5. A települési érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:
2012. október 20-án került átadásra a Széchy Tamás Emlékház, Helytörténeti Gyűjtemény és
Alkotóház. Településünk első díszpolgára emléke előtt tisztelegve nyílt meg egykori szülőházában
az életútját bemutató kiállítás. Az Ő nagy tudománya, egyedülálló képessége abból állt, hogy
pontosan meg tudta mondani, ki mennyire terhelhető. Személyre szabottan tudott edzésterveket
készíteni, akár több éves távlatokra előre is. Nagyon jó szeme volt a tehetségek kiválasztásához.
Munkájának eredményességét a sok emléklap, emlék plakett őrzi. Személyiségét az őt körülvevő
személyes tárgyakból, az erőt sugárzó fotókból ismerhetjük meg.
A hagyaték „hazatérésében” fontos szerepet töltött be Széchy örököse és hagyatékának kezelője,
Beleznay Ferenc, dr. Szabó Lajos, a Magyar Sportmúzeum igazgatója, aki szakértőivel a kiállítást
végleges formába öntötte.
Tárgyi hagyatéka:
I. vitrin
1. fényképes laminált kitűző
2. fényképes laminált igazolvány
3. Sportújságírók díja I. helyezett (mappa) 1987
4. fém (bronz) Az év ifjúsági sportolója díszdobozban
5. Újévi köszöntő képeslap (fekete-fehér) 1980
6. Narancssárga laminált kártya
7. fekete színű oklevél
8. Piros díszdobozon aranyérem Örökös Magyar bajnok
9. Kék dobozon MVOSZ a Magyar sportújságírók díja
10. textil kitűző Magyar éremmel
11. A munkaérdemrend arany fokozat oklevél (piros mappa)
12. bordó díszdobozos (arany) munkaérdemrend kitűző
II. vitrin (Széchy Tamás kitüntetései és elismerései)
1. Az állami ifjúsági bizottság ifjúsági nívódíj
2. Kék színű laminált fényképes igazolvány
3. Okker kitűző, bordó textil arany amerikai szöveggel
4. (Kék dobozon) bronz Az Ifjúságért
5. fényképes laminált kitűző
6. Mesteredzői oklevél (keretben)
7. Az év ifjúsági sportolója (barna díszdobozban)
8. 2 db textil kitűző (magyar címerrel)
9. Ezüst kupa
10. Piros díszdobozban (piros-kék), magyar címeres kitűző
11. Magyar Népköztársasági Sportérdemérem (oklevél)
12. Az év ifjúsági sportolója I. helyezett Kiváló nevelő munkáért
13. piros dobozban, legjobb nevelő szakosztály (1967)
III. vitrin
1. A Magyar Népköztársasági csillagrendje (barna mappa)
2. barna díszdobozban (piros, zöld, sárga) arany kitűző

3. barna dobozon bronz Kiváló utánpótlás nevelésért az OSH elnökétől
4. bordó díszdobozban arany magyar címeres kitüntetés
5. zöld magyar címeres doboz (rajta kitűző)
6. laminált fehér kitűző
7. kék színű, Tagsági könyv
8. zöld díszdoboz, rajta kitűző
9. A Magyar köztársasági érdemrend tisztkeresztje (zöld mappa)
10. Év sportolója választás 1994
IV. vitrin
1. fényképes laminált kártya 1986
2. A kiváló szolgálatért érdemrend 1987
3. barna díszdobozon, piros csillagos kitűző
4. narancssárga doboz 1963-1988 KSI érem
5. laminált fényképes (kék) igazolvány medál (sárga textil)
6. piros díszdobozon csillagos kitűző
7. Magyar Népköztársaság Állami Díja
8. 2 db textil kitűző (magyar címerrel)
9. sárga laminált kártya 1988
10. Gyula városért 1988
11. fekete díszdobozos (tájkép érem)
V. vitrin
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

díszoklevél Doboz Nagyközség díszpolgára kitüntetés
Doboz Nagyközség Díszpolgára érem (Doboz címere)
zöld díszdobozban arany gyűrű
zöld díszdoboz Magyarország címerével
Oszkár szobor (1996) legjobb szövetségi kapitánya
A Magyar Köztársasági érdemrend középkereszt kitüntetés
zöld díszdobozban kitüntetés

VI. vitrin
1.
2.
3.
4.
5.

Oklevél /2001. május 4. Bay Béla díj/ barna mappában/
Oklevél /2001. március 27. A Magyar Köztársasági ifjúsági és sportminisztere
zöld díszdoboz Gerevich Aladár emlékérem
zöld mappában Gerevich Aladár Oklevél 2001. február
MVSZ Centenáriumi emlékérem (1988)

VII. vitrin (A síp nem szól többé)
1.
2.
3.
4.

World Records díj (arany lemez)
stopperóra
síp
baseball sapka

14 db Kép
1. Egy időskori arckép Széchy Tamásról „A magyar úszópápa”
2. Széchy Tamás munkásságai
3. Gyerekkori képek 2 db fotó 1931. március 27. Gyula -2004. szept.13. Bp.
4. Családi kép 5 db kép
5. 4 db kép testvérével „pillanatképek a gyermekkorról” családi
6. Az életút 16 db kép fiatalkortól, időskorig
7. Edzés képek 6 db kép
8. 6 db kép „Széchy élete”
9. 3 db kép időskori kép utazásáról, tanítványairól, érmekről
10. 5 db díjátadások Doboz díszpolgárrá avatás, kis oszkárdíj
11. Kitüntetései, díjai, emlékérmei (nincs kép, szöveg)
12. 8 db kép tanítványaival
13. Díjnyertes tanítványai, névsorral és dátummal
14. „Az országos testnevelési tanács Széchy Tamás urat testnevelési éremmel tüntette ki”
Személyes tárgyai:
Kék színű bőr fotel, íróasztal, szobor, szemüveg, Petőfi Sándor összes költeménye, fénykép az
édesanyjáról, fénykép egy úszóról, fehér olvasólámpa, 2 db kézi súlyzó, kék színű szőnyeg, párna,
Széchy Tamás fiatalkori arckép (a falon), polcos szekrény fából, zárható szekrény fából,
szemeteskuka fából, 2 db fa szobor (a szekrényen), fém szobor (a szekrényen).
Könyvek: Bakó Jenő: Úszóvilág és egyéb érdekességek, Brian Daley: Core monde Harcosai,
William Gibson: Izzó Króm, Szegő András: Magánybeszélgetések , M. A. G. U. S. avagy a
kalandorok krónikái: Első törvénykönyv
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:
Az emlékház átadásával Széchy Tamás végre hazatért, és az életútját bemutató kiállítás és a
helytörténeti gyűjtemény azt üzeni az utókor számára, hogy „az életet csak hátratekintve lehet
megérteni, de élni előre nézve kell”. Széchy Tamás és eleink pedig egy olyan példát mutatnak a
jelenkor gyermekeinek, amelyért érdemes vissza-visszanézni utunkról. A magyar sporttörténet
egyik legeredményesebb úszóedzőjének személyes tárgyait és elért eredményeit bemutató kiállítás a
doboziak öröksége.

