
Kedves Gábor,Balázs! 
  
Elkeseredésemben írom ezt a levelet.Szeretném ha elolvasnátok illetve ha eljuttatnátok 
minden egyesülethez,és a honlapra is kitennétek ,amolyan gondolat ébresztőnek! 
Hogy lesz-e foganatja azt nem tudom, de legalább kiírtam magamból amiket gondolok. 
Hangsúlyozom nem bántó célzattal írtam hanem elkeseredésemben! 
  
  
Kedves Squash Barátok!  
Sokat gondolkodtam rajta ,hogy megírjam-e ezt a levelet,de úgy vélem ha nem mondom el a 
véleményemet a magyar fallabdáról, illetve a szövetség munkájáról,akkor mindenki azt hiszi 
hogy minden rendben van.Persze korántsem biztos, hogy jól látom a dolgokat, SŐT,de bízom 
benne hogy egy-két gondolatomra,valakik felfigyelnek,mondván nem is olyan ostoba ez a 
Farkas.apuka! 
Kritizálni nem szeretnék azt a legkönnyebb,inkább a megoldásokat szeretném leírni. 
  
Ott kezdeném hogy több korcsoportban is érintett vagyok gyermekeim /tanítványaim/ miatt 
a válogatott versenyeken való részvétel végett,sok szülővel egyetemben. 
Mivel mások zsebében nem szeretnék kutakodni,ezért csak magamról beszélek a 
továbbiakban. 
Nem tudom mások hogy vannak vele, de az én szememben egy sportoló karrierjének a 
csúcsa ha valaki magára öltheti a válogatott mezt és képviselheti hazáját egy nemzetközi 
versenyen. 
Azt kívánom mindenkinek, hogy élje át azt az érzést mikor a dobogón egy ismerős arc 
könnyeivel küzködve /mert az mégsem járja hogy egy menő fiatal meghatódik/ azt sem tudja 
merre nézzen és miközben a himnuszt hallgatjuk nekünk is elhomályosul a világ. 
Akik ebben benne vannak csak azok tudják,, hogy mennyi munka, mennyi lemondás van 
ebben. 
A gyerekek egész évben ezért dolgoznak.Mi szülők pedig pénzt és fáradtságot nem kímélve 
kitartunk mellettük. 
  
És ekkor jön a hidegzuhany! 
Balázs mehetne a felnőtt EB.re  képviselni az országot, ahol él, amit szeret, csupán csak 
200.000 ft -ba kerülne,,De jó eséllyel meg is nyernék a divizio 3-at és feljuthatnánk újra az 
elit csapatok közé. 
Fontos lenne,igy igaz! 
De ott az U19 is.Ebben a korosztályban is erős csapatunk lenne,Egy -két játékosnak az utolsó 
lehetőség a junioroknál. Akár 8-ba is juthatnának.Újabb 200,000 ft 
Fontos lenne ! Így igaz! 
A női válogatott is megnyerhetné a Divizio 3. Feljebb léphetnének egy osztályt a fiukkal 
együtt.,Lányom is keret tag- Újabb 200 000 ft- ért. 
Fontos lenne igy igaz! 
600.000 ft ugyan. Gondoltam teszek ki a klubban egy kalapot ,nem csak jelképesen ,hogy ide 
várjuk az adományokat,ha valaki esetleg ügyes és fallabdázni szeretne legyen rá lehetősége 
válogatott szinten is !,Nem  tudom ti mennyit kerestek de nekem ez három havi 
fizetésem,vagy 6 havi frank hitelem tudnám belőle előre kifizetni.Mi ez nekem! 



A másik az erkölcsi része:Ha fiamat engedem a lányom megöl a tekintetével ,ha pedig a 
lányomat, akkor a fiam sértődött tekintetét kell napokig szó nélkül eltűrnöm 
Szövetségi segítség nincs ,pedig fontos lenne ,így igaz! 
  
Tisztelt szövetség! 
Azt mondjátok kifizetitek a nevezési díjakat  /250 euro versenyenként/ ami személyekre 
lebontva kb 50 euro, mert 5-6 fős egy utazó keret.Több mint szánalmas! 
Sikerdíj vagy premizálás a versenyek után írtátok 
. Akár a teljes összeget megtérítitek az U19-ben! Nagyszerű ! Ja ,hogy ezért csak meg kell 
nyerni az EB-t! 
Bagatell! De szerintem inkább sértő! 
Mert vagy nem vagytok tisztába az erőviszonyokkal,vagy ostobának nézitek a 
gyerekeket,szüleiket,edzőiket! 
Mert ha mégis csoda történne akkor lenne rá pénz? 
Ha meg nincs rá keret megértjük,de akkor nem kell azt mondani egy sánta embernek, hogy 
nyerd meg a 400 méteres síkfutást. 
Szerintem nincs Európában még egy ország, ahol a játékosoknak kell a válogatottal 
kapcsolatos költségeket állni, mert bármilyen furcsa is- EZ A SZÖVETSÉG DOLGA !Nem csak a 
Squashban, hanem minden sportágban! 
  
