
2016. május 8 ( vasárnap )
Budapest – Kám – Budapest

Indulás: 2016. május 8. reggel  6.00 óra.

Budapest XIII. ker. Teve u. 4-6 szám elől légkondicionált autóbusszal.

Részvételi díj :  5000 – 6000 Ft ( létszám függvénye) +belépőjegyek

Jelentkezés: Név ( összes utazó név szerint ) lakcím, telefonszám megjelölésével a 
brdsz@brdsz.hu email címen. Jelentkezési határidő : 2016. április 22. péntek 10 óra

Fizetés:  Készpénz fizetés a BRDSZ Irodán Bp. VI. kerület. Benczúr u.45. IV. emelet április 
25-27.  reggel 7.00 – 14.00 óra között.

Átutalás: NÉV, UTAZÁS, megjelölésével az alábbi számlaszámra:

1170500822525570

Jeli Arborétum

Kám,

A Jeli Arborétumot, mely Európa egyik legszebb botanikuskertje, Ambrózy-Migazzi István gróf alapította a Vas
megyei  Kám község határában.  A gróf  korának  elismert  botanikusává képezte  magát  s  a  felvidéki  birtokán,
Malonyán szerzett, valamint angliai tapasztalatai alapján 1922-ben kezdte el az arborétum kialakítását. Világhírű
rododendron gyűjteménye egyedülálló,  a világ különböző tájairól  származó fa- és cserjefajokkal  együtt.  Az I.
világháborút  követően  malonyai  birtokát  elvesztette,  de  közben  tervezte  már  egy  új  növénygyűjtemény
kialakítását Vas megyében. Az újrakezdés helyszínéül a Vasi-Hegyháton fekvő Jelihálás pusztát választotta.

Kiválóan felismerte a hely klimatikus, geológiai, és termőhelyi előnyeit, domborzati sajátosságait, - és a felhagyott
birkalegelőből megalkotta Európa egyik legszebb arborétumát.

A rododendronok a hűvös Himalája, Japán, Kaukázus tájairól származnak, csapadékot és szubalpin környezetet
igényelnek.  A  népnyelv  havasszépének,  hangarózsának  vagy  babérrózsának  is  nevezi.  Itt  élő  példányaik
különféle (fehér, piros, kékes, izzó vörös, lila...) színűek és nagyságúak: a pad magasságú bokortól az ember fölé
hajló fákig terjednek változatosságukban.
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Tízévi munka után az arborétum már 5 hektárnyi betelepített területtel rendelkezett, de sajnos a munka 1933-ban,
a gróf halálával félbeszakadt.

A második  világháború  után a park állami  tulajdonba és egyben  erdészeti  kezelésbe került.  A Szombathelyi
Erdészeti  Zrt.  jogelődei  1959-re  már  70  hektáros  arborétummá  fejlesztették,  melyben  nemcsak  a  világhírű
rododendron  gyűjtemény,  hanem  a  világ  különböző  tájairól  származó  fa-  és  cserjefajok  gyűjteménye  is
egyedülálló.

Jelenleg az arborétum már több mint 100 hektáros és területén megtalálhatjuk Amerika, Kína Japán, a Balkán és
a Kaukázus jellemző erdeinek képviselőit.

A rododendronok az április-májusi időszakban nyílnak, ekkor legszebb az arborétum, de nyáron és ősszel
is bőséggel kínál látnivalót az erdészeti botanikuskert.

Belépőjegy:

Csoportos
15 főig: 1000Ft/fő     16főtől: 700Ft/fő

Nyugdíjas és diák:   15főig: 500Ft/fő          16főtől: 350Ft/fő

Sárvár

Nádasdy-vár

A Nádasdy-vár épületegyüttese  nemcsak  a  történeti  szempontból  meghatározó  eleme a  városnak.  A Sárvár
szívében magasodó, legtöbbet kaputornyával és a várárkot átívelő boltíves hídjával ábrázolt várkastély a nemzeti
örökség  része.  Otthont  ad  a  Nádasdy  Ferenc  múzeumnak  és  betölti  a  város  művelődési  és  kulturális
központjának szerepét. 

