
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

Indul a 14. Múzeumok Őszi Fesztiválja  

Sajtótájékoztató és Országos Múzeumpedagógiai Évnyitó a Szabadéri Néprajzi Múzeumban 

Szentendre, 2019. szeptember 23. - Idén ősszel több, mint 50 hazai településen közel 150 múzeum 
várja nyitott ajtókkal és színes programokkal vendégeit országszerte a 2019. szeptember 23 és 
november 10. között a Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, 
valamint a fesztivált szervező Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani 
Központ 2019. szeptember 23-án közös szervezésű sajtótájékoztatón hívta fel a sajtó figyelmét a 
2019. szeptember 23-án kezdődő 14. Múzeumok Őszi Fesztiválja gazdag programkínálatára.  

Az idei rendezvénysorozat a 2019-ben kialakított koncepcióval és jelmondattal – „A világ csodái – 

Felfedezések kora” – kíván megemlékezni több világot érintő áttörés évfordulójáról. Többek között a  

Magellán vezette Föld körüli expedícióról, mely kereken 500 éve, 1519 szeptemberében indult útjára, 

és tagjai végül elsőként hajózták körbe a világot. Azután, mintegy 250 évvel később az ipari forradalom 

okozott átfogó társadalmi, gazdasági és technológiai változásokat. A felfedezések kora azonban még 

ma is tart, a hazai múzeumok a fesztivál idejére egyéni, ötletes és változatos programjaikkal csábítják 

felfedezésre és a csodák megélésére a kicsiket és nagyokat. 

A fesztivál célja bemutatni a múzeumok sokoldalúságát, hogy miként tudnak egyszerre hiteles 

tudásátadási központként és szórakoztató kulturális programot nyújtó intézményként működni, 

hozzájárulni az élményközpontú oktatáshoz, és speciális programok nyújtásával az eltérő generációk 

közötti párbeszédet generálni.  

Dr. Fülöp Péter, az EMMI művészeti, közművelődési és közgyűjteményi ügyekért felelős helyettes 

államtitkára a sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy a Múzeumok Őszi Fesztiválja szorgalmazói a 

tavaszi Múzeumok Majálisa és a nyári Múzeumok Éjszakája mellett az őszi időszakra is szerettek volna 

tartalmas múzeumi élményt kínálni a nagyközönségnek. A Múzeumok Őszi Fesztiválja külön figyelmet 

fordít az iskolai őszi szünet hasznos időtöltésére, a pedagógusok megszólítására és a családok 

színvonalas szórakoztatására is.   

Dr. Cseri Miklós a Szabadtéri Néprajzi Múzeum főigazgatója beszélt róla, hogy a Múzeumok Őszi 

Fesztiválja ez évi koncepcióját és programtematikáit kidolgozó Múzeumi Oktatási és Módszertani 

Központ az NKA támogatásnak köszönhetően immár  13. alkalommal koordinálja a több héten át zajló 

országos rendezvénysorozatot. A Múzeumok Őszi Fesztiválja országos nagyrendezvényhez 

programszervezőként közel 150 kapcsolódó muzeális intézmény csatlakozott, akik 57 településen 567 

féle programot kínálnak, így a tavalyi évhez hasonlóan közel 170.000 látogatóra számítunk országosan 

a fesztivál elkövetkező 50 napja alatt. 

Dr. Bereczki Ibolya, ágazati feladatokért felelős főigazgató-helyettes kitért rá, hogy a Múzeumok Őszi 

Fesztiválja közönség- és szakmai programjai idén tíz tematika köré csoportosulnak. A témakörök közül 

hét a nagyközönségnek, egy-egy a pedagógusoknak és óvodapedagógusoknak szól, egy pedig a 

szakmai programokat foglalja magában.  A fesztivál kiemelt célcsoportjai közé tartoznak a 

tizenévesek, a pedagógusok, a diákok, és legfőképpen a családok, akiknek a tematikák közül több is 

kínál izgalmas programokat. 



 
 
 

A Múzeumok Őszi Fesztiválja központi gondolatához illeszkedő, kiemelt, Tudományos találkozások a 

múzeumban témával olyan programok felkarolására törekszik, melyek a természettudományos, 

technikai, ipari felfedezések, innovációk és változások hatásait kívánják bemutatni múzeumi 

környezetben. A 16+ Felfedezők nyomában, társas programjai középpontjába idén a nagy felfedezők 

kerülnek játékos megoldásokkal, kisérletekkel tarkított, meghökkentő társas interakciókkal. 

A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy az idei évben ismételten kiemelt támogatóink sorában 

köszönthetjük a Magyar Turisztikai Ügynökséget, valamint az M5 kulturális csatornát, mely továbbra 

is szívesen népszerűsíti és híradásaival segíti a Múzeumok Őszi Fesztiválját. 

A sajtótájékoztatót követően a Skanzen Vigadóban elkezdődött a XVII. Országos Múzeumpedagógiai 

Évnyitó, melynek részeként ünnepélyes keretek között átadták a múzeumpedagógia legrangosabb 

hazai elismerésének számító Múzeumpedagógiai Nívódíjakat és a múzeumpedagógusok kiemelkedő 

egyéni munkájának elismeréseként járó Múzeumpedagógiai Életműdíjat. A díjátadók között voltak: 

dr. Fülöp Péter, az EMMI művészeti, közművelődési és közgyűjteményi ügyekért felelős helyettes 

államtitkára, Kassai Hajnal, az EMMI Múzeumi Főosztály főosztályvezetője, Dr. Cservenyák László, a 

Magyar Vidéki Múzeumok Szövetségének elnöke, dr. Estók János, az Országos Közgyűjtemények 

Szövetségének elnöke, Dr. Bereczki Ibolya, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum ágazati feladatokért felelős 

főigazgató helyettese, valamint Nagy Magdolna, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és 

Módszertani Központ megbízott igazgatója is. 

2019-ben a bíráló bizottság Múzeumpedagógiai Nívódíjban részesítette a Petőfi Irodalmi Múzeumot a 
"Titkos átjáró" c. programjáért, a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeumot  a 
"szín/forma/tér/fény" c. programjáért, a Magyar Nemzeti Galériát a "GIRLPOWER" c. programjáért és 
a Szent István Király Múzeumot "Mindent ÉRTünk" c. programjáért. Továbbá elismerő oklevelet kapott 
Topolya Község Múzeuma az "Egy élet regénye " c. projektje. 
A Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége által felajánlott Múzeumpedagógiai különdíjban részesült 
a Damjanich János Múzeum "ÚJRADIZÁJNOLVA" című programja, valamint Múzeumpedagógiai 
különdíjat kapott a Gödöllői Királyi Kastély az "Egy kastély titkos élete" c. projektje az Országos 
Közgyűjtemények Szövetségének támogatásával. 
A Szabadtéri Néprajzi Múzeum által 2013-ban alapított Múzeumpedagógiai Életműdíjat Dr. Cseri 
Miklós főigazgató büszkeséggel adta át Kustánné Hegyi-Füstös Ilonának, aki 37 éve a Skanzen 
munkatársa, számtalan kezdeményezés elindítója és megvalósítója, humorérzéke, vidám, empatikus 
személyisége különösen alkalmassá teszi a múzeumpedagógiai munkára. 
 

Az eseményről készült fényképeket és a sajtóközlemény teljes szövegét AZ ALÁBBI LINKRŐL töltheti le! 
(http://oszifesztival.hu/indul-a-14-muzeumok-oszi-fesztivalja-sajtokozlemeny.html) 
 
További információ:  www.oszifesztival.hu 
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