Nyári MAMIT-tábor a Szatmári bányavidéken (Románia)
A tábor helyszíne: Szatmári bányavidék (Kapnikbánya táborhellyel, csillagtúraszerűen
bejárva).
Időpont: 2006. július 1-8.
Szállásköltség: 17.500 Ft.
Megközelítési lehetőségek:
1. Autóval: Budapest-Polgár-Nyíregyháza-Mátészalka-Csengersima-SzatmárnémetiNagybánya-Kapnikbánya útvonalon (460 km).
2. Vonattal: Budapest-Nagyvárad-Kolozsvár útvonalról átszállással Szatmárnémeti vagy Dés
érintésével, esetleg a Debrecen-Érmihályfalva vonalról való átszállással érhető el Nagybánya.
Onnan 35 km-t kell még Kapnikbányáig buszozni.
Lehetőleg az autós megközelítést, vagy a gépkocsival indulókhoz való csatlakozást javasoljuk
a résztvevőknek, mert a gyűjtőutakra is így tudunk majd naponta eljutni.
Szállás:
Kapnikbányán (Felsőhandalon) a faluközpontban egy felújított bányászházban és a mellette
épült Bányavirág vendégházban az első 25 jelentkezőnek ágyat tudunk biztosítani. Minden
résztvevőnek hoznia kell lepedőt és hálózsákot (vagy takarót). Nagyobb számú érdeklődés
esetén matrac-hálózsák variáció jelent majd megoldást, ill. a sátrazni kívánókat is el tudjuk
helyezni, mert a telken védett helyen erre van lehetőség.
Étkezés: A vendégházban tányérok, evőeszközök, a főzéshez edények rendelkezésre állnak.
Együttes főzéssel és vásárlással – a korábbi tapasztalatok alapján – napi 1000 Ft-ból az
étkezést meg tudjuk oldani. Figyelem! A helyi vizek nem ivóvizek! Csak ásványvizet
fogyasszanak!
Parkolás: A házakhoz tartozó telkeken megoldható.
Programlehetőségek:
1. Gyűjtés a környékbeli meddőhányókon: Kapnikbányán, Budfalun, Felsőbányán,
Herzsabányán, Sujoron, Erzsébetbányán, Misztbányán, Illobán, Láposbányán, Macskamezőn,
valamint a Nagybánya közvetlen környékén lévő meddőhányókon. Régi térképek alapján az
utóbbiakból szeretnénk néhányat feltétlenül felderíteni és megvizsgálni a fanatikusabb
jelentkezőkkel! Szép kirándulás tehető a közeli kötelesmezői kalcedonlelőhelyhez.
2. Kirándulások: Nagybányán városlátogatás és a két nagy múzeum (Ásványmúzeum és
Képtár megtekintése); Felsőbányán városlátogatás,templomok , temetők és a Bodi-tó
megtekintése; Iza-völgyi népviselet és máramarosi fatemplomok; Fernezej és Kisbánya-völgy
felfedezése; Surdesti fatemplom; Lápos szurdok; Koltó, Petőfi emlékhely; Kapnikbányáról a
Gutin -hegység csúcsainak meghódítása jelenthet napi tartalmas időtöltést.
Mintegy 2 órás autózással elérhetők Kapnikról a Borsabánya valamint az Óradna környéki
meddőhányók is, melyek szintén ígéretes gyűjtőélményt tartogatnak.
Előzetes helyfoglalás és információ:
Kövecses-Varga Lajos, 8600 Siófok, Meggyfa u. 22.
E-mail: mineralmuseum@freemail.hu vagy banyavirag@freemail.hu
Telefon: 06-20-5325257 vagy 06-84-350038.
Tavalyi túrákról, ill. a környékről képeket találhat a következő web-oldalon:
web.axelero.hu/mineral

