világbajnokságok illetve kupák) Magyarországot képviselő versenyzők a 

lehetőségekhez képest a legfelkészültebben utazhassanak a versenyre, és úgy, hogy 

az utazási költségeiket – mint régen, most is a szövetség fizesse! A válogatott kerettel 

kapcsolatban elvem, hogy egy keretedzés nem fakultatív, és azon nem csak az adott 

párosnak, hanem klubbeli oktatójának is illik ott lenni. Tudom, hogy egy tehetséges 

páros nem a fán terem, hanem az a kluboktató áldozatos, kemény munkáját dicséri! 

Ha egy páros a válogatott keretben is lehetőséget kap az az eddigi tanárának is az 

érdeme.  

A versenytáncért felelős elnökségi tagként figyelemmel kell lennem a 

versenyszabályzatra, de semmiféleképpen nem kezdenék állandó 

szabálymódosításokba! Versenyzőként és versenyzőket felkészítő edzőként is azt 

tartottam és tartom jónak, ha a körülmények hosszú távon kiszámíthatóak. A 

versenyszabályzat fontos és meghatározó része minden sportágnak, azon változtatni, 

azt finomítani csak a sportág eredményesebbé tételének érdekében, de csak alapos 

elemzés és megfontolás után lehetőleg széles konszenzusos alapon célszerű. 

Vallom, hogy az MTASZ elnökségében tevékenykedő, más területek 

tisztségviselőivel harmonikus munkakapcsolatot szeretnék kiépíteni. A magyar 

táncsport irányítása akkor lesz igazán sikeres, ha mindenki teszi a maga dolgát, de ezt 

egy jó csapatban végzi! Mivel azt is vallom, hogy a parttalan veszekedések és 

intrikák nem a munka hatékonyságát szolgálják, és ez nem is lehet „pálya!” 

Amennyiben a jelenleg már megválasztott tisztségviselőknek velem szemben 

kifogása merül fel, nem szívesen dolgozna velem, akkor kérem, hogy ezt tudassa, és 

én visszalépek a jelöléstől. 

Hallottam, hogy több kitűnő kollega is kandidál a versenytáncért felelős elnökségi tag 

posztra, így azt is el kell mondanom, hogy szívesen dolgoznék velük egy csapatban a 

magyar táncsport érdekében. 

Szakmai önéletrajzomat és szakirányú diplomáim másolatát levelemhez mellékelem. 
 

Tisztelettel 

Balikóné Akkerman Éva 


