
Podzoborské múzeum v Dolných Obdokovciach je prvé svojho druhu v regióne. 

Predstavuje vybrané exponáty zo súkromnej zbierky doc. Ing. Alexandra Fehéra, PhD. a 

Ing. Ivety Fehér Pindešovej. Je zamerané na prírodu, históriu a tradičnú kultúru 

Podzoboria a v niektorých častiach aj širšieho územia Nitry a Tekova. Vystavené sú najmä 

nasledovné exponáty:  

- minerály a skameneliny historickej Nitrianskej a Tekovskej župy (pekné kalcity, kremene, 

vzácny lazulit, barit, apatit a pod.), horniny pohoria Tribeč, 

- chránené rastliny Kolíňanského vrchu a Máloku (výstavný herbár reprezentatívnych 

druhov rastlín Zoborských vrchov),  

- miniukážka archeologických nálezov zo starých zbierok (od neolitu po stredovek) a 

historické dokumenty z oblasti Nitry od najstarších dôb až po súčasnosť (dokumenty s 

podpismi Márie Terézie, Františka Jozefa a pod.),  

- doklady o živote osobností regiónu (vzácne rukopisy, publikácie a iné relikvie šľachticov a 

cirkevných hodnostárov),  

- dokumenty vedy a vzdelávania (projekty, publikácie, rukopisy), 

- exponáty regionálnej maďarskej literatúry a umenia (vybrané diela, podpisy), 

- život a kultúra židovských komunít v oblasti Nitry (pôvodné artefakty miestnej židovskej 

kultúry, knihy nitrianskych rabínov, menora a sederová misa z miestnych dielní), 

- kolekcia originálnych odtlačkov rytín mesta Nitry, okolitých hradov, krojov a historických 

máp oblasti od 17. do 19. storočia (ojedinelá zbierka cca. 30 kusov), 

- historické a súčasné pohľadnice obcí z okolia Nitry (od 19. stor. po súčasnosť), 

- zbierka značkovaných tehál historickej Nitrianskej a Tekovskej župy, 

- lapidárium (nadrozmerné vzorky minerálov, hornín a skamenelín, mlynské kamene, 

architektonické prvky), 

- národopisná zbierka v dvoch sekciách – kroje a tradičné ľudové práce 

(poľnohospodárstvo, vinohradníctvo, výroba textilu, potravinárstvo a spracovanie dreva), 

- pamiatky cirkevného života.  

 

Az alsóbodoki Zoboraljia Múzeum a régió első ilyen jellegű létesítménye. Fehér Sándor és 

Fehér Pindes Ivett magángyűjteményének kiválasztott darabjait mutatja be. Zoboralja 

természeti kincseire, történelmére és hagyományos kultúrájára irányul, némely esetben 

azonban felöleli Nyitra és Bars nagyobb területeit is. Főleg az alábbi tárgycsoportokat 

mutatja be:   

- a történelmi Nyitra és Bars megyék ásványai és kövületei (figyelemre méltó kalcitok, 

kvarcok, ritka lazulit, barit, apatit stb.), a Tribecs-hegység kőzetei,  

- a Koloni-hegy és Málak védett növényei (a Zobori-hegyek jellegzetes növényfajait 

bemutató kiállítási herbárium),  

- kisebb válogatás régi gyűjteményekből származó régészeti leletekből (újkőkortól a 

középkorig) és Nyitra környékének történelmi dokumentumai a legrégebbi időktől 

napjainkig (Mária Terézia és Ferenc József által aláírt iratok stb.),  

- a régió személyiségeinek életét bemutató dokumentumok (értékes kéziratok, nemesek és 

egyházi elöljárók kiadványai és más hagyatékai),  

- a tudomány és művelődés dokumentumai (projektek, kiadványok, kéziratok), 

- a regionális magyar irodalom és művészet kiállítási tárgyai (válogatott alkotások, 

aláírások), 

- Nyitra környéke zsidó közösségeinek élete és kultúrája (a helyi zsidó kultúra eredeti tárgyi 

emlékei, nyitrai rabbik könyvei, helyi műhelyekből származó menóra és széder tál), 

- Nyitra városát, a környező várakat, népviseletet és történelmi térképeket bemutató eredeti 

metszetlenyomat-gyűjtemény a 17. századtól a 19. századig (kb. 30 darabból álló 

egyedülálló gyűjtemény), 

- Nyitra környéki községek történelmi és jelenkori képeslapjai (a 19. századtól napjainkig) 

- a történelmi Nyitra és Bars megyék bélyegzett tégláinak gyűjteménye, 

- kőtár (ásványok, kőzetek és kövületek nagyméretű mintái, malomkövek, építészeti 

elemek), 

- néprajzi gyűjtemény két részlegbe rendezve – népviselet és hagyományos népi 

foglalkozások (mezőgazdaság, szőlőművelés, szövetgyártás, élelmiszerkészítés és 

fafeldolgozás), 

- az egyházi élet emlékei.  

 

Drahokam lazulit, klenot Zoborských vrchov (Žirany) 

Lazulit drágakő, a Zobori-hegyek ékszere (Zsére) 

A látogatási szándék előzetes bejelentése, további 

információk: sandfeher@gmail.com  

mobil: +421 907 890753    
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