
 

 

Félidőhöz közeledik az idei Múzeumok Őszi Fesztiválja 
 
 
Székesfehérvár – Veszprém, 2019. október 9. – A szeptember 23-án indult és november 10-ig tartó 14. 
Múzeumok Őszi Fesztiválja lassan félidejéhez közeledik. A rendezvénysorozatot koordináló Szabadtéri 
Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (MOKK) valamint stratégiai partnere, a Magyar 
Turisztikai Ügynökség a mai napon sajtótájékoztatót tartott Veszprémben, a Hősök Kapuja 
Látogatóközpontban. A kulturális és turisztikai újságírók részére szervezett tanulmányút során, helyszíni 
ízelítőt adó székesfehérvári és veszprémi muzeális intézmények és programjak segítségével  „A világ csodái – 
Felfedezések kora”, azaz a Fesztivál idei koncepciójába nyerhettek betekintést a résztvevők. 
 
Székesfehérvár Oskola utcájába érkezve a Hetedhét Jatékmúzeumban Pokrovenszki Krisztián a Szent István Király 
Múzeum igazgatói jogkörben eljáró igazgatóhelyettes és Székesfehérvár város képviseletében F.Szegő Krisztina 
Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője köszöntötte a megjelent újságírókat.   
 
A délelőtt folyamán a Múzeumpedagógiai Nívódíjas Szent István Király Múzeum bemutatta az „Év kiállítása” díjat 
elnyert „Vonalba zárt történetek” című, Réber László grafikusművészt bemutató állandó tárlatát, melyet Gärtner 
Petra, a kiállítás kurátora tárlatvezetéssel tekinthették meg a résztvevők. 
A délután során Veszprémbe invitáltuk az újságírókat, akik az „Év tájháza” elismerésben részesült Bakonyi házban 
betekintést nyerhettek a házi tésztakészítő műhelysorozatba, majd a Laczkó Dezső Múzeum Pincétől a padlásig 
tematika alá tartozó Fenn az égben, lenn a mélyben, Veszprémben! címet viselő programja során, felfedezhették a 
veszprémi vár legmélyebb pontját, a Várbörtön mínusz harmadik szintjét, majd fellépcsőzhettek a Tűztorony 
panoráma teraszára, onnan megcsodálva az elénk táruló veszprémi panorámát. Ezután a Boldog Gizella 
Főegyházmegyei Gyűjtemény mutatta be, hogy a páratlan szépségű palota, a pont egy éve átadott rekonstrukciója 
után, hogyan képes újra felfedezni és bővíteni saját gyűjteményét, az intézményben a résztvevők megtekintették a 
Nápolytól Velencéig – Az itáliai barokk festészet két évszázada új kiállítást, és Kiegyezés és koronázás 1867 – 
Megújított eneriőr kiállítást is. 
 
Az egész napos programot sajtótájékoztató zárta, ahol a két házigazda, Péterváry-Szanyi Brigitta a Laczkó Dezső 
Múzeum igazgatója és Udvarhelyi Erzsébet a Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény igazgatója bemutatta idei 
programkínálatát, kapcsolódását a Múzeumok Őszi Fesztiváljához, valamint kitért az eddig már lezajlott 
fesztiválprogramjaik sikerére is. 
 

A rendezvény főszervezője képviseletében Nagy Magdolna, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és 
Módszertani Központ mb. igazgatója a Múzeumok Őszi Fesztiválja szervezési hátteréről, illetve 2019-ben kialakított 
koncepciójáról és „A világ csodái – Felfedezések kora” jelmondat jelentőségéről beszélt. Ismertette, hogy a Nemzeti 
Kulturális Alap támogatásával megvalósuló Múzeumok Őszi Fesztiválja országos rendezvénysorozat elkövetkező 4 
héten is, 150 muzeális intézményben, közel 60 településen, 10 tematika köré csoportosulva nagyjából 1500 
eseménnyel várja november 10-ig az érdeklődőket. 
 

A Magyar Turisztikai Ügynökség képviseletében Dr. Fazekas Márta PhD vezető szakértő felhívta a figyelmet a 
kulturális turizmus és a Múzeumok Őszi Fesztiválja kapcsolódási pontjaira, és egymást erősítő stratégiájára. Az 
Ügynökség hosszabb távú célja természetesen adott országrész vagy egy város revitalizációja, a nemzeti identitás 
erősítése, melyhez a művészetek és az építészet összekapcsolása és bemutatása kézzelfogható eszközként nyújtanak 
segítséget. Egy ilyen nagyszabású kulturális fesztivál minden programjával alkalmas arra, hogy ezt a nemes célt 
szolgálja és arra biztasson mindenkit, hogy útra keljen az ország bármely városába, benézzen egy-egy múzeumba, 
felkutasson valami rejtett kincset és így számára is bizonyossággá váljon ügynökségünk jelmondata: Magyarország a 
csodák forrása! 
 
A fesztiválhoz csatlakozott muzeális intézmények fesztiválos programkínálata továbbra is a fesztivál hivatalos 
honlapján (www.oszifesztival.hu) kereshető tematikák, régiók, települések és programidőpontok szerinti bontásban, 
de a Fidelio különszámaként megjelent nyomtatott Múzeumok Őszi Fesztiválja programfüzet, valamint MTA SZTAKI 
által készített EVENT@HAND MOF ingyenes és offline mobil alkalmazásban is elérhetők. 
 
A sajtóközlemény és mellékleteit letölthetik http://oszifesztival.hu/szekesfehervar-veszprem-study-tour-letoltheto-
segedanyaga.html linkre kattintva. 
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