
Magyar Éremgyűjtők Egyesülete 

Kiskőrösi csoport 

 

Tisztelt Gyűjtőtársak, Kedves Érdeklődők! 

Örömmel tájékoztatjuk, hogy a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Kiskőrösi csoportja 27 

év után folytatja a nagy múltú és a gyűjtők körében nagyra értékelt Petőfi útja 

sorozatát, s ebben a hónapban megjelentette a sorozat VIII. tagját. 

Az 1973-as verési évszámmal elkezdett Petőfi útja sorozat Petőfi Sándor életének 

fontosabb állomásait kívánja bemutatni érmeken. A sorozat I. tagja a szülőházzal 

kezdődött, melyet az iskolái (1987.), az útkeresés (1988.), a vándorszínészet (1989.), 

a kibékülés (1990.), Dunavecse (1994.) és a szerelem (1995.) tematikák követtek. 

További információk a csoport korábbi érmeiről itt találhatók: http://eremgyujtok.uw.hu/  

A sorozat most megjelent, VIII. tagja az 1848. március 15-i eseményeket, a Pilvax 

kávéház forrongó légkörét valamint a 12 pontot kívánja megjeleníteni éremképeken. 

Az érmek tervezője Fritz Mihály szobrászművész és kivitelezőjük Szabó Tamás 

szegedi ÉremVerdéje. 

A most kiadott, VIII. tag elkésztésekor csoportunk meghatározta a 12 tagú sorozat még 

megjelenő tagjainak témáit, melyek a következő években kerülnek kibocsátásra. 

PETŐFI ÚTJA SOROZAT 
VIII. tag 

BRONZ 

 

anyag: patinázott bronz 

 

átmérő: 42,5 mm 

verhető: 200 db 

tervező: Fritz Mihály 
verde: ÉremVerde – 
Szeged 

 

ár: 4.500,-Ft 

   

EZÜST 

 

anyag: ezüst (Ag 925 ‰) 

 

kivitel: proof (PP) 

átmérő: 42,5 mm 

súly: 33,6 g 

verhető: 100 db 

tervező: Fritz Mihály 

verde: ÉremVerde – 
Szeged 

egyéb: 
- peremében 

sorszámozott 
- sorszámozott certifikát 

ár: 22.000,-Ft 

http://eremgyujtok.uw.hu/


 

Megvásárolható, megrendelhető: 

személyesen: előre egyeztetett helyen és időpontban 

 Kecskemét 

 Soltvadkert 

elektronikus levélben: kiskoros@eremgyujtok.hu  

telefonon: +36 30 625 0937 – Antal Róbert (Kiskőrösi csoport gazdasági felelős) 

fizetés: 

 átutalás bankszámlára 

 készpénz 

küldési lehetőségek: előre utalás beérkezése után a mindenkori díjakon, amely a 

vételáron felül a vevőt terheli 

 ajánlott levélküldemény (sima levélként csak a vevő felelősségére) 

 MPL - Magyar Posta Logisztika 

 Foxpost 

 EASYBOX 

 GLS 

 Packeta 

 

Kiskőrös, 2022. november 20. 

 

 Tisztelettel: Prepszent István 
 Kiskőrösi csoport elnöke 

!!! TOVÁBBI, NAGY FELBONTÁSÚ KÉPEKÉRT GÖRGESSEN LE !!! 
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