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ÁSVÁNYGYŰJTŐ TÁBORA
VELENCEI-HEGYSÉG
2005.09.30-2005.10.02., VELENCE

Több évi szünet után ismét várja a Velencei-hegység a magyar ásványbarátokat!
A szeptember végi tábor jó kikapcsolódást ígér a gyűjteni vágyóknak, „amatőröknek és
profiknak” egyaránt, de akik egy jó kirándulásra, kellemes társaságra vágynak, esetleg
a hegység geológiája után érdeklődnek, azokat is szívesen várjuk! Az eddigiektől
eltérően most inkább a hegység déli és keleti részére koncentrálunk.
A „főhadiszállás” a Velencei Ifjúsági Üdülő és Kemping (VIÜK- Velence, Tábor
út 2. Tel:06-22/472-142) területén lesz, 4-8 ágyas faházakban, közös vizesblokkal. Az
étkezés helyben biztosított, napi háromszori -igény esetén természetesen hidegcsomagot
is tudunk biztosítani. Esténként tábortűz, bográcsozás, geológus nóták szórakoztatják a
vendégeket. (Nagyon) rossz idő esetén előadások, filmvetítés vagy akár múzeumlátogatás
is szerepel a programlehetőségek között. A tábor időpontja egybeesik a Szent Mihály
napi Vígasságok rendezvénnyel, mely szombat estére különleges programlehetőségeket
kínál.
A tábor megközelítése:
A VIÜK tábor a vonattal érkezők számára a velencei vasútállomástól kb. 5 percre, a
tábor úton 300 m-t visszafelé haladva érhető el. Akik autóval jönnek, a velencei
tópartról a legegyszerűbb megközelíteni a helyszínt. A pontos helyszín a mellékelt térkép
alapján:

A tábor költségei:
A szállás díja egy éjszakára 900 Ft (ágynemű van!). A szállást péntek déltől lehet
elfoglalni, és vasárnap 18 óráig kell elhagyni).
Az étkezés egy napra szintén 900 Ft, melyben a reggeli, ebéd (szükség esetén
hidegcsomag) és vacsora foglaltatik. (Reggeli 180.- Ft, az ebéd 420.- Ft, vacsora 300.- Ft)
A lelőhelyek elérése személygépkocsikkal történik, mint ez már hosszú évek óta
lenni szokott. Aki tehát autóval tud jönni, kérem jelezze!
A tábor részletes programja:
(A felmerülő igények és az időjárás függvényében a programtervezet még nem végleges)
Első nap(péntek délután):
1,Kirándulás a hegység andezitkalderáján. A pázmándi Zsidó-, Csekés-, Cseplek-,
Csúcsos-hegy, a nadapi Templom-hegy hidrotermás képződményeinek ásványai.
2,A nadapi községi kőfejő ásványai, geológiai feltárások megtekintése a Bence-hegyen és
környékén.
Második nap(szombat):
1,A Meleg-hegy ércesedései, és azokhoz kapcsolódó ásványparagenezisek vizsgálata.
Baritkutató tárók anyagának felülvizsgálata. A gránit-pala kontaktus jellegzetes
átalakulásaihoz kapcsolódó ásványegyüttesek.
2,Kirándulás a hegység szívében. Fluoritgyűjtés a Bella-tárónál, a sukorói Ördög-hegy
és a Rigó-hegy ásványai.
Harmadik nap(vasárnap):
1,Az utolsó nap fakultatív, a már ismert(ebb) lelőhelyek felkeresése, mint PátkaSzűzvár, Kőrakás-hegy, esetleg Varga-hegy, vagy Polgárdi.
2,Másik fakultatív lehetőség, hogy ha egy-egy lelőhely még ígéretesnek tűnik, amit előző
két nap megtekintettünk, vasárnap ismét felkereshetők.
A táborra jelentkezni telefonon ill. e-mailben lehet Kupi Lászlónál (természetesen
az esetlegesen felmerülő kérdésekre is itt kaphatnak választ):
Telefonon: 06-20/360-1116
E-mailben: dzsimbo@ gmail.com

