A világ az isten kertje; Gyom s virá
Emberek! Én a kertnek egy kis magja
tom fogja: Benne gyom tán nem lesze
mélye; Égi kéz lövelt beléje Lángokat
égnek Szent oltárúl az erénynek El n
alatt. Nem építek sors kegyére, Tűrök
Jót, roszat; Mit ma ád, elvészi holna
amit elkap; Jellemképe: változat. Min
tem, Lelkem útja tetteimben Egyenes!
érzet, Célra jutni álbeszédet Tétovázv
ég szivem földébe, Drága fádat ülteté
szorúba fűzöm ágit, Koszorúm szer
zának szentelem.
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Petőfi szülőháza

A szülőházat 1958-ban nyilvánították

Petőfi születése

műemlékké népi építészeti értékei

és Petőfi személyéhez való kötődé-

Petőfi Sándor 1823. január 1-jén

se miatt. A költő szülőháza mint az

Kiskőrösön született, szülőháza

ország első irodalmi emlékháza 1880

ma is áll, melyet sikerült eredeti

óta látogatható, akkor nyitotta meg

állapotában megőrizni. A Nemzet

a Magyar Írók és Művészek Társasá-

Költőjét születése napján keresz-

ga nevében Jókai Mór írófejedelem,

telték meg a kiskőrösi evangélikus

Petőfi barátja. A ház jelenleg múze-

templomban. A legkorábbi do-

umként működik.

kumentum Petőfi Sándor születé-

sével kapcsolatban a keresztelési
anyakönyv, melynek eredetije a

kiskőrösi evangélikus egyház irattárában található, hiteles máso-

Petőfi-szobor

latát pedig Petőfi szülőházában

A kiskőrösi Petőfi-szobor helyi emlék,

lehet megtekinteni.

melyet a hazafias szellemű kiskőrösi
polgárok emeltek saját költségükön

Petőfi életműve, költészete iránti tiszteletük jeléül.
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A Petőfi-kultusz zarándokhelye,
történelmi emlékhely

Petőfi Sándor szülőháza máig eredeti állapotában tárja a látogatók
elé azt a miliőt, amelyben a költő megszületett, a 19. század első
harmadának jellegzetes berendezési tárgyait, szokásait.
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Képzőművészeti és néprajzi
látványtár

A látványtárban a kulturális, művészeti, történeti,

nemzeti kincsek mellett, kortárs képzőművészeti tárgyak; képző- és iparművészek, szobrászok alkotásai,
valamint a Petőfi-kultusz tárgyai is megtalálhatók.

A 7 éves alkotói időszak
színtere

Az emlékmúzeum földszinti termeiben látható a

költő rövid, csupán hétéves alkotói időszakát bemutató tárlat. A kiállítás központjában az életmű áll, de

megjelennek a kapcsolódó személyek és történelmi
események is.

01 Egyedi audio-vizuális élmény

02 Modern technológia és hagyományőrzés
03 Oktatás és szórakozás

KISKŐRÖS
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A paraszti kultúra
autentikus helyszíne

A tájház bemutatja a 19. századi helyi középparasztság, a több mint 300 éve itt élő emberek:
01 életkörülményeit
02 gondolkodását
03 kultúráját és

04 tárgyi világát

Petőfi a nemzetközi
irodalomban

Petőfi Sándor szülőházának szomszédságában fekszik a világon egyedülálló Petőfi Műfordítói Szobor-

park, amelyet a kiskőrösi székhelyű Országos Petőfi
Sándor Társaság hozott létre 1986-ban.
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Múzeumpedagógia

13

világ az isten kertje; Gyom s virág vagytok ti benne, Emberek! Én a kertk egy kis magja, De az úr ha pártom fogja: Benne
gyom
tán
nem
leszek.
Irodalmi, képzőművészeti,
szta e kebelnek mélye; Égi kéz lövelt beléje Lángokat.
Éshagyományőrző
a lángok szűzen
néprajzi és
nek Szent oltárúl az erénynek El nem romlott szív alatt. Nemprogramok
építek sors
gyére, Tűrök, mit fejemre mére, Jót, roszat; Mit ma ád, elvészi holnap;
ajd megadja, amit elkap; Jellemképe: változat. Mint a róna, hol születtem,
lkem útja tetteimben Egyenes! Szavaimmal egy az érzet, Célra jutni álbe01 Kiskőrösi viselet kipróbálása
02 Cseréptörés

03 Petőfi-kérdőív

04 Petőfi, Jókai, Arany tematikájú asztali társasjáték
05 Óriás memóriajáték
06 Tilitoli

A tematikus, csoportos és önállóan is végezhető foglalkozások a Petőfi Szülőház

és Emlékmúzeum intézményegyüttes helyszínein valósulnak meg, így a résztvevők testközelből ismerkedhetnek meg irodalmi és népművészeti örökségünkkel.
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Úttörténeti Múzeum

