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Bizottsági ülést egyet tartottunk az év során (2012. január 6.).
Ennek magyarázata, hogy munkahely-változtatás miatt májustól kezdve szinte semmi szabadidőm (és
energiám a témára) nem maradt.
Az év kiemelkedő feladata volt egy kiállítás megtervezése, megszervezése és kivitelezése, amely a
Nemzeti Hajós Egylet 150 éves évfordulóján keresztül az evezős sportról általában adott átfogó
képet. A Hullámok hátán c. kiállítás a BTM Kiscelli Múzeumában kapott helyet, április 12. és
szeptember 2. között volt látogatható. Látogatószámot a múzeum elkülönítetten nem mért (nem volt
külön erre belépőjegy). További pozitív hozadékai a kiállításnak: külön programok
(múzeumpedagógiai foglalkozás, Múzeumok éjszakája) kapcsolódtak hozzá, ebben több fiatal evezős
szakember nyújtott önkéntes segítséget; készítése során sok volt evezőst sikerült mozgósítani és
visszacsalogatni sportágunkhoz (és a klubhoz); 120-130 éve megkomponált, sporttörténeti
jelentőségű zenék keltek életre, ugyancsak a fiatal korosztály munkája nyomán; a múzeum
segítségével hozzájutottunk néhány 1930-1940-es évekbeli filmhíradó-részlethez, melyet belső
szakmai, vagy klubrendezvényeken vetíthetünk (nem csak) a fiatalságnak.
A gyűjteménygyarapítást az őrzés átmeneti jellege, a gyűjtemény jövőjének bizonytalansága miatt ez
évben is a minimálisra redukálódott. Kiemelkedő jelentőségű ugyanakkor az idei gyarapodás, mert –
két részletben – Szendey Antalnak a hagyatéka, közte az 1948. évi olimpiai bronzérme, került a
gyűjteménybe. Az év utolsó napjaiban 2012 nyarán elhunyt Latinovits Szaniszló hagyatékát
jegyzékeltük fel a családdal együtt, őrizni viszont – fenti okra hivatkozva – egyelőre a család őrzi.
Gyakorlati hasznot – nevezetesen, hogy az emlékek megőrzése, begyűjtése helyi, klub- vagy
városszinten is megkezdődik, enyhítendő ezzel az őrzési gondokat is – remélek attól a
tájékoztatásomtól, melyet őszi edzői konferencián adtam a gyűjteményről.

2013-ra javaslataink, terveink:
a 2011-ben a tervezett Ki kicsoda a magyar sportban kötet számára begyűjtött életrajzi
adatokat nem kéne hagyni a „fiókban” heverni; a közkinccsé-tételre is a honlap kívánkozik
(költségvonzat nélkül)
a győri műemlék-klubház felújítására ráirányítani a figyelmet, MESZ-szinten figyelemmel
kísérni az egyedülálló épület sorsát, jövőjét

segítséget nyújtani a Szövetségnek a 120. évforduló méltó megünnepléséhez
megkezdeni – legalább a módszer kidolgozásával, előkészítő lépések meghatározásával – a Ki
kicsoda… folytatását a már nem élő, kiemelkedő egykori evezősök iniciáléinak összeállítását.
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