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Beszámoló a 2021-ben végzett munkánkról 

 

Az elmúlt évben nagy örömünkre Kastélyban már több rendezvényen tudtunk részt venni és 
önkéntes munkával segíteni ezeket. 

Bekapcsolódtunk a középiskolások közösségi szolgálatának lebonyolításába is, ezáltal a 
középiskolás korosztály együtt dolgozhatott a jellemzően nyugdíjas korú önkénteseinkkel. 

A „Közösségek Hete” program keretében videós helytörténeti sétákat vezetett dr. Lencsés 
Enikő, Kaján Marianna, Sukta Zsuzsanna, Ujj Ágnes. 2021-ben kiemelt téma volt az 
önkéntesség. Ebben kapcsolódtunk a kastélyhoz, részt vettünk és veszünk még idén is az 
ERASMUS projekt-ben (lengyel-magyar-olasz kooprodukcióban). Szeretetüzenetek is 
készítettek önkénteseink. A cédulákat a szokásos módon az Önkéntesek Fájára tettük fel. 
Ormosi barátainknak videófilmben küldtünk szeretetüzenetet. 

Antal-napon ünnepség keretében 8 német nemzetiségi településről érkező vendégekkel 
együtt emlékeztünk meg Grassalkovich I. Antalról, majd megkoszorúztuk a szobrát.  

Hajnal Irén, az idegenvezetők programjainak szervezője, a gödöllői séták vezetője sok 
kisfilmet készített már a gödöllői műemlékekről, fontos helyszínekről. Tavaly a Kastélyt 
mutatta be videófelvételen – Kovács Éva és Szlávik Jánosné segítségével. 

Különleges esemény volt a „Sajtóreggeli”, melynek keretében a Pest megyei civil szervezetek 
mutatkoztak be, egyesületünk például a 25. évi évfordulónkra készült prospektussal. Pataki 
Pál Erzsébet királynéhoz kötődő saját versét olvasta fel, Szlávik Jánosné pedig a királynéról 
szóló gödöllői legendákat mutatta be. A Lakihegy Rádió riportere, Hefler András riportot is 
készített vele. 

 

Rendhagyó módon zajlott az Erzsébet királyné szavalóverseny, mely egyben Pécsi Ildikó 
Emlékgála is volt. Az elmúlt 25 év legjobb versenyzőit hívtuk meg. A verseny fődíját, a négy 
kategória első díjait, okleveleit és emléklapjait mi biztosítottuk, valamint önkénteseink 
segítették a lebonyolítást. Egyesületünk megalapította a „Pécsi Ildikó Emlékdíjat, melyet 
ezentúl minden évben a legjobb előadó vagy csoport kaphat meg. Elhunyt díszelnökünk 
tiszteletére „Pécsi Ildikó Emlékfa” került elnevezésre – az előkertben található Selyemakác.  

Pécsi Ildikó halála évfordulójára, 2021.12.05.-én a Művészetek Házában rendezett Pécsi 
Ildikó Emlékkiállításra azt a nevére szóló tollat ajándékoztuk, amit már sajnos nem vehetett 
át. 

 

Hagyományos program minden évben az „Erzsébet királyné karácsonyai”, mely sok 
érdeklődőt vonzott. Önkénteseink nagy számban vettek részt rajta. 
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A Kastélybarátok klubja keretében a Grassalkovichok korát bemutató megújult állandó 
kiállítást tárlatvezetés keretében mutatta be Kovács Éva és Papházi János. Török Ignác 
szülőházáról dr. Czeglédi Noémi tartott előadást, majd dr. Ujváry Tamás igazgató úr a 
helyszínen tájékoztatta a klubtagokat a felújítás folyamatáról. „Sisi szenvedélyes húga, Zsófia 
Sarolta” életét bemutató könyvről beszélgetett Csorba László történész és Kaján Marianna. 

