GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2017. április 27-ei ülésére

Tárgy: Javaslat a 2018-as tematikus év témájára és elnevezésére
dr. Gémesi György polgármester

Előterjesztő:

Tisztelt Képviselő-testület!
Gödöllő Város Képviselő-testülete első alkalommal a 2011. évet a Barokk Évének

nyilvánította az 57/2010. (III.10.) sz. önkormányzati határozat alapján. A Barokk Év
Gödöllőn rendezvénysorozat volt az első azoknak a tematikus éveknek a sorában,
amelynek célja a városi kultúra és a turizmus összekapcsolása: a kulturális értékekre
épülő éves programkínálat kialakítása és a turizmus részére történő ajánlása. E
rendezvénysorozat rendkívül sikeres volt. Több mint ezer média megjelenéssel és több
ezer látogatóval gazdagította városunk hírnevét. Ebből kiindulva folytattuk a tematikus
éveket, így Gödöllő Város Képviselő-testülete a 2012. évet a „Híres Hölgyek
Gödöllőn 2012." elnevezéssel a Nők Évének nyilvánította a 41/2011. (II.24.) sz.
önkormányzati határozat alapján, a 2013. évet A szecesszió éve Gödöllőn - 2013.
„Életérzések a századfordulón" elnevezéssel a Szecesszió Évének nyilvánította a
34/2012. (III.1.) sz. önkormányzati határozat alapján, a 2014. tematikus évet A Régi
Ház - 2014. „ Kezdet és vég" elnevezéssel a Világháború kitörésének 100-dik
évfordulója alkalmának nyilvánította a 109/2013. (IV.18.) sz. önkormányzati határozat
alapján, a 2015. tematikus évet „Művészetek Kertje - Gödöllő, 2015." elnevezésnek
nyilvánította a 290/2013. (XI.12.) sz. önkormányzati határozat alapján, a 2016.
tematikus évet „Gödöllő 50 - A megújuló értékek városa" elnevezéssel Gödöllő
várossá alapításának 50. évfordulója alkalmának nyilvánította a 104/2015. (V.14.) sz.
önkormányzati határozat alapján, 2017. tematikus évet „ Bölcsőtől a koronáig, Gödöllő
a királyné városa"elnevezéssel Erzsébet királyné születésének 180-dik évfordulója és
a Koronázás 150-dik évfordulója alkalmának nyilvánította a 91/2016. (IV.14.) sz.
önkormányzati határozat alapján.
A tematikus évek folytatásaként a 2018-as év javasolt témáit bekértük a Kulturális
Kerekasztal tagjaitól. Több téma és cím is érkezett, amelyek közül nehéz választani.
A tematikus év előkészítő csoportja megalakult, melyben a város kulturális és
közművelődési életét meghatározó és irányító szakemberei vettek részt.
A Kulturális Kerekasztal tagjai egyetértettek azzal, hogy a négy legjobbnak ítélt témát
ill. címet javasolja a Kulturális, Sport és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának.
A kiválasztott téma köré csoportosítva kell a 2018-as évet megjelenítenünk, valamint a
város által kínált kulturális rendezvényeket és eseményeket megvalósítanunk.
A kulturális és közművelődési szakemberek által beérkezett legtöbb szavazatot kapott
témák és címek a következők:

1.

Gödöllő

kultúrájára, különösképpen a századfordulón létrejött Művésztelep
hagyományai tekintetében jellemzőek az összművészeti törekvések. A város
intézményei magas szakmai színvonalon képviselik a művészeti ágakat, ezért
javasoltak egy átfogó koncepciót, mely végig vonul több éven át a város
kulturális ajánlatain, és időről-időre egy-egy intézményt helyez fókuszba.

Annak függvényében, hogy esetlegesen milyen évforduló kapcsolódhat hozzá,
egyes években egy művészeti ág kerüljön a fókuszba, pl:

1. a. A zene éve
1.b. A tánc éve
1. e. A képzőművészet éve
1. d. Az irodalom éve

További beérkezett javaslatok:
2. Természeti környezetünk éve
-

Gödöllőn

Az Erzsébet-park alapításának 120. évfordulója.
Védett növények, természeti kincsek.
Hagyományos helyi termények, gasztronómiai hagyományok, étkezési kultúra.
120 éve merült fel a méhészgazdaság alapításának ötlete, (18. századi előzményekkel).
Állatvilág, állattartás, lovas- és kutyasport hagyományai Gödöllőn.

3. Y-Z Generáció -Az Ifjúság éve Gödöllőn
Másképp látnak. Másképp kommunikálnak. Hamarosan ők irányítják a várost.
A tematikus év többféle lehetőséget adna a tehetséges fiatalok bemutatkozására
és a városi intézményekkel való kreatív, innovatív együttműködésükre.
4. Testvérvárosok éve Gödöllőn
A helyi kulturális intézmények, művészeti csoportok és testvérvárosi partnereik
közös projektjeivel, havonként változó tematikával.
Az év során azokat a rendezvényeket szeretnénk összehozni kiállítások és szabadtéri
rendezvények formájában, amik szorosan kapcsolódnak a kiválasztott témához. A
programok folyamatos egyeztetés alatt vannak, a téma és cím kiválasztását követően
kezdjük el kidolgozni a jövő évi részletes programokat. Figyelembe kell venni a
különböző korosztályok igényeit, azt, hogy a rendezvények és események legyenek
eseménydúsak, attraktívak, modemek és célirányosan kapcsolódjanak be az adott
tematikus évbe.
A 2018-as tematikus év témájára és elnevezésére a Kulturális, Sport és Nemzetközi
Kapcsolatok Bizottsága javaslata a 3. sorszámú Y-Z Generáció - Az Ifjúság éve
Gödöllőn, azzal a módosítással, hogy az Y-Z Generáció a címből legyen kivéve.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy hozza meg döntését.
Gödöllő,

2017. április 21.

dr. Gémesi György
polgármester

Határozati javaslat

1.

Gödöllő

Város Képviselő- testülete a 2018. évet a 3. sorszámmal ellátott
Az Ifjúság éve Gödöllőn című tematikus évnek nyilvánítja.

2.

Gödöllő

Város Képviselő-testülete felkéri a Kulturális, Sport és Nemzetközi
Kapcsolatok Bizottságát, hogy működjenek közre a tematikus év programjának
kidolgozásában.
Felelős:

dr. Gémesi György polgármester
Határidő: folyamatos

