Beszámoló
a Hagyományőrző Bizottság
2014. évi tevékenységéről

A bizottság névsora
Alliquander Anna, dr. Domonkos Anna, Kisfaludi Júlia, Rakitai Zsuzsa, Ribáryné Pál Katalin,
Wagner Mihály
Bizottsági ülést hármat tartottunk az év során (2014. február 2., július 31., október 2.);
határozatot nem hoztunk.
Tevékenységünk 2014-ben
Januárban az Elnökséget és a honlapon keresztül az evezős társadalmat tájékoztattuk a 2014ben esedékes jeles évfordulókról. Az Elnökségnek tájékoztatást adtunk a 2014-ben 60+
születésnapjukat ünneplő evezősök névsoráról, akiket a közgyűlésen hivatalosan
köszöntöttek.
Az első világháború centenáriumára felállított 1914-1918 Centenáriumi Emlékbizottság által
meghirdetett pályázatra dokumentációkat állítottam össze a Margitszigeten található evezős
emlékkövek (Neptun Evezős Egylet, Nemzeti Hajós Egylet) felújításáról, gondozásáról. A
Neptunét a MESZ nevében, Hajós Egyletét a Danubius NHE nevében. A pályázatok
határidőre elkészültek, de beadásuk pillanatára már az Emlékbizottság leállította a benyújtás
lehetőségét, mert elfogyott a rendelkezésre álló pénz. A Neptun-emlékkövet végül az év
végén a futókör felújításának keretén belül az NSK költségén elvégezték.
Májusban előterjesztést nyújtottunk be az Elnökség részére a 2018-ban esedékes MESZ 125.
évforduló megünneplésének javasolt módjairól. (Nincs tudomásunk arról, hogy az Elnökség
napirendre tűzte, megtárgyalta volna.)
Alliquander Anna elkészítette az 1993 utáni évek nemzetközi eredményeinek és az
eredményeket elért versenyzők adatainak összegyűjtését. Tehát a 100 éves a Magyar Evezős
Szövetség c. kiadványban megkezdett adatsor napjainkig elkészült.
Az év első felében adatszolgáltatással, kapcsolatteremtéssel folyamatosan segítséget
nyújtottam a Sportmúzeum számára a 16 kiemelt sportágról, köztük az evezésről szóló
kiállítás tervezésében, megvalósításában. (Végül a kiállítás nem valósult meg, mert a rá szánt
pénzösszeget az állam zárolta.)
Tekintettel arra, hogy 100 éves a Magyar Evezős Szövetség c. kiadvány – méltatlanul – nem
szólt az evezős sport edzőiről, kezdeményeztük e hiány pótlását. Ribáry Katalin körlevelet
fogalmazott meg és küldött ki elektronikusan a Bizottság nevében valamennyi egyesületnek,
kérve, hogy a náluk működött edzőkről adatokat szolgáltassanak. (Szégyenletes módon csak
néhány klub válasza érkezett meg az év végéig, ezért 2015 elején a felhívást megismételtük.)
Domonkos Anna az 1993 utáni időszak tisztségviselőinek – elnök, alelnökök, titkár, elnökségi
tagok – névsorát állította össze.

A szeptember 17-i bizottságvezetői megbeszélés után, az ott kapott szóbeli felhatalmazás
alapján válaszlevelet fogalmaztunk meg a Sportmúzeum számára, melyben azt javasoljuk,
hogy a múzeum jelentesse meg a gyűjteményeiben őrzött tárgyak-dokumentumok
katalógusát; erre a munkára kössön a MESZ és a Múzeum együttműködési megállapodást. (A
levél Teiszler Ferenc mb. főtitkár aláírásával elment, december 31-ig válasz nem érkezett!)
Decemberben otthonában köszöntöttük a 90. születésnapját ünneplő Zsitnik Bélát.

A gyűjtemény 2014-ben 10 tétel alatt 127 darabbal és 40 köteggel gyarapodott. A Lánczi
István által összegyűjtött dokumentumokat a Győri Csónakázó Egyletről, hivatalos letétként
vettem nyilvántartásba.

Budapest, 2015. május 2.
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