
Tisztelt Elnök úr, Elnökségi tagok, Klubvezetők, Szakvezetők! 

 

Ezúton szeretnék mindenkit megkérni, most utoljára, hogy próbáljunk 

meg a múltat és a minket ért sérelmeket félre téve egy új, szebb jövő 

alapjait lerakni.  

Ennek a jövőnek nem az "egyik" vagy "másik" csapatról, 

érdekcsoportról kellene szólnia és nem csak az éppen hatalmon 

lévőkről.  

 

Úgy gondolom, hogy elég régóta vagyok része a honi fallabdázásnak és 

amióta az eszemet tudom mindig rivális csoportok marakodtak az 

irányításáért, miközben a lényegi dolgok szépen lassan a háttérbe 

szorultak. Számtalan elnökséget és vezetőséget láttam dolgozni az évek 

folyamán. Egy közös volt bennük. Mindegyik meg akarta mutatni, hogy 

majd ő most megmutatja és mindegyik elbukott a széthúzás és a 

megosztottság miatt. 

 Úgy gondolom, az erőből politizálás nem működik. Miért működne, 

hiszen mindig van egy nyertes csapat és mindig van egy vesztes 

csapat. A vesztesek foggal-körömmel küzdenek a győztesek ellen, míg a 

győztesek azt hiszik nyertek, de valójában helyzetük kicsit sem jobb a 

vesztesekénél csak ezt még nem ismerték fel. 

Mert mi történik? Egy szétzilált, szétrobbantott, megosztott közösséget 

kell vezetni. A helyzet szerintem olyan komoly, hogy gyakorlatilag, ha 

béke lenne és mindenki egy irányba húzná - tolná a szekeret akkor is 

hihetetlen siker lenne eredményt elérni. A jelenlegi gazdasági 

helyzetben meg főleg. 

 

Fáradt vagyok. Elegem van a sok vitatkozásból. Elegem van a múlt 

felemlegetéséből és a dühös emberekből.  



Miért nem kezdünk új lappal? Csak megbocsátás kellene és józan 

gondolkodás. 

Megtehetnénk. Gyűjtsük össze a szakembereket, szerezzük meg 

azokat, akik tényleg akarnak tenni a sportágunkért. Hívjuk meg őket a 

csapatunkba. 

A csapatba, amelyik megváltoztatja a fallabda sportágat.  

A csapatba, ami felvirágoztatja gazdaságilag és szakmailag. 

Szüntessük meg a széthúzást, egyesítsük sportágunkat. 

Rengeteg jó szándékú ember van a sportunkban, akik sokat 

tehetnének a szövetség pénzügyi stabilitásáért valamint a felnőtt 

válogatott és az utánpótlás szakmai fejlődéséért.  

Öket kell megtalálni. Velük kell közösen összedolgozni.  

Velük kell szövetségre lépni. Az ország minden régiójából a megfelelő 

gazdasági illetve szakmai vezetőkkel. 

Nem tudom elfogadni, hogy ez lehetetlen, elképzelhetetlen. 

Csak ez az egyetlen helyes lépés, ami jó irányba indíthatja el szeretett 

sportágunkat.  

 

Kérem az Elnök urat, a Klubok vezetőit, a Szakvezetőket és az 

Elnökségi tagokat hogy gondolják át levelem lényegét.  

Nyissunk egy új lapot és kezdjünk el közösen dolgozni a 

sportágunkért. 

Romantikus gondolatok ezek, de úgy gondoltam egy próbát megér, 

hátha sikerül jó irányba elindulnunk. Végre. Együtt.. 
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