 

Kirándulásokat is szerveztünk: Rákoskeresztúron a Podmaniczky - Vigyázó kastélyban 
jártunk, ahol megtekintettük a Távírótörténeti Múzeumot is. Nagyon érdekes program volt a 
Fiumei úti Sírkert meglátogatása, ahol színvonalas idegenvezetést kaptunk. Hosszú idő után 
távolabbi kirándulás keretében Szegedre is eljutott a csoport, ahol a fő látnivalót az Erzsébet 
királynéról rendezett kiállítás jelentette: „SISI – királyné feketén - fehéren”. 

Civil kapcsolatok 

Civil kapcsolataink bővültek: együttműködési kapcsolatot alakítottunk ki az Isaszegi 
Múzeumbarátok Körével. 2021-ben részt vettünk a Múzeumok Őszi fesztiválja keretében 
rendezett helytörténeti előadásukon, közös kutatómunkánk eredménye publikációban is 
megjelent. 2022. április 6-án az Isaszegi Történelmi Napok ünnepi rendezvényén vettünk 
részt és koszorút helyeztünk el a Honvédszobornál. A Gellénházi Nők Egyesülete felkérésére 
tárlatvezetés tartottunk a csoportjuknak. Megkeresésükre fogadtuk a Rotary Club Gödöllő 
csoportját, önkénteseink által biztosított tárlatvezetés keretében megtekintették a Kastély 
állandó kiállításait. A Gödöllői Értékvédő Egyesület szervezésében Halottak napja előtt részt 
vettünk a temető takarítási munkákban. A Gödöllői Városvédő Egyesülettel is 
munkakapcsolatunk van. 

 

Egyesületi tagjaink rendszeresen végeznek honismereti kutatómunkát. Ezt megkönnyítette, 
hogy pályázati pénzből lehetővé vált az Arcanum internetes adatbázis előfizetése. Ennek 
segítségével készült fel pl. előadásaira Szlávik Jánosné elnök is: Szeghalmon tudományos 
szimpoziumon tartott előadást a Gödöllői Csendőrkutyatelep történetéről, valamint a 
Gödöllői Akadémia, majd a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Pest Megyei Tagozata által 
szervezett Ambrus Zoltán Napok keretében Ambrus Zoltán író és családja életéről, 
munkásságáról.  

Egyéb előadók, önkéntes munkák 
Sebő Györgyné Marika – a kastélyban végzett önkéntes munkáján kívül – minden évben, így 
tavaly is jelentős részt vállalt az Idegenvezető Világnap programjainak szervezésében, 
levezetésében. Helytörténeti témájú előadásokat tartott Szadán az Idősek Napközijében, 
előadást tartott Zita királynőről is. Tárlatvezetést tartott a gödöllői Petőfi Sándor Általános 
Iskola diákjainak, a Kertbarátok Egyesülete, valamint nyugdíjas klubok tagjainak. (Összesen 
32.5 óra) 

dr. Fülöp István a Városvédő Egyesület elnöke részéről kezdeményezte Horváth Károly városi 
főjegyző, ügyvéd és országgyűlési képviselő Dózsa György úti temetőben található sírjának 
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rendbetételét, aki 1848-49-ben lelkes kiáltványokat is írt. A Nemzeti Panteon Alapítványhoz 
pályázott és 1 millió Ft-ot nyert. A munkát ifj. Varga Árpád Podmaniczky-díjas kőfaragó 
mester végzi majd el. 

 

Egyesületi életünk 

Közösségi facebook oldalunkon megemlékeztünk a 15 éve elhunyt alapító elnökünkről, dr. 
Mélykúti Csabáról, a sírját is megkoszorúztuk. Pécsi Ildikó díszelnökünkről pedig az Erzsébet 
szavalóverseny keretében emlékeztünk meg. 

Tagságunk létszáma a 2021.dec.31-i adatok szerint 186 fő, ebből nem gödöllői: 17 fő, 
gödöllői 169 fő. 

 
A Kastély kiemelt rendezvényeinek lebonyolítását segítettük önkéntes munkával. Egyesületi 
tagjaink 2021-ben 232 alkalommal, 58 fő önkéntes, 478 óra önkéntes órát teljesítettek. 
Köszönjük az önkéntes munkát végzők egész éves segítségét! 

