
Tisztelt Közgyűlés, Kedves Kollégák ! 

Megtiszteltetésnek vettem, hogy jelöltek a Magyar TáncSport 

Szakszövetség oktatásért és továbbképzésekért felelős elnökségi 

tagságára. A jelölést elfogadtam, hiszen évek óta e területen segítettem 

az akrobatikus rock ’n’ roll szakág szakmai munkáját. 

Engedjék meg, hogy először röviden bemutatkozzam, majd pedig 

leírjam az akrobatikus rock ’n’ roll sportban eltöltött 33 évem főbb 

állomásait. 

Idén töltöttem be az 57. életévemet. Nős vagyok feleségem 

Majorlaki Ágnes nem csak a magánéletben, hanem a munkámban is 

társam, együtt vezetjük a Pécsi Fordan Sportegyesületet. Egy 

gyermekünk van, Levente, aki idén lesz 19 éves, a Szegedi 

Tudományegyetem hallgatója. Pécsett születtem ott végeztem 

tanulmányaimat is. Sportol az egész család, a tánc mellet a küzdősportok 

kötnek le leginkább, jelenleg is heti 2x járok cselgáncsedzésre, korosztályos versenyeken veszek részt, 

kétszer kijutottam az Európa-bajnokságra is. 

 

Pár gondolat a kezdetekről… 

Az akrobatikus rock ’n’ roll sport a ’70-es évek közepén indult hódító útjára a nyugat-európai 

országokból. Magyarországra 1980-ban érkezik meg …  

A fenti ténytől függetlenül pécsi fiatalként szerettem a rock ’n’ roll zenét és táncot. Összejöttünk 

hétvégeken, jól éreztük magukat, de többet szerettünk volna kihozni a hagyományos rock ’n’ roll táncból. 

Táncklubot alakítottunk, hétvégeken gyakoroltunk, és egyre merészebb dolgokat műveltünk rocky 

közben…. Így kezdődött, …1983-at írtunk…. 

A pécsi és az országos szállak egy évvel később értek össze a patinás pesti Metró Klubban, ahova 

pécsi táncosként látogattunk el, és találkozhattunk a nyugatról érkezett őrülettel, az akrobatikus rock ’n’ 

roll-al. 1985-ben már a pécsi Városi Sportcsarnokban akrobatikus rock ’n’ roll táncosok versenyeztek. A 

pécsi verseny győzteseként indulhattam partneremmel a Budapest Sportcsarnokban megrendezett 

Akrobatikus Rock ’n’ Roll Világkupán és magyar válogatottként kerülhettem közel sportágunk akkori 

nagyjaihoz. 

Ezután minden szabadidőmet eme új sportágnak szenteltem. Edzések, utazások, képzések külföldön, 

versenyek, de még mindig edző nélkül, egyénileg készültünk a megmérettetésekre. 1988. januárban 

döntöttem úgy, hogy megalakítom saját klubomat, valamint az utánpótlást biztosító rock ’n’ roll iskolát. 

 

 

 



Fontosabb állomások 

1983 – 1988 között amatőr versenyző voltam, 3x nyertem Magyar Bajnoki címet „A” kategóriában, 

válogatott versenyzőként 14 országban képviseltem a hazai színeket. 

1988 – 1991 között a profi mezőnyben is versenyeztem, legjobb eredmény 1990. Grenoble Profi 

Világkupa III. hely 

1989-től 2001 – ig részt vettem a Magyar Akrobatikus Rock ’n’ Roll Szövetség munkájában. Voltam 

szakmai vezető, valamint alelnöke is a szövetségnek. 

1991-ben már pontozó bírói vizsgát tettem és rendszeresen pontoztam hazai és külföldi versenyeken. 

1993. körül Pécsről indult és a nevemhez fűződik a kapcsolatfelvétel a Semmelweis Egyetem Testnevelési 

Sporttudományi Karával, mely szerint hamarosan beindulhatna a középfokú edzőképzés akrobatikus rock 

’n’ roll sportágban. A teljes képzési anyagot, tematikát és az óraterveket elkészítettem és 1994-ben 

beindult az edzőképzés. Az indulástól szinte folyamatosan szakvezetője és tanára vagyok a képzésnek. A 

felnőttképzési csoporttal kiváló az együttműködésünk, 20 év alatt több mint 200 edző szerezte meg 

diplomáját. 

