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Kedves Mindenki! 
  
Sajnos, vagy szerencsére?? a vetélkedő végére értünk, remélem nem haragszotok, ha azt mondom, hogy én ( 
legalább is most) örülök neki. 
Jó volt megismerkedni veletek, még jobb volt látni azt a rengeteg munkát, amit azért tettetek, hogy egy igazi csapat 
kialakuljon körülöttetek, a csapatból közösség váljon. Én ezt a munkát nagyon fontosnak tartom, és ezzel együtt a 
vetélkedő legnagyobb erényét ebben a közösségteremtő erőben látom. Nagyon értékesnek tartom a közösségi 
napokon felvonultatott értékeket, a döntőben résztvevő csapatok esetében példaértékű közösségi eseményeket 
láthattunk, igazán szívből gratulálok hozzá mindenkinek. 
Bíztatnálak benneteket, bár sok aggodalommal, körültekintéssel, sőt idegeskedéssel jár egy-egy ilyen program 
megszervezése, mégis azt gondolom a közösségért megéri, folytassátok, amennyiben módotok van rá, hiszen a 
civilek azért civilek, hogy minden körülmények között megtalálják a közösség számára fontos értékeket, feladatokat, 
kiegészítve lelkesedésükkel nagy erőt képeznek. 
  
A döntőről annyit, hogy minden csapat 0-ról indult, csak a döntőn nyújtott teljesítménye számított a helyezések 
elérésében, ugyanakkor az én szememben ( és ezzel nem vagyok egyedül) az a csapat aki már idáig eljutott az már 
mindenképpen győzelmet mondhat magáénak, nem helyezéssel összefüggő győzelmet, hanem az összefogás, a 
közös célért való együttgondolkodás, a szűken vett élettérért történő tenniakarás győzelmét. Én ezt nagyon nagy 
szónak tartom és köszönöm Nektek, hogy több mint egy évig együtt tudtunk dolgozni. 
Sajnálom, hogy pont a legvégét árnyékolta be a politika, de ez sajnos manapság már szinte természetes. Ahol pénz 
van ott tapasztalatom szerint gyakran elfelejtődik az ügy nemessége. 
Remélem minden rende jön, az idő sok mindent megold, mondják az öregek........ 
  
További munkátokhoz sok sikert kívánok, valamint kérlek benneteket, a nehéz munkával megszerzett kincset ami 
most a kezetekben van ne hagyjátok szétszéledni. 
  
Ja! a mellékletben megtaláljátok a pontozást, külön feladatonként, ha az exel táblát lapozzátok akkor a végleges 
állásról a grafikont is. 
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