KISKŐRÖS

János Vitéz
Látogatóközpont

KISKŐRÖS
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Old Car Múzeum

KISKŐRÖS

Rónaszéki Fürdő

KISKŐRÖS
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Jegyárak és információk
Felnőtt

Petőfi szülőháza 900 Ft / fő
Petőfi szülőháza + Emlékmúzeum + Szlovák Tájház + Képzőművészeti és néprajzi
látványtár 2200 Ft / fő
Diák, nyugdíjas
Petőfi szülőháza 450 Ft / fő

A világ az isten kertje; Gyom s virág vagytok ti benne, Emberek! Én
a kertnek egy kis magja, De az úr ha pártom fogja: Benne gyom tán
nem leszek. Tiszta e kebelnek mélye; Égi kéz lövelt beléje Lángokat. És
a lángok szűzen égnek Szent oltárúl az erénynek El nem romlott szív
alatt. Nem építek sors kegyére, Tűrök, mit fejemre mére, Jót, roszat;
Mit ma ád, elvészi
holnap; Majd megadja, amit elkap; Jellemképe:
Nyitvartatás
változat. Mint a róna, hol születtem, Lelkem útja tetteimben Egyenes!
Szavaimmal egy az érzet, Célra jutni álbeszédet Tétovázva nem keres
És az ég szivem földébe, Drága fádat ülteté be, Szerelem! Koszorúba
Petőfi szülőháza + Emlékmúzeum + Szlovák Tájház + Képzőművészeti és néprajzi
látványtár 1100 Ft / fő
Egyéb

Múzeumpedagógiai foglalkozások diákoknak 700 Ft / fő

Csoportos tárlatvezetés (20-45 fő között) 4000 Ft / csoport
Pedagógusoknak ingyenes

Csoportok számára előzetes időpont egyeztetés szükséges
az alábbi elérhetőségeken:
+36 20 426 7041

petofimuzeum@koroskabel.hu

Hétfő: szünnap

Kedd - Vasárnap: 9 - 17 óráig

01 A kedvezmények igénybevételéhez a jogosultságot alátámasztó
igazolvány és fényképes igazolvány felmutatása szükséges.

02 A Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum, a Szlovák Tájház, valamint

a képzőművészeti és néprajzi látványtár épületei akadálymentesek.

KISKŐRÖS
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Autóval

A behajtás a Luther Márton tér és
a Petőfi Sándor tér felől lehetséges.
A parkolás a város egész területén ingyenes.

Tömegközlekedéssel

ten kertje; Gyom s virág vagytok ti benne, Emberek! Én
is magja, De az úr ha pártom fogja: Benne gyom tán
szta e kebelnek mélye; Égi kéz lövelt beléje Lángokat. És
en égnek Szent oltárúl az erénynek El nem romlottKülönbusszal
szív
ek sors kegyére, Tűrök, mit fejemre mére, Jót, roszat;
észi holnap; Majd megadja, amit elkap; Jellemképe:
Biciklivel
Helyszín
a róna, hol születtem, Lelkem útja tetteimben Egyenes!
gy az érzet, Célra jutni álbeszédet Tétovázva nem keres.
m földébe, Drága fádat ülteté be, Szerelem! Koszorúba

Az emlékmúzeum távolsági busszal és vonattal is
megközelíthető több környező városból.
01 Budapest

02 Kecskemét
03 Szeged
04 Pécs

05 Székesfehérvár

A városban különbuszok számára is is biztosított
a parkolási lehetőség.

A Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum Kiskőrös belvárosában a Petőfi Sándor Művelődési
Központ és a János Vitéz Látogatóközpont mellett található. Az épület bejárata

Az intézmény kiépített kerékpárúton Soltvadkert
és Kecskemét felől is megközelíthető.

a Petőfi Sándor tér felől közelíthető meg.
KISKŐRÖS
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• Emlékmúzeum
• Műfordítói szoborpark
• Petőfi Szülőház

R

TI
R
A
M

N
TO
R
Á
M

.
DU
PÁ
ÁR

U.

TO
ÁR
M

TŐ
PE

Á

TÉ

R

PETŐFI SZÜLŐHÁZ ÉS EMLÉKMÚZEUM

R
O
ND
Á
IS
F
TŐ
PE

U.
I
N

NY
IU
.

János Vitéz Látogatóközpont
450 m, 5 perc séta
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Szlovák Tájház
ÉR
500 m,T6 perc séta
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Nyitvartatás

www.petofimuzeum.hu

Hétfő: szünnap

+36 20 426 7041

Kedd - Vasárnap: 9 - 17 óráig

petofimuzeum@koroskabel.hu
KISKŐRÖS

6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 5.
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www.petofimuzeum.hu
+36 20 426 7041
petofimuzeum@koroskabel.hu
6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 5.
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