
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Petőfi Sándorra emlékezünk 

Kiskunfélegyháza és Kiskőrös 
2023. április 22. (szombat) 

 
2023. április 22-én (szombaton) reggel 6 órakor indulunk Szegedről, a Rókusi Tesco Extra  
parkolóból. Felszállási lehetőség: Szabadkai úti buszmegálló (Pick Szalámigyár), Szentmihály 
(a templom előtti buszmegálló), majd 6.30-kor érkezés Röszkére a Páduai Szent Antal római 
katolikus templom elé. A templomban zarándokút indító litánia, majd buszba szállás, és 
indulás Kiskunfélegyháza irányába. A programunkat városnéző sétával kezdjük: gyönyörű 
szecessziós városháza, Hattyú-ház, Petőfi Sándor szobra, Sarlós Boldogasszony templom, 
Félegyházi iskola, ahol Petőfi az írás-olvasást tanulta, ahol Móra Ferenc bátyja is diák volt. 
Látogatást teszünk Petőfi Sándor Emlékháznál. Ezt követően Móra Ferencnek felújított 
szülőházánál teszünk látogatást, majd még Félegyházán rövid közös szabadidő után utazunk 
tovább Kiskőrös irányába. Útközben egy újabb pihenőt tartunk a híres soltvadkerti 
cukrászdában. A kora délutáni órákban érkezés Kiskőrösre, Petőfi Sándor szülővárosába. 
Látogatás a költő szülőházában, a ház udvarán lévő Látványtárban, a szülőház mögötti 
Emlékmúzeumban, továbbá megnézzük a költő első szobrát, majd Szendrei Júliáét is. A 
szülőház mögött megismerkedünk a Petőfi versek fordítóival, valamint a költő életét bemutató 
szabadtéri kiállítással. A kiskőrösi program végén egy újabb pihenő következik, majd indulás 
Röszkére. Szegedre érkezés az esti órákban várható. 

 
Részvételi díj: 11.500,-/fő, amely tartalmazza az útiköltséget és az idegenvezetés díját. 
 
A részvételi díj nem tartalmazza a belépők árát! 
 
Belépők: 
 
Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Emlékház: teljes áru jegy:600,-/fő, nyugdíjas (62-70 éves kor 
között) 300,-/fő, 70 éves kor felett ingyenes. 
Kiskőrösi Petőfi Szülőház + Látványtár + Emlékmúzeum (a három helyen együtt összesen): 
teljes áru jegy 2.200,-/fő, nyugdíjas (62-70 éves kor között) 1.100,-/fő, 70 éves kor felett 
ingyenes. 
Helyi vezetések díja (3 helyen) összesen 500,-/fő 
 
Belépőárak tájékoztató jellegűek. 
 
Felszállási lehetőség: Szegeden, Szentmihályon és Röszkén 
 
Ülésrendet készítünk! A jelentkezések sorrendjében a részvételi díj befizetésekor lehet a 
helyet lefoglalni. 
 

Jelentkezés és további információ: 
midtravel2019@gmail.com 

0620 43 12 094 
6727 Szeged, Délceg u. 11. 

 
MID TRAVEL: KÖZÖSSÉGBEN UTAZUNK! 

 
Források: 

Kiskunfélegyháza Tourinform 
Saját felvételek 


