
Kirándulás a Jeli arborétumba 
2017. május 13. (szombat) 

 
Vasszécsenyi Ásványmúzeum tárlatvezetéssel - http://asvanymuzeum.com 
 

 
 

  
A vasszécsenyi Ásványmúzeum és Földtani Bemutatóterem Pődör György elképzelése, 
valamint ikertestvére, a már elhunyt Pődör Miklós tervezése alapján egy romosan megvásárolt 
egykori tejcsarnokból került kialakításra családi beruházásban. A múzeum 120 
négyzetméteren, négy teremben a tulajdonos válogatott gyűjteményéből, a nem a trianoni 
országra korlátozódó történelmi Magyarország, és a környező országok ásványait, kőzeteit és 
fosszíliáit mutatja be. Itt van csak meg a történelmi Magyarország bányavárosainak összes 
címere, és egyedülálló módon itt táthatók csak együtt a védőszentek faszobrai: az árpádházi 
Szent Kinga, Szent Borbála és Szent Anna, de megtalálható fából megmintázva a múzeumban 
a Bányamanó, a besztercebányai-selmecbányai bányalegendák alakja is. 
 
Jeli Varázskert - http://www.jelivarazskert.hu 
 
Varázskerti	séták	
Az április végi napsütötte Jeli Varázskertben megannyi csoda várja a látogatót. A téli álomból 
felébredt természet kimeríthetetlen tárháza a mesés látnivalóknak. A varázskerti barangolás 
feledhetetlen, életre szóló élményt nyújt kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A messze földön 
híres rododendron virágzás ekkor veszi kezdetét, a Hétforrás és az Óriások erdeje és 
megannyi földi csoda várja szeretettel a pihenésre és kalandra vágyókat. 



A varázskerti kalandozók számos sétaútvonal közül választhatnak és ismerhetik meg az 
álomszép arborétumot. 

  
 
Göcseji Falumúzeum tárlatvezetéssel - http://gocsejiskanzen.hu/ 
 
A Göcseji Falumúzeum az ország első szabadtéri néprajzi gyűjteményeként, hosszas szakmai 
előkészítést és gyűjtést követően 1968 óta fogadja a látogatókat. A skanzen jelenleg negyven 
különböző építményből (lakóházak, fatemplom, istállók, pajták, ólak, pálinkafőző kunyhó, 
szőlőhegyi pincék, útszéli keresztek) és több száz berendezési tárgyból áll. A Zala holtága 
mellett létrehozott gyűjtemény épületeinek többségét Göcsej kis falvaiból telepítették át: 
azokat szétbontva szállították ide és építették újra fel. Korábban is itt állt a vízimalom, 
melynek északi, fából készült része 18. századi, déli fele 1902-ben készült. A múzeum 
valójában egy elképzelt falu, amelynek épületei így soha nem álltak együtt, de a mai kor 
embere számára hitelesen tudnak szemléltetni egy 19. század végi egyutcás településtípust.  

  
 

 


