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A bizottság névsora: 

Alliquander Anna, dr. Domonkos Anna, Kisfaludi Júlia, Lovász Benedek, Rakitai Zsuzsa, 

Ribáryné Pál Katalin, Székely Balázs, Wagner Mihály 

 

2021-ben két bizottsági ülést tartottunk, május 31-én és december 2-án; az emlékeztetőket 

mellékelem. 

 

Tevékenységünk 2021-ben 

 

Februárban megkerestek bennünket a II. 

kerületi Önkormányzat Sportért felelős 

munkatársai (Drávucz Rita, Harmati 

Balázs), egy a kerület sportját bemutató 

kiállításhoz kérték a segítségünket. Az 

augusztusig tartó időszakban – többszöri 

személyes találkozó és konzultáció során 

is – kiválogattuk az evezős témában szóba 

jöhető képeket, tárgyakat, dokumentu-

mokat; szakirodalom kölcsönzésével 

segítettük anyaggyűjtő munkájukat.  

 

Az augusztus 26-án a Klebelsberg 

Kultúr-kúriában megtartott megnyitón dr. 

Domonkos Annával, Kemény Imrével, 

Kemény Imréné Mészáros Rózával és 

Rakitay Zsuzsával és Németh 

Krisztiánnal vettem részt. 

 

E kiállításhoz kapcsolódóan készített 

Németh Krisztián Rózával és Zsuzsával 

videóriportot, amit a Rozmaring Étterem 

teraszán rögzítettünk. A filmet a 

kiállításon vetítették, majd Krisztián 

további szerkesztése után véglegesített 

formában a MESZ-honlapon és FB-

oldalán keresztül is elérhetővé tettük. 

 

 

 

 



 

 

 

 
Kemény Imréné Mészáros Róza, Kemény Imre és Rakitay Zsuzsa az evezős tabló és vitrin mellett 

 

 
Kemény Imréné emlékezik Német Krisztián mikrofonja és kamerája előtt a Rozmaring étteremben 



Áprilisban többszöri elektronikus levélváltás, majd online konzultáció formájában részt 

vettünk a MESZ SZMSZ-ének módosítását célzó munkában. 

 

A májusra tervezett közgyűlésre megküldtem Bizottságunk 2020. évi beszámolóját, valamint 

a 2021-ben kerek születésnapjukat ünneplők névsorát.  

 

Októberben munkatervet és költségtervet készítettünk 2022-re, és megküldtük a 

Szövetségnek. A Gyűjteménybe beérkezett „EVEZÉS” lapszámok kiválogatásával, 

selejtezésével előkészítettem az állományt kötésre. A teljes évfolyamokat a Simultan Kft. 

kötötte be; novemberben vettem át a nyolc kötetet. Minden évfolyam lapszámaiból második 

sorozatot is megőrzünk az esetleges jövőbeni digitalizálás lehetőségét fenntartva. 

 

 

Az Evezős gyűjteményben elsősorban rendszerező-, feldolgozómunkát végeztem az őrzési 

helyek véglegesítésével, jegyzékelésével, a fiókok/polcok feliratozásával.  

A Gyűjtemény 2021-ben 2 tétel alatt 44 darabbal gyarapodott, Szalatnay Judit és Ütő Géza 

hagyatékából. 

 

 

 

Budapest, 2022. február 9.                                   Kisfaludi Júlia 

bizottságvezető 

 


