
Színes múzeumpedagógiai foglalkozásaink is azt
a nem titkolt célt szolgálják, hogy olyan formában 
ismertessük meg a hozzánk látogató gyerekeket 
a szakmával, az útépítés történetével, hogy az számukra 
élményszerű legyen és ne egy egyszerű múzeum- 
látogatáson, hanem egy szellemi kalandon vegyenek 
részt. Ezt az élménygyűjtést szolgálja új út- és híd-
építő műhelyünk.

A múzeum megújulásának szerves része büszkeségünk, 
a filmfőszerepet játszó „Józsi úthengerének” felújítása.

Büszkén pöfögve, csillogó-villogón várja a látogatókat 
a teljesen felújított gőzhenger, amely vitathatatlanul 
a legbecsesebb darabja Közép-Európa legnagyobb 
úthenger gyűjteményének, a Kiskőrösi Úttörténeti 
Múzeumnak!

SZOLGÁLTATÁSAINK

• Tárlatvezetés – bárkinek, aki szeretne kicsit bővebb 
ismereteket, információkat

• Szakkönyvtár – kutatóknak, szakdolgozóknak, 
leendő közutas szakembereknek és azoknak, 
akik szakmai ismereteiket kívánják bővíteni

• Múzeumpedagógiai szolgáltatások – kicsiknek 
és nagyoknak, az ovisoktól a középiskolásokig

• Út- és hídépítő műhely – azoknak, akik szeretnék 
kipróbálni a szakmát

• Terembérlés, rendezvények – azoknak, akik külön-
leges helyszínre vágynak – különleges alkalmakra

• Családbarát szolgáltatások a legkisebbeknek 
és szüleiknek

• Kávézó, ajándékbolt 

ELÉRHETŐSÉG

Nyitvatartás:
Naponta 9:00 – 16:00
hétfő szünnap

Kiskőrös, Úttörténeti Múzeum
6200 Kiskőrös, Dózsa György út 38.

Tel.: +36 (78) 511-935
uttortenetimuzeum@kozut.hu 
www.muzeum.kozut.hu



KISKŐRÖSÖN AZ ORSZÁGBAN 
EGYEDÜLÁLLÓ KIÁLLÍTÁST 
ÜZEMELTET A MAGYAR KÖZÚT 
NONPROFIT ZRT. 
2010-BEN EURÓPAI UNIÓS 
TÁMOGATÁS SEGÍTSÉGÉVEL 
JELENTŐS BŐVÍTÉS, ÁTALAKÍTÁS 
ZAJLOTT A KISKŐRÖSI 
ÚTTÖRTÉNETI MÚZEUMBAN, AHOL 
TELJESEN MEGÚJÍTOTT ÁLLANDÓ 
KIÁLLÍTÁSSAL ÉS AZ ÚTÉPÍTŐ 
GÉPEK SZABADTÉRI 
BEMUTATÓJÁVAL VÁRJUK 
A LÁTOGATÓKAT.

Az immáron korszerű, a mai igényeket minden tekintet-
ben kielégítő kiállításunk rengeteg interaktív elemmel 
tarkítva mutatja be a magyarországi út- és hídépítés 
csaknem 2000 éves történetét.

Belső kiállításunk időrendben vezeti végig a látoga-
tókat az útépítés történetén az ókori római utaktól 
a legmodernebb „szupersztrádákig”. A különböző 
gépek, eszközök, használati tárgyak interaktív formá-
ban történő bemutatása segíti a látogatót az utak 
és hidak fejlődéstörténetének megismerésében. 

Megújult szabadtéri kiállításunk az útépítő gépeken – 
aszfaltozó gépek, hómarók, hóekék – mérföldköveken, 
jelzőtáblákon, kilométerköveken keresztül kalauzolja 
a hozzánk érkező vendégeket az útépítés izgalmas 
világában.

Az érdekes relikviákon kívül több mint 4 000 térkép, 
csaknem 200 tekercs eredeti film és különböző 
képzőművészeti alkotások segítségével mutatjuk be 
a látogatóknak a szakma érdekességeit, szépségeit. 

Aki behatóbban is érdeklődik az útépítők munkája, élete 
iránt, elmélyülhet szakmai könyvtárunk több mint 15 000 
kötetének bármelyikében, és tanulmányozhatja ezt 
a cseppet sem egyszerű, de annál inkább izgalmas 
szakmát.


