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Négy bizottsági ülést tartottunk az év során (január, február, március és december); határozatot
nem hoztunk. Az ülésekről készült emlékeztetőket a beszámoló mellékleteként megküldöm.
Tevékenységünk 2019-ben
Januárban megterveztük, a bizottsági tagok között felosztottuk az őszi Masters-vébéhez
kapcsolódó adat- és dokumentumgyűjtés feladatait; ebbe később más, bizottságon kívüli volt
evezősöket is bevontunk. Februárban a Főtitkáron keresztül az Elnökség felé benyújtottuk egy
a verseny helyszínén felállítható roll-up kiállítás koncepcióját, ami elfogadásra is került. Június
végéig folyt a képek és adatok gyűjtése, melyekből július folyamán összeállítottuk a 15 tablót.
Ezeket végleges, szerkesztett-tördelt, a verseny hivatalos logóit is felvonultató változatát, majd
magát a nyomtatás is augusztus hónap folyamán szakemberek készítették el. A kiállítás a
világversenyhez illő tartalommal, profi kivitelben, időben elkészült. Szeptemberben a verseny
ideje alatt a hazai veterán versenyzők látogatásának, baráti találkozóknak a megszervezésében
is részt vettek a Bizottság egyes tagjai.
Februárban a DNHE vezetőségével közösen Felterjesztést nyújtottunk be a MESZ Elnökség
részére az Evezős gyűjteménynek a volt Hungária Házban történő elhelyezéséről,
alátámasztva a tetőtéri helyiség felújításának részleteit és azok költségeit tartalmazó
számításokkal. A felújítás májusra elkészült. A több éve a Masped-raktárbázisán őrzött
gyűjteményi dobozok kétharmadát, 21 dobozt augusztus 2-án átszállítottuk a Margitszigetre;
ezek kicsomagolását és szekrényekben történő elhelyezését az év végéig folyamatosan
végeztem. Az új gyűjteményi szobát december 20-án, a DNHE karácsonyi ünnepsége keretében
a Bizottság megjelent tagjainak és a MESZ-főtitkárnak megmutattuk.
Név-adatbázisunkból segítséget nyújtottunk a MESZ-irodának a tavaszi közgyűlés (május 23.)
előtt a születésnaposok névsorával, rövid laudációkat tartottunk a kerek évfordulósok
tiszteletére, és ugyanitt rövid megemlékező beszédeket tartottunk az elhunyt evezőseink
emlékére.
Az Evezős Gyűjtemény 2019-ban 2 tétel alatt 167 darabbal gyarapodott, kiemelkedően fontos
ifj. Zsitnik Béla adománya, édesapja hagyatékának, valamint egy üvegvitrinnek az átadása.
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