SAJTÓKÖZLEMÉNY
Az egyik legnagyobb létszámú amatőr sportolói tömeget számláló hazai sportági szakszövetség, a
Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség, 2019. november 7-én ünnepelte 1999-es alapításának 20
éves jubileumát, mely egyben a szövetség életének első két évtizedében kiemelkedő szerepet játszó
sportolók életműdíj kitüntetéseinek átadására is kitűnő lehetőséget adott. A 2018-as év nemzeti
bajnokai és nemzeti csúcsait beállító sportolói is most vehették át elismeréseiket.
Dr. Fábián Lajos MDLSZ alelnök megnyitóját követően a jubileumi megemlékezés fővédnöke, Dr.
Simicskó István országgyűlési képviselő, a hazafias és honvédelmi nevelés ügyéért felelős
kormánybiztos, a Honvédelmi Sportszövetség elnöke köszöntötte a résztvevőket. A jubileumi
rendezvény díszvendégei voltak Dr. Mészáros János, a Nemzeti Versenysport Szövetség elnöke,
Prof. Dr. Borbély Attila az MTTOSZ elnöke, a Honvédelmi Sportszövetség alelnöke, valamint
Mergancz Sándor tábornok, a Magyar Sportlövők Szövetségének alelnöke.
A fővédnöki köszöntőt és a díszvendégek kedves szavait követően kilenc olyan sportszakember
kapott értékes tárgyjutalmat, oklevelet, valamint örökös tiszteletbeli versenybírói címet, akik a
szövetség alapításában, építésében, összetartásában kiemelkedő szerepet vállaltak. A díjakat a
méltatást követően Dr. Simicskó István fővédnök adta át, mely önmagában is emelte a díjak értékét,
és melyeket a díjazottak meghatottan vettek át. A kiemelkedő sportolói teljesítmények díjazása után
egy rövid és vidám stand-up show következett, majd baráti hangulatú vacsorával zárult a jubileumi
megemlékezés.
„Nagyon fontos mérföldkőhöz értünk szövetségünk történetében... Ma már 145 tagegyesületünk
több, mint 4300 aktív sportolóját szolgáljuk, évi 370 versenyt rendezünk, hat szakágunk versenyzői
egyre több éremmel térnek haza különböző európai, és világversenyekről... Steel Challenge és
IMSSU csapataink Európa élvonalában vannak, és IPSC csapataink is kiemelkedően szerepelnek
minden világversenyen, ahol csak magyar induló megfordul...” – mondja Dr. Fábián Lajos alelnök, a
rendezvény egyik szervezője.
„Egyértelmű célunk, hogy nagy európai és világversenyeket hozzunk Magyarországra, és a
szövetségünk nemzetközi eredményeinek fényében erre egyre nagyobb esély mutatkozik. Pár hete
nyertük el a 2021-es sziluett lövész EB megrendezésének jogát, melyre nagyon büszkék vagyunk és
készülünk rá, de további nagy versenyek hazánkba hozatalán is dolgozunk...” – teszi hozzá Szalai
László, az MDLSZ elnöke.
A rendezvényen készült fotóanyag elérhető itt:
https://www.icloud.com/sharedalbum/#B0rGkb0P0JPMO5f
Sajtó információ: mdlsz@mdlsz.com
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