
Először is, köszönöm a jelölést! ☺☺☺☺ 
 

Sokat gondolkoztam azon, mit várnátok el tőlem, ha betölteném ezt a pozíciót, illetve 
mit várok el én magamtól… 
Bárki is, akit 15-én megválasztanak, nagyon nehéz feladat elé néz! Nem elég, hogy tudja, mit 
szeretne megvalósítani, azt is tudnia kell, hogyan fogja ezt véghezvinni. Hiszen bekerül egy 
csapatba, egy olyan csapatba, aki már elindult egy úton, és lefektette az útjának „alapköveit” 
(lásd szabályzatok). Képesnek kell lenni a megalkotott és elfogadott szabályzatok keretein 
belül megvalósítanunk magunkat. És azt is le kell szögezni, hogy a változások nem egy 
emberen múlnak, hanem legalább egy 9 tagú Elnökségen. 
Tehát kezdhetek itt ígérgetni bármit, ha ez az Elnökség akaratával ellentétes, úgysem fog 
megvalósulni. Ezért inkább nem ígérek semmit… leírom az általam fontos gondolatokat, és 
minden erőmmel azon leszek, hogy ezeket megvalósítsam. 
 

Elképzeléseim középpontjában egyetlen egy szó áll: 
KÉPZÉS 

 
Képzésen értem a Döntnökök, Versenyfelügyelők, Trénerek és Táncosok képzését. Gondoljuk 
csak végig, a versenyzők nap, mint nap azért dolgoznak, hogy minél jobb eredményeket 
érjenek el a táncversenyeken, joggal várhatják el tőlünk (pontozók, döntnökök, edzők, 
versenyfelügyelők), hogy képezzük magunkat, hogy tudásunk mindig naprakész legyen. 

• Döntnökök képzésének és vizsgáztatásának eredményeképp egy egységes 
szemléletmódot szeretnék kialakítani már az év elején, úgy érzem, ezzel 
visszaállíthatnánk a döntnökök hitelességét. 

• Trénerek képzésének a lényege a naprakész információ átadása, információ és 
tapasztalatcsere, és természetesen felzárkóztatás a nemzetközi szinthez. 

• Táncosok képzésénél főképp a válogatott keret képzéseket emelném ki. Szeretném, 
ha végre egy egymásra épülő, strukturált, logikus és előre tervezhető képzéssorozat 
állna össze. 

A VT Szabályzattal kapcsolatban úgy gondolom, hogy még mindig nem tökéletes, őszintén 
szólva nem értem a jelenlegi szabályzat értelmét, de év közben nem szabad hozzányúlni, 
viszont minél hamarabb el kell kezdeni átgondolni, átdolgozni, hogy egy több éven át 
használható, ellentmondást nem tűrő szabályzatot lehessen kialakítani. 
 
És még egy fontos dolog. Egész életemben csapatban dolgoztam, és ezt a jövőben is így 
képzelem el. Tehát bármi, amit kidolgozunk, azt ne egy-egy ember hozza létre. Igenis nagy 
szükség van a Szakmai Bizottság munkájára (ami valljuk be idáig nem túl jól működött) és 
feladatorientált team-ek létrehozására és minden tagszervezet véleményére. Én csak így 
tudom elképzelni ezt a munkát, a Ti segítségetekkel. 
Úgy érzem határozottságom, kellő kompromisszum készségem és függetlenségem alkalmassá 
tesz erre a feladatra. 
 

Még egy gondolat: 
 

Nem akarok mindenkinek megfelelni! Nincs olyan, hogy tökéletes megoldás! Én azért 
akarok mindent megtenni, hogy a versenytánc Magyarországon elindulhasson egy 
előremutató, fejlődő úton. Szeretném, ha minden tag gondolatának középpontjában nem 
a saját érdeke, hanem a táncosok állnának!!! 
 

Üdvözlettel: Jenei Éva 