Az hogy az egyéni nemzetközi versenyeket nem segítitek az még csak csak rendben van. Bár 
csendesen jegyzem meg, hogy fontos a nemzetközi ranglista helyezés a kiemeléseknél, 
kapcsolat építéseknél ,Eladhatóvá válik a médiában ,több ember kap kedvet ehhez a 
nagyszerű sporthoz.Több ember nagyobb tömegbázis-,nagyobb bázis több versenyző -,több 
versenyző több bevétel és folytathatnám ,Minden összefügg csak tenni kell érte 
Visszatérve a válogatott versenyeztetéséhez az a szövetség dolga lenne,,aki ezt nem tudja 
megoldani az alkalmatlan a feladatra. 
Nincs rá keret! Mondjátok. 
Nem igaz!Mondom a megoldást! Megnéztem a 2012 pénzügyi beszámolót,hiszen ez 
nyilvános bárki számára elérhető. 
Gyanítom a 2013-as is hasonló költségvetésű. 
  
Majdnem 13,000,000 ft a költségvetése a szövetségnek. Viszonyítva más olimpiai 
sportágakhoz, nagyon kevés tisztában vagyok vele /PL a műkorcsolyának 400-450 millio/ 
Ketté kellene osztani a keretet, a profi illetve az amatőr squashra .6-6 millio ft 
A profikhoz tartoznának pl  a nemzetközi válogatott tornákon való indulás. Ha jól tudom 5 
csapatról lenne szó / férfi- női-19-17-15 korosztályok/ 2500-3000 euroból megoldható egy-
egy verseny. És ha esetleg lehetne támogatókat is bevonni az isten ajándéka lenne 
.Esetleg edzőtáborok szervezése, média megjelenés ,netán kisbusz /9 fös/ lizngelése- 
segítvén a fiatalok évközi egyéni versenyekre való kiutazását,egységesen csapatként mint a 
horvátok vagy az osztrákok, szlovákok. 
A másik 5-6 millio mehetne a működésre és az amatőrökre, mert ők legalább annyira 
fontosak. 
Ha szűk az eklézsia két megoldás van  
Támogatok,szponzorok bevonása ,pályázatok,egyéb bevétel növelés.Ha ez nem megy ,mert 
gondolom próbáltátok: OKÉ 
  



Jön a másik megoldás :Kiadás csökkentés. 
-Munkabér-járulékok 2,5 millio - SOK Legyen a fele vagy még kevesebb. 
-költségtérítések: 500,000 ft Sok legyen 0 menjen társadalmi munkába mint másoknak! 
Aztán majd ha sikerül pénzt szerezni akkor lehet költségeket megtéríteni! 
-Könyvelési-könyvvizsgálati dij 650,000 Sok Legyen a fele /ebben tudok is segíteni/ 
-Működési költségek 550,000- nagyon sok! Ezen belül tintapatron 130000, /gondolom ez 
csak vicc.Két gép- két nyomtatóval van a feleségem irodájába 20 céget könyvelünk de a felét 
nem költjük patronra.Kisebb javításokra meg egyebekre 200,000 ft.Rengeteg! 
-Utánpótlás műhelyek támogatása- 3,000,000 ft 
Kövezzenek meg de a két kezemen megtudom számolni, hogy hány utánpótlás műhely/ 
hívjuk így/ létezik az országban, ahol érdemi munka folyik,és ezek közül hányan kaptak 
támogatást .Vagy hogy hány gyereket visznek el egy- egy versenyre 
Tegyük ezt :Szeged-Török Alba-Szombathely -Kaposvár-Griff-Buday-Tatabánya-City-Sopron-
Online- a teljesség igénye nélkül /bocsánat a kimaradottakért/most több nem jut eszembe 
,de az tény hogy a támogatások ellenére a létszám csökken a színvonal esik ,tehát valami 
nem stimmel. 
-Pályadíjak: 750,000  Sok.Nagyon sok klubbot tudok akik hétvégenként ingyen vagy óriási 
kedvezménnyel odaadnák a pályákat,csak kérni kellene. 
Jut eszembe nincs is válogatott edző,meg edzés sem a szövetség szervezésében,- akkor kinek 
kell pályát bérelni,mikor minden versenyárt nevezési díjakat kell fizetni. 
 Nagyon fontos hogy ti vagytok a fallabdáért és nem a squash azért hogy nektek legyen 
tisztségetek.Feltételezem ,hogy nem ebből éltek ,elhivatottságból ,szeretetből végzitek ezt a 
munkát. 
Én nem azt akarom hogy mondjatok le mert nekem teljesen mindegy, hogy Welesz Balázs a 
elnök vagy hogy ki a főtitkár. Csak olyan döntések szülessenek amik a magyar fallabda 
érdekeit szolgálják! Ezek pedig nem olyanok.Csak hitegetjük magunkat és nem nézünk 
szembe az igazsággal. 
Balázs ,Gábor ,Edina,és a többiek! Tudjátok, hogy tisztellek ,kedvellek benneteket, de arra 
kérlek ne hozzatok átgondolatlan döntéseket ,hiszen a ti vállatokon van a felelősség hogy ez 
a csodálatos sport fejlődni tudjon kis hazánkban!Jelenleg úgy látom ,hogy ez nem így 
történik. 
Tisztelettel :Farkas János 


