
Tisztelt Érintettek!  
Kedves András! 
 

Köszönöm, nagy örömmel olvastam leveletek! Teljes mértékben azonosulni tudok a 
megfogalmazott gondolatokkal! Már a programtervezetünkben írtunk hasonlókat, így 
nem csak a magam, hanem az elnökség többi tagjának nevében is beszélek! Az 
elnökségen belül egyeztettem azokkal, akik keményebben kiálltak az utóbbi időben 
véleményükért és ígéretet tettek, hogy támogatni fogják a közös munkát és 
mindannyian azon leszünk, hogy ne csak szavakkal, tettekkel is bizonyítsuk 
kompromisszumkészségünket! Készen állunk egyeztetni mindenkivel, aki munkájával 
és gondolataival segíteni kívánja a squash-t! Megjegyzem, eddig is ezt tettük, már a 
programtervezetünk megfogalmazása előtt is, de van aki ezt nem így látta! Mindegy, 
ez a múlt, koncentráljunk a jövőre! 
 

Egyet nem tehetünk meg, nem térhetünk el a programtervezetünkben 
megfogalmazott kötelezettségvállalásainktól! Ez alapján szavaztak meg bennünket, 
ezeket ígértük, ezeket kell megvalósítanunk! Ezeket persze adott esetben ki lehet 
egészíteni, lehet módosítani! 
 

A mai közgyűlésen (2012. 06. 21.) is igyekeztünk minden kérdésre választ adni és 
próbáltuk a közös munkát erőltetni! Azonban két emberben, Altvater Csabában és 
Kiss-Máté Csabában olyan szintű ellenszenv van irántunk, hogy azt nem tudták 
félretenni, így ez meghiúsult! Nem szeretnék a közgyűléssel kapcsolatban többet írni, 
csak annyit remélek, hogy korrekt tájékoztatást fogtok kapni az ott történtekről! 
Bennünk minden jó szándék megvan és biztosíthatok mindenkit, hogy a jövőben is 
meglesz! 
 

Utólag olvastam Altvater Csaba nyílt levelét, amiben felszólítja az egyesületeket, 
hogy szavazzanak ellenünk és buktassák meg közösen a mostani Szövetséget, 
valamint hozzanak létre egy új, általuk irányított Szövetséget! Nem gondolnám, hogy 
ezek a megnyilvánulások elősegítenék a leveletekben megfogalmazottakat! Én nem 
tudok Csabára hatással lenni, ez Colin a Te feladatod, ha közösen szeretnénk segíteni 
a squash-t! Én a magam részéről hajlandó vagyok tiszta lappal indulni és ígérem, 
hogy mindkét Csabával kapcsolatban félreteszem a negatív érzéseimet és leülök 
egyeztetni a squash érdekében! 
 

Minden megfogalmazott kérdésre megvan a válasz, rengeteget dolgozik mindenki, 
hogy mielőbb jobb legyen a squash-nak! Egyetértek, hallgassuk meg egymást, ezen 
kell Nektek és persze nekünk is mielőbb változtatni! Mi rajta vagyunk! 
 

Remélem, hogy mielőbb sikerül megtalálni a közös nevezőt és végre a munkára 
tudunk koncentrálni és nem az egymás elleni harcra! 
 

Javaslom, hogy ne menjünk bele levelezgetésbe!!! Egyeztessetek és ha Ti is 
komolyan gondoljátok, üljünk le és beszéljük át személyesen ki hogy képzeli el a 
jövőt és a közös munkát! Ha így van, várom időpont javaslataitokat! 
 

Bízva a sikeres együttműködésben, üdvözlettel 
 
Welesz Balázs 


