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A Művészet, a Kultúra, az Örökség megőrzéséért
Gödöllő sok magas színvonalú kulturális esemény helyszíne. A városban több, az
önkormányzat által fenntartott, vagy támogatott intézmény, valamint művészeti és civil
csoport szervez kulturális programokat, amelyeken a gödöllőiek mellett rendszeresen olyan
művészek is fellépnek, akiket a hazai és nemzetközi szinten is elismerés övez. Nem csak
történeti emlékhely, hanem számos kulturális esemény, koncert, kiállítás helyszíne
Az önkormányzat a kultúra kérdését kiemelten kezeli, éves szinten mintegy 500 millió forintot
fordít rá, és nagy hangsúlyt fektet a kiemelkedő teljesítmények elismerésére.
1. A KIEMELKEDŐ TELJESÍTMÉNYEK ELISMERÉSE
Január 21-én, a Magyar Kultúra Napján adják át minden esztendőben az önkormányzat által
alapított Gödöllő Kultúrájáért Díjat, amivel a területen kimagasló teljesítményt vagy a
huzamosabb időn át folytatott kiemelkedő munkát ismerik el.
2012-ben Gödöllő Város Önkormányzata, a Gödöllői Városi Könyvtár Irodalmi Kerekasztala,
az IrKa és a Gödöllői Ottlik Kör közösen alapított Irodalmi Díjat, azzal a céllal, hogy Gödöllő
és a gödöllői kistérség tehetséges, pályakezdő irodalmi alkotóit felkutassák, támogassák és
segítsék az írói pályán való elindulásukat, valamint elismerésben részesítsék. Az elismerést
minden esztendőben „A könyv ünnepe Gödöllőn” rendezvénysorozat keretében adják át.
A város „legfiatalabb” díja, a Tálentum Díj, amit az idén tavasszal fiatal tehetségek
elismerésére alapítottak. Az elismerést olyan 15-25 év közötti gödöllői fiatal kaphatja, aki a
város kulturális, művészeti, oktatási, sportéletében, valamint tanulmányi eredményei során
maradandót alkotott, kiemelkedő eredményt ért el, példás, magas színvonalú tevékenységével
hozzájárult Gödöllő város jó hírneve növeléséhez. A díj Egy a kis Balázs szobrot ábrázoló
üveg obeliszk.
A József Attila Altató című verséből ismert kis Balázsnak, Gödöllő Város Önkormányzata
2015. április 11-én állíttatott szobrot a város főterén, a költő születésének 110. évfordulója
alkalmából.
2. A GÖDÖLLŐI KULTURÁLIS ÉLET INTÉZMÉNYEI ÉS SZEREPLŐI
A gödöllői kulturális élet több pillérre épül. Ezek közül a legfontosabb a Művészetek Háza
Gödöllő, a Gödöllői Városi Múzeum, a Gödöllői Királyi Kastély, a Gödöllői Iparművészeti
Műhely (GIM-ház), valamint a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ.

A Művészetek Háza Gödöllő a város kulturális, rendezvényszervező alapintézménye.
Szakmai sikereit és eredményeit jelképezi, hogy 2012-ben elnyerte a Minősített
Közművelődési Intézmény címet.
Az intézményben tizenhárom művészeti csoport tevékenykedik, akik előadásaikkal nagyban
hozzájárulnak a város és a kistérség kulturális programjainak színesítéséhez.
A Fricska Táncegyüttes, a Gödöllő Táncszínház, a Cimbaliband, a Talamba Ütőegyüttes, a
Gödöllői Városi Vegyeskar, Gödöllő Város Népi Zenekara, a Gödöllői Városi Fúvószenekar, a
Gödöllő Táncegyüttes, a Gödöllői Szimfonikus Zenekar, a Gödöllői Fiatal Művészek
Egyesülete, a Garabonciás Színtársulat, a Club Színház, a Cavaletta Művészeti Egyesület és
az Arpeggio Gitárzenekar olyan művészeti csoportok, amelyek rendszeresen képviselik
Gödöllőt a hazai és a nemzetközi művészeti eseményeken. A megmérettetésekről rendszerint
díjakkal érkeznek haza, színvonalas produkcióikkal gyakran vendégeskednek
testvérvárosainkban is. Gödöllő jelenleg tizenhat településsel ápol testvérvárosi kapcsolatot,
ami a kulturális programok cseréjét is jelenti.
A gödöllői művészeti csoportok az önkormányzat támogatását élvezik, a Gödöllői
Szimfonikus Zenekar a Talamba Ütőegyüttes, a Gödöllői Városi Fúvószenekar, a Gödöllő
Táncegyüttes és a Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete azonban kiemelt művészeti csoport.
A Gödöllői Városi Múzeumban a négy nemcsak helytörténeti jelentőségű kiállítás mellett
rendszeresek az időszaki kiállítások is.
A „Gödöllő, a nyitott város” című állandó kiállítás az őskori ember megtelepedésének
emlékeitől a XX. század közepéig nyújt betekintést a település történetébe. Ezt jól egészíti ki
a „Zsivajgó természet” című tárlat, ami a Gödöllői Tájvédelmi Körzet élővilágába kalauzolja
el a látogatót.
A Gödöllői Városi Múzeumban jelenleg két országos jelentőségű kiállítás látható: „A gödöllői
művésztelep 1901-1920” szecessziós képző- és iparművészeti kiállítás a Magyar Örökség
Díjas (2005) gödöllői művésztelep múzeumbeli gyűjteményéből és a Nagy Sándor-ház,
valamint a Remsey család műalkotásaiból készült válogatást, és a művésztelep életét mutatja
be.
Az országosan egyedülálló állandó cserkészettörténeti kiállítás a Magyar Cserkészszövetség
és a Gödöllői Városi Múzeum műtárgyainak ötvözetéből épül fel. A kiállítás elsősorban a
mozgalom két világháború közötti időszakát mutatja be.
A Gödöllői Királyi Kastély nem csupán mint történelmi emlékhely népszerű, hanem mint
rangos kulturális események, koncertek, kiállítások helyszíne is. A kastély egykori lovardája –
ami a felújítást követően a 2011-es magyar európai uniós elnökség kiemelt helyszíne volt – és
a díszterem ad otthont a minden ősszel megrendezésre kerülő Nemzetközi Hárfafesztiválnak
és a Liszt Fesztiválnak, valamint a Gödöllői Szimfonikus Zenekar bérletes előadásai jelentős
részének és a nagyszabású újévi koncertnek.
Az európai viszonylatban is egyedülálló – mivel ma is működik – Barokk Színházban szintén
rendszeresek a zenei és a prózai előadások, itt rendezik minden esztendőben az Országos
Erzsébet királyné vers- és prózamondó verseny döntőjét, valamint a hagyományos Bálint-napi
estet, amellyel Balassi Bálint előtt tisztelegnek a gödöllőiek.
A kastély kiállításai – bár legtöbben Ferenc József és Erzsébet királyné kastélyaként
emlegetik Gödöllőt – a királyi korszak mellett bemutatják Mária Terézia 1751-es
látogatásának, az utolsó magyar király IV. Károly itt tartózkodásának és a kormányzói
időszaknak az emlékeit, valamint a XX. század második felének és az uniós elnökségi
időszaknak az eseményeit is.

