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Egyesületünk 25 éve 
 
Negyedszázaddal ezelőtt dr. Mélykúti Csaba, egy, a városért elkötelezett gépészmérnök, 
helytörténész fejében született meg a gondolat kastélybarát civil egyesület létrehozásáról. 
Az elgondolást tett követte, és 23 lelkes ember támogatásával, 1995. június 14-én 
megalakult a Gödöllői Királyi Kastély Barátainak Egyesülete. Elnöke dr. Mélykúti Csaba, 
díszelnöke pedig Pécsi Ildikó Kossuth-díjas, Érdemes és Kiváló művész, Gödöllő város 2010-
ben megválasztott díszpolgára lett.  
Terveink között helytörténeti kutatás, előadások, rendezvények, kirándulások szervezése 
szerepelt, többek között Grassalkovich és Erzsébet királyné nyomában bel- és külföldön. 
 
A kastély építtetője Grassalkovich I. Antal, majd fia és unokája voltak, nemzetközi hírnevet 
azonban Erzsébet királyné jelenléte biztosított Gödöllő számára. 
A „Sisi-kultusz” jegyében az első két évben fényes Erzsébet-bált rendeztünk, illetve 
meghirdettük Erzsébet királyné tiszteletére a vers- és prózamondó versenyt, mely 
elképzelés „szülőanyja” Pécsi Ildikó volt. Fontos volt számunkra a gödöllői ifjúság 
megnyerése, a versolvasás, versmondás minél szélesebb körben való elterjesztése. A 
művelődési központ Galga-terme után 1998-ban csodálatos helyszín volt a versenyzők 
számára a Gödöllői Királyi Kastély Díszterme. A csodát fokozni is lehet, így amikor 2006-ban 
először rendezhettük meg a szavalóversenyt a Gödöllői Királyi Kastély Barokk Színházában – 
az nemcsak a gyerekeknek és szüleinek volt felemelő élmény, hanem nekünk, szervezőknek 
is. Nagy érdeklődéssel vett részt a megmérettetésen Gödöllő ifjúsága, sőt igényelték ezt a 
környékbeli települések is. Országos szinten 2012-ben Vers- és Prózamondó Találkozót 
szerveztük  
 
A 20. jubileumi versenyünkre 2014 novemberében meghívtuk azokat a fiatalokat is, akik már 
a kezdetektől, 1995 óta versenyeztek. Most pedig, 2019-ben már 25. alkalommal rendezzük 
meg a versenyt, ami az évtizedek során Gödöllő egyik kiemelkedően fontos, reprezentatív 
eseménye lett, záróakkordja a GödöllŐsz rendezvénysorozatnak. 
Pécsi Ildikó hajdani elnökünk, dr. Mélykúti Csaba emlékére 2006-ban megalapította az 
„Arany Medál” díjat, melyet mindig a szavalóversenyen ad át, ezzel is emelve a verseny 
ünnepélyességét. Az elismeréssel a verseny szervezőinek munkáját és szponzorainak 
támogatását köszöni meg. Ők teszik lehetővé a vers- és prózamondó verseny színvonalas 
megrendezését. Mivel Egyesületünk önfenntartó, a tagdíjak mellett csak a pályázatok, 
Gödöllő Város Önkormányzata és a vállalkozói szféra segítségére számíthatunk.  
 
A Grassalkovich-kastély (ma már királyi kastély) építtetőjéről, Grassalkovich I. Antalról 
Grassalkovich Napok és előadások keretében emlékeztünk meg. A kastéllyal szemben 
felállított szobránál 2017 óta koszorúzási ünnepséget rendezünk. 
 
Egyesületünk megalakulása óta 25 év telt el és ebből 13 év szorosan kötődött a Királyi 
Kastélyhoz: 2006-ban kötöttük meg az együttműködési szerződést, ami folyamatosan 
megújításra került és a mai napig is kitűnően működik. Rendezvényeiknél mindig 
számíthatnak a segítségünkre, önkéntes munkánkra, mint ahogy mi is az Erzsébet vers- és 
prózamondó verseny és a Kastélybarátok Klubja előadásainak megrendezésénél. 
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Értékvédő munkánk keretében a gödöllői temetőkben levő országos és helyi védettségű 
sírok gondozásában veszünk részt, valamint előadásokat tartunk helytörténeti témákról. 
Gödöllő civil szervezeteivel együttműködünk, közös rendezvényeken veszünk részt. Ilyen pl. 
a minden évben megrendezésre kerülő Civil Utca, ahol bemutathatjuk egyesületünk 
tevékenységét. 
 
Az elmúlt 25 évben számos kirándulást szerveztünk Grassalkovich nyomában és Erzsébet 
királyné kedves helyeire pl. Korfura. Az ország számos jeles műemlékkastélyát is 
meglátogattuk (pl. Edelény, Füzérradvány, Tiszadob, Szabadkígyós, Iszkaszentgyörgy). Olykor 
határon túlra is eljutottunk (pl. Pozsony, Bécs, Arad, Betlér, Rozsnyó). 
Egyesületi életünk fontos fóruma a Kastélybarátok Klubja, mely 1999-ben Tárlatvezetők 
klubjaként indult a kastélyban dolgozók számára, majd 2006-tól fogadja az érdeklődők széles 
táborát. A minden hónapban megrendezett klubestek keretében nemcsak a legújabb 
kiállítások megtekintésére, az új kiadványok bemutatására kerítünk sort, hanem 
rendszeresen meghívunk előadókat a kastélyhoz kapcsolódó témákban (például: építészet, 
történelem, művészettörténet, restaurálás, színháztörténet, gasztronómia-történet).  
Az Ormosaik Baráti Köre (Ormosbánya) 2014 óta testvéregyesületünk, részt veszünk egymás 
rendezvényein, közös kirándulást is szerveztünk. 
 
Köszönjük a sok lelkes kastélybarátnak, hogy érdeklődésükkel tovább erősítik 
Egyesületünket, gyarapítják tagjaink létszámát és önzetlen munkájukkal hozzájárulnak 
hírnevünk, elismertségünk erősítéséhez. Szlávik Jánosné elnök 


