Kajak Kaland, kajakosok másként
Kiállítók
Baraczka Gergő
1973-ban született. 1986-ig kajakozott a Gödi SE-ben.
Reklámügynökségek szövegírója, majd kreatív igazgatója. Számos hazai és nemzetközi
kreatív díj tulajdonosa. Jelenleg saját reklámügynökségét és a Gödi Kuckó Ovit vezeti. 15
éven át gitározott és énekelt a helyi Scarabeus együttesben. Az ISZKIRI gyerekzenekarral
tavaly jelent meg első lemeze. Meséi különböző válogatásokban kaptak helyet. Első önálló
mesekötete idén jelenik meg.

Bor Zoltán
1996-ig kajakozott nálunk. Diákolimpiai első hely jelzi az eredményeit.
Művészeti gimnáziumban tanult fotózni. Jelenleg a PhotopPlanet fotóstúdióban dolgozik,
mellette szabadúszó fotográfus.

Csósza Barnabás
11 éves. Egy éve kajakozik.
Néptáncol, népi furulyán, dudán játszik. A Dunakanyar Népzenei Versenyen arany minősítést kapott. Szeret még focizni és sakkozni, ebben is eredményes. A Búzaszem Iskola tanulója. Kedvenc tantárgyai a matek és a környezet.

Gere Márk
14 éves. Négy éve kajakozik nálunk. Váltóban magyar bajnok.
A Huzella Tivadar Általános Iskola tanulója. Pici kora óta szeret rajzolni. Kedvenc elfoglaltságai: horgászat, fotózás, rajzolás, kajakozás és a legnagyobb, talán egy életre szóló szerelem: a solymászat.

Kammerer Zoltán
Háromszoros olimpiai-, többszörös világ- és Európa-bajnok kajakos, Göd város lakója.
Sportpályafutását a Gödi SE színeiben kezdte, utánpótláskorában itt nevelkedett. A GSE
idén 31 esztendős kajakos szakosztályának 165 magyar bajnoki aranyérme közül, 1990. és
1993. között, az első 6 személyéhez kötődik.
Elnöke a Váci Kajak-Kenu Baráti Körnek, mely vándorkiállítást szervezett. A tárlat egyes
darabjai ezen a kiállításon is megtekinthetőek. Kammerer Zoltán az eseményre felajánlotta
egyik első, gödi "MGTSZ"-es sportmezét, valamint a pekingi olimpiai formaruháját is. A
vonulóruha tartozéka az a heveder is, mely segítségével "Kamera" vitte és tartotta a megnyitó alkalmával a magyar zászlót.
Több magas állami kitüntetés mellett, a "Göd díszpolgára" címet is megkapta.

Kovács Anikó
A Magyar Olimpiai Bizottság fotósa. Junior Príma-díjas, összesen hat olimpián vett részt.
A Magyar Sajtófotó-díj többszörös dobogósa, a Picture of The Year nemzetközi pályázat
különdíjasa.
A képen látható férfi négyes teljesítménye, a Gödi SE egykori kajakosaival, Kammerer Zoltánnal és Kulifai Tamással Londonban ezüstöt ért (Tóth Dániellel és Pauman Dániellel).

Lukács István
15 éves. 2011 óta kajakozik, maraton magyar bajnok, serdülő válogatott.
A Németh László Általános Iskola tanulója. Tűzzománcait is az iskola művészeti tagozatán készítette.

Mokos Csongor
10 éves. 2013. őszétől kajakozik.
A Búzaszem Iskola tanulója. Furulyázik, dudál, népdalokat énekel és néptáncol. Az
Országos Népzenei Találkozókról rendszerint arany minősítéssel, kiemelt nívódíjjal tér
haza. A bőrtárgyak készítésében a mestere Mráz József.

Nagy Gergő
1989-ben született. 1998-tól kajakozott Gödön, ahol az utolsó év kivételével Sinkó László
volt az edzője. 14-szeres magyar bajnok, többszörös kerettag, dobogós az Európai
Olimpiai Reménységek versenyén.
2006 óta fotózás és világjárás tölti ki az életét. 2008-ban "az év ifjú természetfotósa” lett,
azóta is több újságban és fórumon jelennek meg írásai és fotói.

Petri Bence
9 éves. 2013 őszétől kajakozik a Gödi SE-ben.
A Huzella Tivadar Általános Iskola tanulója. Nagyon szeret kézműveskedni és kreatívan
épít homokból is. Legutóbb a Titanic-ot formálta meg papírból. Szépen rajzol, kerámiázik.
Ha ihletet kap, semmi sem állítja meg.

Sinkó Panna
13 éves. 2011 óta kajakozik. A diákolimpián 1., magyar bajnokságon váltóban 2. lett.
A Huzella Tivadar Általános Iskola tanulója. Kisgyerek kora óta kézimunkázik, ügyesen
varr, horgol, de ékszereket is készít.

Szabó Judit
1991-től 1996-ig kajakozott nálunk. Négyesben vidék bajnokságon 2., magyar bajnokságon
5. helyezett lett.
A foltvarrással 15 éve ismerkedett meg, de mellette horgolással, ékszerkészítéssel is foglalkozik.

Szaszák Dénes
Világkupa győztes kajakosunk jelenleg Szingapúrban edzősködik.
1992-től hét éven át volt a szakosztály tagja.
2000-ben Kóczán Mór díjat kapott.
12-14 éves korában Sommer Józsi bácsival faragott.

Vasvári Hunor
A barantával és a labdarúgással való ismerkedés után, 2013 őszén csatlakozott a GSE
kajakos csapatához, ahol Kurunczi Gergely személyében kiváló edzőre, valamint egy
összetartó közösségre talált.
A Búzaszem iskola tanulója. Több művészeti ággal ismerkedik, zenei műveltségét
citerával gazdagítja, a képzőművészetek közül a rajz áll hozzá legközelebb.

Vasvári Péter
A Gödi SE Kajak-Kenu Szakosztály logójának tervezője.
Nemzetközi hírű logókészítő grafikus. A negatív tér használatával megújította a logótervezést. Több nemzetközi díj tulajdonosa, írásai és munkái külföldi és hazai szakmai lapokban és tankönyvekben olvashatóak. Unokahúga és unokaöccse nálunk kajakozik.

50 éves fahajó!
Dunakanyari források szerint (Babella László) ez a hajó megjárta az 1964-es tokiói olimpiát, ahol Hesz Mihály ezüst érmet lapátolt össze benne.

Váci Kajak-Kenu Baráti Kör
Régiós vándorkiállítás a magyar kajak-kenu sportág nagy pillanatairól.

