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VIII. Zebegényi Tökvilág Fesztivál! Üdvözlet
2015. Szeptember 26-án szombaton egész napos forgatag a Tökvilág
Fesztiválon Zebegényieknek, Zebegényen túliaknak, és mindazoknak, akiGödről!
ket érdekel, és akik részt szeretnének venni.

Új album jelenik meg
Volentics Gyula helytörténeti kutató, a magyar kultúra lovagja
tollából Alsó- és Felsőgöd 100 éves történetéről Üdvözlet Gödről!
címmel.
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ki szereti a jó hangulatú rendezvényeket és mindezt Európa egyik legszebb
és legvirágosabb településén, akkor itt
a helye Zebegényben!
Programok:
• Kézműves foglalkozások a Fő téren, és
környékén.
• A színpadon különböző előadások. Gyermekeknek: trambulin, légvár.
• Tökfaragó, és töklámpás faragó verseny. A
résztvevők nevezhetnek otthon, vagy a helyszínen faragott, díszített tökkel, tökkompozícióval, faragott töklámpással.
• Hozott tökök súlyra, hosszra történő megmérettetése. A legnehezebb, leghosszabb tök
lesz a nyertes.
• Töksúly saccoló, tökmagpöckölő, és tekeverseny tökből készült bábukkal. Nevezni a
helyszínen lehet.
• Tökből készült ételek, italok, sütemények
versenye és kóstolója. Részt vehet mindenki,
aki szeret sütni, főzni, enni

• Főzés bográcsban, és üstben: töklecsó, gulyás és babgulyás
• Kemencében sült lepények- Ipolyszalka
tájház részvételével
• Lekvárok, szörpök, borok és mézkülönlegességek
• Töklámpás felvonulás sötétedéskor.
Mindenkit sok szeretettel vár Zebegény!

Hivatalosan is visszatért a Szentendrei
Skanzen élére Cseri Miklós
Megkapta főigazgatói kinevezését Cseri Miklós, aki korábban már csaknem két évtizedig vezette a Szabadtéri Néprajzi Múzeumot, majd 2014 júliusától nyolc hónapig az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) kultúráért felelős helyettes államtitkáraként tevékenykedett. A szakember főigazgatói megbízatása 2020. július 8-ig szól.
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rekgazdaságot, gyerekboltot,
bábszínházat, csodacsűrt alakítanak ki.
Mint a közleményben áll,
Cseri Miklós kiemelt fontosságúnak tartja a múzeumi ismeretátadási módszerek folyamatos korszerűsítését, élményszerűvé tételét. Ennek
jegyében tervei szerint 2017re kísérleti jelleggel az egyik
tájegységben megvalósítják
- a Nyugat-Európa több szabadtéri múzeumában már jól

seri Miklós a múzeumba való visszatérte után átmenetileg
megbízott főigazgatóként irányította a Szentendrei Skanzent, ezzel egy időben a múzeum Erdély tájegységének
megvalósításáért és a szabadtéri múzeumok és tájházak
szakmai megújításáért felelős
miniszteri biztosként is megkezdte tevékenységét - olvasható a Szabadtéri Néprajzi
Múzeum MTI-hez kedden eljuttatott közleményében.
Cseri Miklós főigazgatói
kinevezését - szakmai fejlesztési programját, valamint a
múzeum szervezeti, működtetési és vezetési koncepcióját taglaló pályázatának vis�szaigazolásaként - szeptember elején kapta meg.
A régi-új főigazgató közép-

távú tervei között a legnagyobb ívű örökségmentő projektként az Erdély tájegység
létrehozása szerepel, amelynek keretében 116 épület és
mintegy 30 ezer tárgy kerül
a Szabadtéri Néprajzi Múzeum gyűjteményébe. Jövőre
ebből 80 építmény és 20 ezer
tárgy érkezhet meg. A kutatómunka 2006-ban kezdődött,
és előreláthatólag - kedvező
kormányzati döntést követően - 2018-2019-ben fejeződik
be a projekt - olvasható a közleményben.
Mint írják, már elkezdődött
a GyerekSkanzen koncepció
megvalósítása is, amelynek
keretében - a múzeum gyermekbarát jellegét erősítendő - új játszóteret, pihenőhelyeket, interaktív fényképészműhelyt, tanösvényeket, gye-
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könyvben látható 645
részben színes fotó közel felét most publikálja először a szerző. A kötet
lapjain megelevenedik előttünk a gödi villaépítészet, a
telekparcellázások históriája, a folyóparti fürdőélet, az
egyesületek, felekezetek, vasútállomások története. A 160
oldal terjedelmű mű ajánlását nyugalmazott államfőnk
felesége, – a fél évszázada
felsőgödi ingatlannal rendelkező – Göncz Árpádné írta.
A könyv bemutatójára október 9-én (pénteken) 17 órakor a gödi József Attila Művelődési Házban, és október
17-én (szombat) 17 órakor a
felsőgödi Retró Ady Klubban
kerül sor, ahol e reprezentatív, akár karácsonyi ajándéknak is kiváló album 1000 forint kedvezménnyel vásárolható meg.
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működő - élő színházi bemutatást, amikor korhű jelmezekbe öltözött hagyományőrök elevenítik föl az adott
település életmódját, szokásait egy konkrét időszakból..
A szakember 2015 márciusában tért vissza a Szabadtéri
Néprajzi Múzeumba megbízott főigazgatóként, valamint
a múzeum Erdély tájegységének megvalósításáért és a
szabadtéri múzeumok és tájházak szakmai megújításáért
felelős miniszteri biztosként.
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