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Feladó: Xxxxxxxx Xxx <xxxxxx@t-online.hu> 
  

Címzett: xxxxxxxxx....
  

Tárgy: Miénk a Város eredmény korrekció 
 

Kedves Mindenki! 
Bár már telefonon értesítettelek benneteket, de mint tudjátok a szó elszáll..... ezért szeretném írásban is a tudtotokra 
adni azt a sajnálatos tényt, hogy a versenyen kihirdetett eredmény sajnos helytelen volt. A hiba onnan eredt, hogy a 
jegyzőkönyvvezető laptpp-ja a Pécs TV-s rendszerrel nem volt kompatibilis, így oly módon lehetett a hibát 
kiküszöbölni és a projektoros kivetítést igénybe venni eredményközlésre, hogy a helyszínen az utolsó pillanatban a 
tv-sek gépén újra meg kellett szerkeszteni a már helyesen elkészített, kipróbált, modellezett exeltáblázatokat. Sajnos 
a hiba ekkor következett be amikor az egyik versenytábla hivatkozási számát helytelenül adta meg a 
jegyzőkönyvvezető. 
  
A számolási hibára fény csak a táblázatok újraszámolásakor derülhetett fény.  
A teljes táblázati anyagot azért küéldtem el mindenkinek, hogy utána tudjon ellenőrizni az eredménynek. 
A magam részéről, -ill. az egész szervezőbizottság részéről- nagyon sajnálom a hibát, hiszen tudom, ha nem is 
anyagi, de nagy erkölcsi kárt okozott ez a tévedés az első két csapat életében. 
  
A hiba korrigálására 2009.november 30-án az összes helyi sajtóhoz a következő sajtóközleményt juttattuk el. 
  
  
  
  

Sajtóközlemény 

  

A Pécsi Ifjúsági Központ a „Miénk a város” Pécs 2010 Európa Kulturális Fővárosa vetélkedősorozat
főszervezőjeként tájékoztatja a sajtó képviselőit és ezen keresztül a város lakosságát, hogy a 2009.
november 21-én az Expo Centerben megrendezett döntőn kihirdetett eredménnyel ellentétben a
vetélkedősorozat döntőjének győztese az üszögi városrész csapata lett. 

A pontszámítási hibára a részeredmények újbóli ellenőrzése során derült fény. A téves eredményt a
számítógépek kompatibilitási hibái során felmerült újbóli táblázat-szerkesztés, hibás hivatkozási bevitele 
okozta, amit a helyszínen, bár a szervezők – számítógépes szakembert bíztak meg a versenytáblázat
szerkesztésével, a jegyzőkönyvvezetéssel – sajnálatos módon nem vettek  és ott nem is vehettek észre. 

A szervezőbizottság sajnálja a tévedésből eredő erkölcsi károkat. 
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Az újra számolt és egyesített táblázatok alapján, a helyes eredmények a következők: 

I .helyezett Üszög   55 pont 

II. helyezett Budai külváros 52 pont 

III. helyezett Kertváros  43 pont 

Xxxxxxxx Xxx 
Pécsi Ifjúsági Központ 
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