1996-ban szereztem meg az edzői képesítésemet Semmelweis Egyetem Testnevelési Sporttudományi 

Karán. 

2001-től, hivatalosan a Magyar TáncSport Szakszövetséghez tartozik sportágunk. Először a Szakfelügyelő 

Szervezett elnöke, majd pedig az Akrobatikus Rock ’n’ Roll Szakág elnöke lettem. Ebből adódóan tagja 

lettem az MTaSZ elnökségének, itt közel 3 évet töltöttem, munkámmal segítettem a táncsport fejlődését. (az 

akkori elnök Pásztor Ferenc volt….) 

2005 – 2006. között, nem egészen 2 évig Szövetségi Kapitányként irányítottam a magyar akrobatikus 

rock ’n’ roll válogatottat. 

2001-től a mai napig tagja vagyok a MTaSZ akrobatikus rock ’n’ roll szakági elnökségének, újabb nevén 

szakági bizottságának. 

2006-ban (?) felkért a Táncművészeti Főiskola, hogy vegyek részt a felvételi vizsgabizottságban az akkor 

beinduló Divattánc Szak több napos felvételi vizsgáin. Ugyanitt felkértek óraadó tanárnak, de az utóbbit 

Pécsről, heti rendszerességgel nem tudtam bevállalni. 

2009 – ben kiutazhattam edzőként a Tajvani World Games-ra, a nem olimpiai sportágak világjátékára. Itt 

tanítványaim, Horváth Márk – Szabó Kata 10. helyezést ért el akrobatikus rock ’n’ roll - ban. 

 

 

 

 



Jelenlegi feladataim az MTaSZ-ban 

- részt veszek a szakági bizottság munkájában 

- edzőként részt veszek a válogatott edzéseken, az „A” és „B” kategóriában szerzett 

tapasztalatommal segítem a válogatott munkáját. 

- végzett edzőknek tartok továbbképzéseket. 

- képzéseket, továbbképzéseket tartok versenyfelügyelőknek és pontozóbíróknak 

Eddigi elismeréseim 

- „Az Év Bírója”      1996. 

- „Baranya Megye Kiváló Utánpótlás Edzője”  1999. 

- „Az Év Bírója”      2004. 

- „Pécs Város Testnevelési és Sport Díja”  2008. 

- „Az Év Sportversenye” (főrendezőként)  2012-től 2015-ig 

 

Terveim az oktatásért és továbbképzésért felelős elnökségi tagként : 

- zökkenőmentesen szeretném folytatni az elmúlt ciklus oktatásért és továbbképzésekért felelős 

elnökségi tag munkáját. 

- szeretném átlátni a táncsport területén jelenleg folyó képzéseket, feltérképezném a táncsport 

területén dolgozó kollégák végzettségeit, az elnökséggel karöltve megkeresnénk a legideálisabb 

felsőfokú sportvégzettség lehetőségeit. 

- mindenképpen FOLYAMATOS edzőképzést tervezek a rock ’n’ roll, és a versenytánc területén a 

Semmelweis Egyetem Testnevelési Sporttudományi Karán. 

- a versenysporttért és versenybírói testületért felelős elnökségi tagokkal karöltve megtervezném a 

pontozói, versenyfelügyelői képzéseket és továbbképzéseket, valamint az edzői továbbképzéseket. 

- az edzői továbbképzéseket összhangba hoznám a válogatott keret edzéseivel, nem csak a rock ’n’ 

roll, hanem a versenytánc területén is. 

- szeretném, ha a táncsport területén a sport kifejezés nem csak fizikai vonatkozásában, hanem egyre 

nagyobb mértékben szellemiségében is megjelenne. 

 

 

Pécs, 2016. május 9.     Papp Viktor Pécsi Fordan SE. elnök 

       30/9694-255, papp-viktor@t-online.hu  


