
Félmillió látnivaló 570 négyzetméteren Szentesen 

Szentes - Mint egy látványkonyha, olyan lesz a szentesi múzeum Széchenyi ligeti 
épülete: aki betér, nézheti, hogyan dolgozik a régész, olykor segíthet is neki. Az 
egyedülálló kiállítóhely 570 négyzetméteren félmillió tárgyat mutat be, most már 
méltó módon. 

Hamarosan teljesen megújult múzeumi épülettel 
találkozhatnak a látogatók a Széchenyi ligetben. A 
Koszta József Múzeum kiállítóhelye nemcsak bıvült, 
abban is úttörı szerepet vállal, hogy a muzeológusok 
a munkájuk egy részét a látogatók jelenlétében 
végezhetik.  
 
– A hozzánk betérıt régészeti látványtár fogadja, a 
többi helyiségben pedig képzımővészeti 
látványraktárt és régészeti tömör raktárt alakítottunk 
ki. A fejlesztést egy közel 55 millió forintos uniós 
pályázati összegbıl sikerült véghezvinni. A ligeti 
épület ideális hely, hiszen a központban, de védett helyen van. A kiállítási terek 
korszerőtlenek voltak, most azonban optimális körülményeket teremtettünk. A nagy 
felületek biztosítják az intenzív láttatást és az élményszerzı kiállítást – számolt be 
Béres Mária múzeumigazgató. 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 

 

 
 

 

Milyen a legutóbbi hírlevél?  

Hírlevél feliratkozás

név

e-mail cím

OK
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A változás számokban is mérhetı. 570 négyzetméteren helyeznek el méltó módon 
félmillió tárgyat; 1100 méternyi, síneken elcsúszó polcrendszer fér el egy 130 
négyzetméteres helyiségben. 
 
– Úgy jöhetnek be a látogatók, hogy szemlélhetik a muzeológusok munkáját, sıt részt 
is vehetnek benne. A titokzatos, elefántcsonttorony-szerő múzeum helyett egy 
élményszerzésre alkalmas, nagyszerő lehetıséggel találkoznak – folytatta Béres 
Mária. 
 
A szentesi intézmény évek óta szervez múzeumpedagógiai foglalkozásokat, amelyeket 
a rendszeresen visszatérık már várnak, igényelnek. – A világ változásaival lépést kell 
tartani, mi a saját eszközeinket használjuk ehhez. A résztvevık ismereteket 
szereznek, felébred bennük az érdeklıdés, a tanulás iránti vágy. A most létrejött 
modern látványtár sok más mellett ezeket a célokat is szolgálja – tette hozzá Oroszné 
Rónyai Éva múzeumpedagógus.�  

Ez már nem egy titokzatos elefántcsonttorony – magyarázza Béres Mária 
igazgató (balról). Fotó: Králik Emese

A rovat legfrissebb cikkei 

Programok: csillagkémlelés, 
piknikezés, táncolás – Ön mit 
csinálna hétvégén?

A nyitóoldal témái 

Sötétség a legrosszabbkor
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Húsz próbaidıs rendır a gyıri kapitányságon

Október közepén választ polgármestert és képviselıket 
Hédervár

Népi iparmővészek mutatják be tudásukat a Hungarikum 
Fesztiválon

Figyelemfelhívó táblák trükkös lopások megelızésére az 
M43-as autópályán

hirdetés    

  

Palócok, 
ıslábnyomok, 
pampuska… Kíváncsi 
többre is? 
Kattintson! 

Vásároljon E-jegyet 
a Tisza Volán 
járataira 

Stresszes? Tart az 
infarktustól? Gyors, 
biztos diagnózis, 
rövid várakozási idı 

Állást keres? Nem 
tudja mitévı 
legyen? Kattintson 
ide! 

Sokat halljuk 
mostanában: 
közösségi vásárlás. 
Mi is ez valójában? 
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