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Indonéz kiállítás a Kurca partján
SZŐCS CSABA
2009.01.08. 16:00

Szentes - Népi hangszereket, fotókat és római kori leleteket is láthatnak majd
azok, akik ellátogatnak idén a szentesi Koszta József Múzeum valamelyik idıszaki
kiállítására. Az intézmény 2009-ben emlékszobával gazdagodik, de egy tárlat
erejéig a távoli Indonéziát is elhozzák a Kurca partjára.
Mozgalmas esztendı elé néz a szentesi Koszta József
Múzeum: több állandó és idıszaki kiállítással várja a
Kurca-partiakat és az idelátogató turistákat.

Hírlevél feliratkozás
Értesülni szeretnék a napi friss helyi
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik,
amelyben megerısítem a
feliratkozást.

– Az elmúlt évekhez hasonlóan 2009-ben is az egyik
név
legfontosabb feladatunknak tartjuk azt, hogy hasznos
ismeretekkel szolgáljuk a helyi oktatás ügyét – tudtuk
e-mail cím
meg Béres Mária múzeumigazgatótól. – Tavaly közel 6
OK
millió forintot fordítottunk épületeink állagmegóvására,
az összeg egy részébıl pedig kívül-belül megújult a
Milyen a legutóbbi hírlevél?
Fridrich-fényírda. Kevés pénzbıl gazdálkodunk, de
lehetıségeinkhez mérten igyekszünk minél érdekesebb,
színvonalasabb tárlatokat rendezni, olyanokat, amelyeket a szentesiek épp olyan
szívesen néznek meg – akár többször is –, mint a turisták.
A magyar kultúra napján, január 22-én több mint 50
népi hangszert felsorakoztató kiállítás nyílik a
szentesi múzeumban, a tervek szerint egy szakértı
segítségével ezeket meg is szólaltatják majd.
Februárban – a hagyományoknak megfelelıen –
ismét beindítják a 19. és a 20. század fordulóján
készült Zsuzsanna zenegépet, sıt egy
kamarakiállítás keretében megismerkedhetünk a
zenegépek történetével.
Tavasszal az intézmény Széchenyi ligeti
kiállítóhelyén Indonézia kulturális, népi
hagyományai és szokásai elevenednek majd meg.
İsszel pedig Térbezárt pillanat címmel nyílik
fotókiállítás, amely a három dimenzió világába
kalauzolja el az érdeklıdıket.

Pályázati pénzbıl
felszerelések és
programfüzetek
Béres Mária elmondta: a
szentesi múzeum folyamatosan
pályázik, idén többek között
mőtárgyvásárláshoz és
védelemhez, valamint a
riasztórendszer felújításához
keresnek központi forrást.
Hozzátette: két uniós
pályázaton is indulnak, egyik
révén a múzeumpedagógiai
oktatáshoz használt két terem
felszereléseit szeretnék bıvíteni,
míg a másik programfüzetek,
kiadványok készítéséhez nyújt
anyagi támogatást.

Idén avatják a 2002-ben elhunyt Szalva Péter
biológus, növénynemesítı emlékszobáját, a
múzeumok éjszakáján pedig neolit és rézkori
idolkiállítás nyitja meg kapuit, ahol a kıkori és
rézkori népek istenszobrocskáit csodálhatják meg a
látogatók. Pécsrıl római kori emlékeket bemutató vándortárlat érkezik, illetve
bemutatják a felgyıi hulladéklerakó helyén végzett régészeti feltáráskor talált
szarmata kori leleteket is.
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