
Tisztelt Közgyűlés! 

 

Alulírott; Jánosi László kandidálok a A Magyar TáncSport Szakszövetség Versenytánc 
Szakág versenysportjáért felelős elnökségi tag pozíciójára. 

Bár nyilvánvalóan a Közgyűlésen szavazásra jogosultak többsége ismer, néhány mondatban 
mégis bemutatkoznék és ismertetem elképzeléseimet a megpályázott munka tekintetében. 

1962-ben kezdtem versenyezni, még az évben a kerületi elődöntők után a Budapest-
bajnokság nagydöntőjébe kerültem, ahol 20 párból a 9. helyezést értem el. 

1963-ban ugyenezen versenysorozaton „D-2” osztályban, 1964-ben „D-I” osztályban első 
lettem. 

1965-ben az akkor legmagasabbnak számító „C” osztályban László Attilával osztoztunk 
holtversenyben az első helyen. 

Még ez évben, az első ízben megrendezett hivatalos Magyar Bajnokságon (Miskolcon) 
László Attiláék mögött a 2. helyen végeztem. 

1966-tól (amatőr pályám végéig) hagyományosan Szombathelyen rendezték a mindenkori 
legmagasabb osztály Magyar Bajnokságait. Az első évben, „B” osztályban (még nem vált 
ketté a ST és LA szekció) 1, 1967-68-69-ben 2-2 (mindkét táncágban) bajnoki címet 
szereztem. 

(1966-70 és 1974-80 között az összes Budapest-bajnoki címet is megszereztem)  

1973-ban új partnerrel indultam és ST 4, LA 3. helyet sikerült szereznem. 

1974-ben kezdődött hazai veretlenségi sorozatom, ami 1987-ig, aktív pályafutásom (mint 
később kiderült; ideiglenes) befejezéséig tartott. 1980-nal bezárólag így még 7-7 St és LA 
magyar bajnoki címet szereztem amatőrként, 1980-tól profiként is továbbra is veretlen 
maradtam itthon. 

Közben 1975-ben 5. 1977-ben 6. helyet szereztem a Savaria Nemzetközi Táncversenyeken 
a LA-táncokban. 

1974-80 között 3-3 alkalommal szereztem 3., ill. 4. helyet a Szocialista Országok 
Bajnokságain, valamint egyszer ezen a versenysorozaton elnyertem a „Barátság-kupát”, amit 
az akkor még hivatalosan nem jegyzett 10-tánc győztes vihetett haza, valamint elnyertük a 
saját nemzeti táncát legszebben táncoló pár díját is. 

Bajnoki címeimet 1965-72 között Juhász Valériával, 1973-87 között Gruber Mártával 
„táncoltam össze”.  

Profiként a legszebb eredményem az 1987-es 10-tánc EB 12. helye, valamint 1985-ban a 
„Bajor Nagydíj” bronzérme volt. 

1997-ben, 98-ban és 99-ben(10 év kihagyás után, 51 évesen újra kezdve) Balikó Évával 3x 
bronzérmesek lettünk a profi ST Magyar Bajnokságon; 1999-ben feleségemmel, Lesi 
Ágotával LA-ban is sikerült dobogóra állnom a Profi Magyar Bajnokságon. 



Oktatóként sikereim: országos- és magyar bajnokok (amatőr és profi egyaránt) sorát 
neveltem fel (Szolnokon a polgármester úrtól vehettem át a”Magyar bajnokok 
edzője”elnevezésű kupát, (edzőként az utolsó bajnoki címemet kb 2000-ig követő magyar 
bajnokok csaknem mindegyikével –többek között: Kiss Mihály, Őze László, Parragh József, 
Keleti Andrea, Törökgyörgy Melinda, Inotai Csaba, László Csaba, Váradi Martina, Kovács 
Máté, Jánosi Viktória, Dudás Tibor, a nem bajnokok, de ismert, jó hírű versenyzők soráról 
nem beszélve) –dolgoztam edzőként), megkaptam a „Szocialista Kultúráért” és a „Kiváló 
szakszervezeti munkáért”díjakat – (akkoriban a versenytánc a Kulturális Tárca alá tartozott, 
a vezetésem alatt álló táncklub szakszervezeti fenntartású volt), a jelenleg is dolgozó 
tánctanárok jelentős része az én kezem alól (is) került ki (az Angol Tánctanárok 
Szövetségének „kiváló” minősítésű diplomáját szereztem meg ST és LA táncokból), kb 15 
évet oktattam A Népművelési Intézet (majd jogutódja; a Magyar Művelődési Intézet) keretén 
belül folytatott Táncpedagógus-képzőn, közel 10 éve oktatok a Testnevelési Egyetemen (itt 
2005-ben „Kiváló Oktató” kitüntetést kaptam), 3 operett-musical évfolyam hallgatóit oktattam 
a Színház- és Filmművészeti Főiskolán. 

Jelenleg is aktívan tanítok a Budapest Táncművészeti Stúdióban, az Oktogon Táncklubban, 
a Testnevelési Egyetemen, és az ország jó néhány táncklubjában óraadóként. 

 

Sok évet (5 választási ciklust) dolgoztam az MTáSZ Elnökségében, köztük Szakági 
elnökként, ill. elnökségi tagként összesen 4 ciklusban. Az első és eddig egyetlen szövetségi 
kapitányként közel 1 évig működtem. Sajnos, sem az általam igényelt és más sportágakban 
természetes önállóságot, sem elegendő anyagi lehetőséget (nem fizetésre gondolok!!!) nem 
kaptam meg, ezért megbízatásom és ez a munkakör megszűnt. 

Nagyon sok ötletem (pontozói, döntnöki vizsga részletes kidolgozása, a Vsz gyökeres és 
vélhetően tartósan használható átalakítása, a D-C (korábban és újabban az E) osztályok 
figurakatalógus-beli különbözővé tételének elképzelései, az amatőr sportolók aktívabb 
bevonása a Szövetség munkájába, stb) elutasításra, ill. mellőzére kerültek vagy Szakágon, 
vagy Elnökségen belül. 

Megválasztásom esetén az eddigieknél szélesebb körűen mérném fel a szakma véleményét, 
állandó kapcsolatot építenék ki oda-vissza alapon elsősorban az ország vezető 
Egyesületeinek (sértődés ne essék, ha most valaki kimarad) – Szilver, Valcer, Pro-Art, 
Dance Station, Adria.Szigó, Botafogo, Fenomén, Gála, Studió 2000, a szombathelyi és 
Békés-megyei Egyesületek - szakmai vezetőivel, valamint vezető amatőr táncosainkkal 
(ennek megvalósítási módjáról kész elképzeléseim vannak). 

Természetesen igényelném és igyekeznék megvalósítani MINDENKINEK a véleményét, aki 
tenni szeretne sportágunkért. Semmilyen ötletemet, elképzelésemet nem szeretném 
erőszakosan keresztülvinni, minden változást széleskörű közvélemény-kutatás előzne meg. 

Igyekeznék stabil, komoly és széleskörű támogatást élvező feltételeket biztosítani 
versenysportunk működéséhez és fejlődéséhez. 

Fentieken kívül is a Közgyűlés által feltett (és el is várt) kérdésekre a Közgyűlés 
nyilvánossága előtt válaszolok. 

 

Jánosi László 