A vöröstéglából rakott hídon áthaladva érünk a várba. A kapubejáró boltíves előcsarnokában található a múzeum
bejárata. A lépcsőkön túljutva máris elénk tárul a vár díszterme, a hazai barokk egyik legimpozánsabb belső tere.
Az oldalfalak freskóin ószövetségi jelenetek, a mennyezeten pedig csataképek láthatók. A múzeum helyiségeiben
tematikus kiállítások (történeti, nyomda- és térképtörténeti, iparművészeti) nyertek elhelyezést. Az egyre bővülő
huszárgyűjtemény és kiállítás nemzetközi jelentőségű. A Nádasdy Ferenc Múzeum 1951-től működik, nevét arról
a Nádasdy Ferenc országbíróról kapta, akinek műgyűjteménye Európa-hírűvé vált a 17. században. A Múzeum
legszebb terme a Díszterem, amely egyedüliként őrzi a Nádasdy család ragyogását a XXI. század elején is. A
mennyezetképek  1653-ban  készültek,  s  a  megrendelő  Nádasdy  Ferenc  országbíró  nagyapjának,  Nádasdy
Ferencnek győztes csatáit  ábrázolják. Az oldalfalakon Dorffmeister István 1769-ben festett ószövetségi  tárgyú
freskói láthatóak.

Nádasdy  Ferenc  Múzeum névadója  Nádasdy III.  Ferenc országbíró,  aki  nem csak  Magyarországon,  hanem
Európában is  ismert  mecénás volt.  A Habsburg  ellenes Wesselényi-féle  összeesküvésben való részvételéért
kivégezték,  vagyonát,  közte  impozáns  műkincsgyűjteményét  elkobozták.  A múzeum  1951-ben  nyitotta  meg
kapuit,  és 1978 óta  a sárvári  Nádasdy-vár  három emeleti  szárnyán,  1300 m2-en várja  látogatóit  állandó és
időszaki kiállításaival. 
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A múzeum számottevő történeti, néprajzi és iparművészeti anyaggal rendelkezik. Igen jelentős a majd 16 ezres
történeti dokumentum és a 28 ezer felvételes fotógyűjteménye.

Belépőjegy:

10 főtől:  1400Ft/fő

10 főtől nyugdíjas: 650Ft/fő

Tárlatvezetés 4000Ft

JÁK

Jáki templom

A jáki templom az egykori jáki bencés apátság monumentális bazilikája a magyarországi román stílusú építészet
kiemelkedő,  szinte  szimbolikus  alkotása.  A hazai  középkori  nemzetségi  monostorok  egyedülálló  épségben
fennmaradt képviselője, mely művészi gazdagságával, a táj képébe illeszkedő mesteri elhelyezésével hívja fel
magára  a  figyelmet.  Stílusjegyei  alapján  1220  körül  alapíthatták,  és  1256-ban  szentelték  fel,  Szent  György
tiszteletére.

A templom csodálatos módon illik  a  környező tájba,  mesteri  elhelyezése miatt  már  10–15 km-ről  jól  látható,
mintegy  uralja  a  vidéket.  Tömbszerű,  zömök  sziluettje  már  messziről  felhívja  magára  a  figyelmet.
A templomot a déli oldalról körítőfal övezi, rajta a Folnay apát idején (1663-ban) épített díszes kapun léphetünk be
a templom területére. A kaput az építtető apát címerei díszítik. A kapun belépve a templom déli oldala magasodik
előttünk  a  polgári  személyek  bejáratául  szolgáló  déli  kapuval.  A kapu  sokkal  kisebb,  mint  a  főkapuzat,  és
díszítésében  is  messze  elmarad  tőle,  de  figyelemre  méltóak  levéldíszes  fonott  oszloptörzsei,  istenbárányos
domborműve és az azt körülvevő sárkánydísz. Itt lehet belépni a templomba. Balra fordulva a templom nyugati
oldalánál  álló  Szent  Jakab-kápolnát  pillantjuk  meg,  majd  a  tornyok  vonalát  elhagyva  elébünk  tárul  a
magyarországi román építészet legnagyobb kincse, a pazar díszítésű főkapu.
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