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Harangkoncert,  séta  az  ózdi  kolóniákon,  volt  gyári  iskolás  tanárok  és  diákok
találkozója, zenélő múzeumkert a Múzeumok Őszi Fesztiválja keretén belül az ÓMÉK -
Ózdi Muzeális Gyűjteményben.

A Múzeumok Őszi Fesztiválja idei célja rávilágítani arra, hogy a múzeumok miként tudnak a
testi – lelki egyensúly egységének a létrejöttéhez hozzájárulni. Erre az összhangra, vagyis a
„jóllétre”  utal  a  „múzeumi  harmónia”.  Az idei  Múzeumok Őszi  Fesztiválja  a  zenét  hívta
segítségül a közös öröm kifejezésére. 
2021. október 2-án délután, a Szironta együttes harangjátéka nyitotta a programsorozatot. A
repertoárban  főként  a  komolyabb  műfajok  jelentek  meg,  de  játszottak  filmzenét  is  a
közönségnek.  Ezt  követően  a  látogatók  egy  séta  keretében  megismerkedhettek  a  város
értékeivel.  
Az  ÓMÉK  -  Ózdi  Muzeális  Gyűjteményben  már  harmadik  alkalommal  rendhagyó
osztályfőnöki órával folytatódott a program. Az egykor Gyári Iskolaként működő épületben
azok  találkoztak,  akik  még  ezen  falak  között  tanultak   meg  írni-olvasni.  Rég  nem látott
osztály-  és  iskolatársak  emlékeztek  életük  egy  meghatározó  korszakára.  A  jelenleg
múzeumnak helyet adó épület ugyanis közel száz évig iskolaként működött.  A katedrán az
utolsó  évfolyam  egykori  diákja,  jelenleg  az  ózdi  Újváros  Téri  Általános  Iskola  igazgató
helyettese,  Pamlényiné  Lőkös  Emőke  köszöntötte  a  régi  diákokat.   Többen  felkavaró,
katartikus élménynek tartották a találkozást.
A „Gyárisok voltunk…” elnevezésű esemény nem csak a találkozásról szólt. A résztvevők a
„Zenélő  múzeumkert”  keretén  belül  meghallgathatták  az  Ózdi  Erkel  Ferenc  Alapfokú
Művészeti Iskola zenetanárainak komolyzenei koncertjét. 
A nap zárásaként  a Highland Bastards zenekar  produkcióját  élvezhették az érdeklődők, jó
hangulatot teremtve az emlékek megosztásához.
A szeptember 27. – október 19. közötti időszakban múzeumpedagógusaink több iskolába és
osztályba vitték el „Utazó múzeum” nevű programunkat, közel 400 tanulót bevonva tartalmas
múzeumpedagógiai foglalkozásokba.

A programról bővebb információt a www.ozdimuzeum.hu oldalon olvashatnak.
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