
Gerecse-hegység és környéke – MAMIT őszi ásványgyűjtő túra 

2017. szeptember 29-október 1. 

Program 

(a linkekre kattintva térkép nyílik meg, illetve további információ érhető el) 

szeptember 29. péntek: 

900 találkozó Bajna, Hősök tere, parkoló 

930-1230 Lábatlan, Kecskekői mészkő-bánya (működő kőfejtő): itt különféle színű kalcitok (néha hatalmas 

méretben), ritkán barit vagy aragonitos képződmények találhatók. A falakban akár tenyérnyi Megalodus-

példányok is vannak, esetleg ebből is lehet gyűjteni. 

1300-tól Lábatlan, Bersek-bánya: a Lábatlani cementgyár volt márga-fejtője volt ez a hely, a tejfehér kalcitok 

mellett akár tányérnyi ammoniteszek is lelhetők itt. A kőfejtő jelenleg nem üzemel, reméljük ez a táborig 

így is marad. 

szeptember 30. szombat: 

900 találkozó Bajna, Hősök tere, parkoló 

915-1200 Bajna, Sárási kőfejtő: egy működő mészkőbánya, ásványok és ősmaradványok is előkerülhetnek. 

Gyűjtők által kevéssé ismert hely. 

1215-1600 Bajna, Hantos-puszta, egykori szén külfejtés: a szép kifejlődésű gipszrózsák, a pirit- és 

markazitgumók mellett fosszíliák és fakövületek is találhatók itt. 

További információ: http://www.geomania.hu/lelohely.php?lelohely=100 

1615-1730 Epöl, mészkő-kőfejtő: kalcit és szerencsés esetben nagytáblás barit gyűjthető itt. 

október 1. vasárnap: 

900 találkozó Bicske, Báder-fogadó parkolója az 1-es út mellett 

915-1400 Bicske-Csordakút, egykori szénbánya és bauxit-külfejtés: a fosszíliák (akár 6-8 cm-es, kívül 

kalcitos csigák) mellett kristályos hematit és rostos gipsz lehet itt a zsákmány. 

További információk: http://www.geomania.hu/lelohely.php?lelohely=157 

Általános tudnivalók 

Jelentkezés: Aki szállást is szeretne, legkésőbb 2017. szeptember 8-ig jelezze kitöltött jelentkezési 

lapjának visszaküldésével! Aki szállást nem igényel, legkésőbb 2017. szeptember 22-ig küldje meg 

jeletkezését a detrichbalazs@gmail.com e-mail címre! 

Szállás: Tatabánya, Csákányospusztai Turistaház. Nyugalmas helyen található, sokágyas szobákkal bíró 

turistaszállás. Várható szállásár: 2.800 Ft + 200 Ft IFA /fő/éj 

További információk: http://ptse.hu/lap/modul/kat/keptar/p1/114 

Felszerelés: 

A működő kőfejtőkben kötelező jelleggel szükséges kobak, bakancs, kesztyű és jól-láthatósági mellény; 

csak 18 év felettiek gyűjthetnek felelősségvállalási nyilatkozat aláírását követően. Igény esetén a 

szervezők kobakot korlátozott számban biztosítani tudnak (kérjük jelezze a jelentkezési lapon!). 

Természetesen a kobak, a kesztyű és a bakancs más lelőhelyeken is hasznos lehet . Az időjárás és a 

környezet viszontagságai miatt sapka, esőkabát, szúnyog- és kullancsriasztó jó, ha van mindenkinél. 

Költségek: 

Az utazási-, az étkezési-ellátási- és a szállásköltségek a hagyományokhoz híven a résztvevőt terhelik. 

A szervezési díj MAMIT tagoknak 1.000 Ft/fő, nem MAMIT tagoknak 2.000 Ft/fő. 

További információk: 

Ha bármilyen további kérdése merülne fel a tábor programjával, az utazással, a felszereléssel kapcsolatban, 

keresse a tábor szervezőit: 

 a programmal kapcsolatban: Grósz József 20/932-0083 (lehetőség szerint 800-1700 óráig) 

 jelentkezés: Detrich Balázs 30/439-6588 detrichbalazs@gmail.com 
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