Pályázatok 

A Gödöllői Önkormányzathoz az Erzsébet szavalóverseny megrendezésére beadott 
pályázatunkon 120.000 Ft-ot nyertünk. A Nemzeti Erőforrás Alaphoz az Egyesület 2021. évi 
működésére adtunk be pályázatot, 300.000 Ft-ot nyertünk. A Városi Civil Alaphoz közösségi 
és családi programokra benyújtott pályázatunk sajnos nem nyert.  

 
 

Terveink 2022-ben (részben már meg is valósultak) 
 

 

Továbbra is részt veszünk a Közösségek Hete programsorozatban és az ERASMUS projekt 
munkájában a gödöllői záró rendezvényen. 2022-ben is részt veszünk az ERASMUS projekt-
ben. 

Grassalkovich Antal szobránál városi ünnepség keretében koszorúzunk június 12-én, a 
résztvevő német és idén először a szlovák nemzetiségi önkormányzatokkal közösen. 
Egyesületünk számára a legfontosabb esemény az Antal-napi ünnepség, melyen 
megemlékeztünk Grassalkovich I. Antalról, a kastély építtetőjéről, majd megkoszorúztuk a 
szobrát. A rendezvény keretében olyan településekről érkeztek vendégek, ahová 
Grassalkovich által német nemzetiségieket telepített be. A német nemzetiségi 
önkormányzatokkal kialakított kapcsolatot és a találkozást a jövőben szeretnénk 
hagyománnyá fejleszteni, együttműködést, kirándulásokat is tervezünk. Idén meghívtuk a 
szlovák nemzetiségi önkormányzatokat is. 
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Kastélybarátok Klubja  
 
Erzsébet lakosztályban végzett bútor restaurátori munkájáról beszélt Kovács András, az 
Iparművészeti Múzeum főrestaurátora. A kiállítást bemutatta: Kovács Éva és Kaján 
Marianna. A Gyergyószárhegyi Művésztelep alkotói műveiből rendezett időszaki kiállítást 
Ferencz Zoltán képzőművész, a kiállítás kurátora mutatta be. Érdekes volt a Szent Anna-tó 
legendáját feldolgozó árnyékszínházi előadás is. 
A 2022.05.03-án a Közgyűlés keretében Szlávik Jánosné a hajdani Magyar Királyi Gödöllői 
Csendőrkutyatelep történetéről tart előadást.  
 

Kirándulások  
 
Idén is több kisebb, egynapos kirándulást tervezünk. Az Isaszegi Múzeumbarátok Körével 
kialakított kapcsolat keretében részt vettünk április 6-án az Isaszegi Történelmi Napok 
ünnepségén és koszorút helyeztünk el a hősök szobránál. Következő alkalommal az Isaszegen 
található Grassalkovich-magtárat, a honvédsírokat és az Isaszegi Múzeumot tekintjük meg. 
A többi kirándulás programja még tervezés alatt van. 
 
Az Erzsébet szavalóversenyt 28. alkalommal rendezzük meg. Pécsi Ildikó 2020-ban 
bekövetkezett halála után tavaly Emlékgálát rendeztünk a tiszteletére. A versenyt a 
továbbiakban is folytatni kívánjuk, megújult formában, de a hagyományoknak megfelelve. 

Pályázatok 

A Gödöllői Önkormányzathoz az Erzsébet szavalóverseny megrendezésére beadott 
pályázatunk sikeres volt, de még nem tudjuk, hogy milyen összeget kapunk. A Nemzeti 
Erőforrás Alaphoz az Egyesület 2022. évi rendezvényeire adtunk be pályázatot, ez sajnos 
nem nyert, illetve csak 150.000 Ft-ot kaptunk. 
 

Önkéntesség 

A kastély munkáját továbbra is igyekszünk önkéntesként segíteni. Önkéntes munkára csak a 
Tűzvédelmi oktatáson való részvétellel lesz lehetőség, ezért kérjük minél nagyobb számban 
jelenjenek meg! Terveink szerint az oktatáson részt vettek névre szóló kitűzőt kapnak, mely 1 
évig érvényes. 
 
Mindenkinek jó munkát és sok sikert kívánok a 2022.évre! 
 
Gödöllő, 2022.04.20. 
 

Szlávik Jánosné elnök 


