Tisztelt Csapatvezetők, Kedves Kollégák!
Remélem, hogy a jelenlegi helyzet ellenére mindenki jól van. Ebben a váratlan
helyzetben nehéz feladat hárult mindannyiunkra. A táncoktatás szinte teljesen ellehetetlenült,
főleg a legfiatalabbak számára. Az első megrázkódtató intézkedések után viszont lehetőség
adódott a folytatásra. Az internet adta lehetőségeket átmenetileg mentőövként lehet használni,
még akkor is, ha ezek a megoldások messze elmaradnak az élő táncórák hatékonyságától, de
legalább segít egyben tartani a csapatokat. Bízunk abban, hogy a fokozatos feloldások
eredményeként visszatér az élet a rendes kerékvágásba és folytatódhatnak az érdemi munkák
a tánctermekben is.
Szövetségünk az első időszakban, a versenyek felfüggesztésének közlésén kívül, nem
akart zavarni senkit, azért, hogy a felkészítő tanárok minél jobban tudjanak a saját
tanítványaikra összpontosítani. A háttérben nálunk is zajlottak az események, azonnali
intézkedésekre kényszerültünk. A sikeres tiszaújvárosi kvalifikáció után, először napról napra,
majd óráról órára változott a soron következő kaposvári, majd a többi verseny lehetősége,
mígnem teljesen megtiltották a rendezvényeket. A járvánnyal kapcsolatos bizonytalanság
miatt több lehetőséget is kidolgoztunk összehangolva a sportcsarnokok szabad kapacitásával,
illetve az évekkel előre lefoglalt időpontok figyelembevételével.
Pl. Az OB helyett kvalifikációt tartunk, az EB helyett OB-t, augusztusban EB-t.
A realitás talaján maradva, valamint a jelenlegi hazai és nemzetközi helyzetet
elemezve, jobbnak látjuk az idei Európa Bajnokságot teljesen kihagyni. Még ha augusztus 15vel ismételten megengednék a nagy rendezvényeket, akkor sem maradna elég idő a
csapatoknak nevezésére, a felkészülésre, az utazás megszervezésére, a program
összeállítására. Arra viszont látunk esélyt, hogy ősszel, októberben két hétvégén (okt.16-18
„A” kat. és 23-25 „B” kat.) Balatonfüreden egy nagyszabású országos versenyt, az un.
BALATON KUPÁT tartsunk. Budapesten pedig az Őszi Kupa helyett, november 14-én egy
MLTSZ Konferenciát szeretnénk tartani előadásokkal, továbbképzéssel, Workshoppal és
közgyűléssel egybekötve. Jövő tavasszal pedig ott fogjuk folytatni a versenysorozatot ahol
abbamaradt. A Tiszaújvároson már kvalifikált produkciók érvényesek maradnak 2021-re,
amennyiben lényeges változtatás nem fog fennállni, de természetesen lehetőséget fogunk
biztosítani az újbóli kvalifikációra is azoknak, akik ezt igényelni fogják. Az őszi versenyeken
részt lehet majd venni régi és új koreográfiákkal egyaránt, tehát a 2020-as produkciók
érvényesek lesznek a 2021-es tavaszi versenyszezonban is.
Ennek az évnek nincs még vége, bízunk benne, hogy a második félév sok örömet és
boldogságot tartogat még mindannyiunk számára. Amint zöld utat adnak a nagy
rendezvényeknek, azonnal ki fogjuk küldeni az őszi versenykiírásokat és programokat.
A befizetett nevezési díjakat be fogjuk számítani a következő versenyen (Balaton
Kupa, tavaszi kvalifikációk), amiért garanciát vállalunk. Az MLTSZ tagdíjak és versenyzői
regisztrációs díjak viszont a szövetség fenntartásához szükséges éves költségek fedezésére
szolgálnak. A számlák ebben a hónapban postázásra kerülnek. Azokra a címekre küldjük,
amelyeket a felkészítő tanárok adtak meg a szövetség honlapján.

Köszönjük szépen a felénk tanúsított türelmet és bizalmat. Remélem, hogy a közös
munkánk által, az elmúlt évek alatt szerzett tapasztalatokkal, egyfajta garanciát is jelentünk a
tánciskolák számára. Az MLTSZ mindent megtesz a jövőben is annak érdekében, hogy a
bizalom ne szakadjon meg és a lehető legjobb módon segítse a fiatalok fejlődését. Olyan
versenyrendszert szeretnénk továbbra is fenntartani, ahol a fiatalok megbízható lehetőséget
kapnak a magas szintű bemutatkozásra, a kemény munka által megszerzett sikerre, a méltó
elismerésre, legyenek kezdő versenyzők vagy kiemelkedő tehetséges táncosok. Minden
versenyen sokat lehet tanulni, ezért olyan versenyszellemre van szükség, ahol a versenytársak
erősítik egymást és nem ellenfelekként viszonyulnak egymáshoz. A kölcsönös tisztelet
hozzájárul a versenyek hangulatához és ahhoz, hogy mindenki a lehető legjobbat hozza ki
magából.
