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A bizottság névsora: 

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

Ribáryné Pál Katalin, Wagner Mihály 

 

A 2020. március 11-dikével kihirdetett pandémia miatt az év folyamán bizottsági üléseket nem 

tartottunk, a kapcsolatot telefonon és elektronikus úton tartottuk egymással, ezért jelen 

beszámolóhoz emlékeztetőket nem mellékelek. 

 

Tevékenységünk 2020-ban 

 

Februárban Petrovszky Edit telefonos megkeresése nyomán, egy tervezett megemlékezés 

céljára kigyűjtöttem és elektronikus formában (CD-hordozón) átadtam a szegedi evezés 150 

évvel ez előtti kezdeteire valamint történetére vonatkozó, az Evezős Gyűjteményben őrzött 

tárgyak, dokumentumok képét, ill. másolatát. (A felhasználásukról, a megemlékezés 

megvalósításáról senkitől semmilyen információt nem kaptunk a továbbiakban.) 

Március-április folyamán A Tata-tóvárosi Vízisport Egylettel, Domonkos Ágnessel 

együttműködve ugyanezt az adatgyűjtést és adatszolgáltatást elvégeztük az 1970. évi, Tatán 

rendezett női Európa-bajnokságról; célunk volt egy tablókiállítás elkészítése az 50 éves 

jubileumra. Elkezdtük egy helyszíni megemlékezés és versenyzői találkozás megszervezését, 

ám erre nem tudott sor kerülni a járvány miatt. 

Február és május hónapban internetes árverésen kínálták fel Götz Gusztáv hagyatékának 

bizonyos tárgyait és dokumentumait. Ezeket is és további evezős tárgyi emlékeket a bizottsági 

tagok – Alliquander Anna és Kisfaludi Júlia – saját pénzen megvásároltuk (mintegy 70.000 Ft), 

a MESZ részéről azzal az ígérettel, hogy majd módot találnak megtérítésére. (Az ígéret egyelőre 

ígéret maradt.) 

A májusra tervezett közgyűlésre megküldtük a Bizottságunk 2019. évi beszámolóját, valamint 

a 2020-as naptári évben kerek születésnapjukat ünneplők névsorát.  

Októberben a bizottság tagjai részt vettek a Nemzeti Hajós Egylet rekonstruált első 

világháborús emlékkövének koszorúzásán, mely munkát a Danubius Nemzeti Hajós Egylet 

részben pályázati pénzből, részben egyéni támogatásokból végzett el, s amihez az elmúlt 

években a Bizottság többször segítséget nyújtott. 

 

 

Az Evezős gyűjteménybe januárban még az utolsó 12 dobozt is elhoztuk a Masped-raktárból. 

Az év során folytattam a dobozok kicsomagolását és szekrényekben történő elhelyezését. Az új 

gyűjteményi szobába Denk András és Vanczák Gergely jóvoltából leselejtezett irodabútorok 

kerültek. Befejeztem a 2019. áprilisban adományozott Zsitnik-hagyaték (142 db) feldolgozását. 

 

A Gyűjtemény 2020-ban 2 tétel alatt 2 darabbal gyarapodott.  

 

 

 

Budapest, 2021. május 3.                                   Kisfaludi Júlia 

bizottságvezető 

 