Most kiemelten nagy felelősség hárul a tanárokra és koreográfusokra. Az alkotásoknál
minden esetben szem előtt kell tartani a versenyzők életkorát. Vannak témák, amikkel nem
lehet játszani, nem gyerekeknek és nem táncversenyre valók. Nem feltétlen kell követni az
eldurvult külföldi trendeket. Óvatosan bánjunk az emberi lelkekkel. Hivatásunk, a
szakmaiságon túl, az emberségről, a szépségről, jóságról, vidámságról, harmóniáról és az
elfogadásról szóljon. Ezen a téren is mutassunk példát akár hazai, akár nemzetközi szinten.
Most is szeretném kifejezni nagy tiszteletemet és elismerésemet a kollégák iránt. Köszönjük
szépen, a sok csodálatos táncot bármelyik stílusról legyen is szó. Értékeljük a tanárok
kreativitását és a szakma iránti mélységes alázatukat. Továbbra is várjuk a megszokott
minőségű produkciókat.
Tudjuk, hogy az előző évekhez hasonlóan, ebben az iskolai évben is, az idei
versenysorozatra készülve mindenki nagyon sok energiát fektetett be és anyagilag is sokat
áldozott, fáradságot nem kímélve dolgozott. Hisszük, hogy az eddigi munka nem fog elveszni.
Ősztől a kész koreográfiákat még jobban ki lehet majd csiszolni és újakra is lesz idő, így
nagyobb eséllyel lehet majd indulni a következő versenyszezonban, ami talán kárpótolni fogja
az elmaradt lehetőségeket. Éppen ezért szövetségünk is kiemelt figyelmet fog szentelni a
2021-es évre, de addig is szeretnénk még az idén, az őszi programok előtt további új
kezdeményezésekkel kedveskedni.
Egy-két éve foglalkoztat az a gondolat, hogy a technika vívmányait kihasználva online versenyzést is bevezessünk, az úgynevezett Video Klip kategóriát, oly módon, hogy a
jelenlegi versenyzési szabályzatunkat ne befolyásolja. Ennek leírását külön dokumentumban
hamarosan ismertetni fogjuk.
Új kezdeményezés a felújítás alatt álló MLTSZ honlapján egy on-line újság beindítása,
melyet közösen szerkesztenénk a felkészítő tanárok és versenyzők közreműködésével. Az
újságban lehetőséget fogunk biztosítani a tánciskolák, a kollégák és akár a versenyzők
bemutatkozására. Táncpedagógusaink külön rovatban tehetik majd közzé szakmai
tapasztalataikat, vagy bármi észrevételüket, mondanivalójukat a neveléssel, oktatással,
valamint a táncos élettel kapcsolatban. Kulturális rovatunkban le lehet majd közölni saját,
vagy bármilyen más fontos kulturális eseményt. Továbbá riportokat, hirdetéseket és minden

olyan dolgot szeretnénk megosztani az újságban, aminek pozitív hozadéka van a fiatalokra, az
egész társadalomra, de főleg a szövetségünk iránt érdeklődők számára.
A jelenlegi helyzet mindenkit próbára tesz, így minket is. Most nem az a fontos, hogy
honnan jött a vírus és milyen módon, hanem az, hogy hogyan reagálunk rá és hogyan fogjuk
folytatni az életünket ezután. Ez is, mint a többi esemény, próbatétel, de inkább egy feladat,
amit meg kell oldani és tanulni belőle, mindenkinek egyénileg és közösségi szinten is. Ideje,
hogy a hiszékenységet felváltsa a hit és a bizalom. Ideje, hogy alaposabbak legyünk és
nézzünk mindig a felszín alá, mélyebbre ásva keressük az ok-okozat összefüggéseket, mert
csak ebben az esetben van lehetőségünk, hogy kérdéseinkre megtaláljuk a válaszokat is.
Tudatában kell lennünk, hogy rajtunk nagyon sok minden múlik, ezért vigyáznunk kell arra,
hogy hogyan cselekszünk, viselkedünk és gondolkodunk.
Végezetül szeretnék az MLTSZ elnöksége és az egész stábja nevében jó egészséget
kívánni, kitartást, türelmet és megértést mindenki részére.
A találkozást várva maradunk nagyon sok szeretettel:
Boros Á. Tünde
MLTSZ elnök

