
MAMIT tábor – Dél-Mátra, Gyöngyösoroszi környéke 
2011. május 27-29. 

Szervező: Detrich Balázs 30/439-6588, detrich.balazs@zalamegye.hu 

Szállás: Sástói Ifjúsági tábor (Mátrafüred-Sástó, Farkas utca DNy-i vége) – képek és információk a 
www.sastotabor.extra.hu honlapon 

Az elhelyezés a jelentkezők számától függ: 
• ha lesz 15-20 jelentkező, akkor egy nagyobb faházban, ebben 4 db 5 ágyas szoba van 

(összesen 20 férőhely). A faházban kisebb előtérből nyílnak a szobák és a vizesblokk; 
• ha 14-en vagy kevesebben leszünk, illetve az esetleges „20 fő feletti rész” a főépület 

szobáiban nyerhet elhelyezést (itt összesen 14 férőhely van). 
A főépületben találhat egy nagyobb terem, ahol akár 70 ember is étkezhet egyidejűleg, illetve 
egyéb csoportos programokhoz, vetélkedőkhöz, TV nézéshez is használható. Ezt viszont az adott 
időszakban ott táborozó csoportok is használhatják. 
A tábor területén van néhány tűzrakóhely és egy betonozott focipálya is. 

Költségek: 2 napra összesen 4.000 Ft/gyermek és 4.800 Ft/felnőtt (ágynemű-használattal) 
• szállásdíj: 1.800 Ft/fő/éj; 
• ágyneműhasználat (egyszeri költség): 400 Ft; 
• IFA (18 éven felülieknek): 400 Ft/fő/éj 

Étkezés: a táborhoz közel, a tóparthoz közeli Sástó Étteremben van rá lehetőség (kb. 200 m). 

Tervezett felkeresendő lelőhelyek: elsősorban a Gyöngyösoroszi környéki telérek kibúvásai és az 
egykori tárók meddőhányóit tervezzük felkeresni. A márciusi terepbejárást követően a következő 
program alakult ki: 

27-e (péntek): 
1230 találkozó Gyöngyösoroszi-Károlytáró buszfordulójánál; 
Nagytölgyes-bérc, Tölgyes-telér kibúvása és annak törmeléke; 
Katalin-táró meddőhányója; 
Pelyhes-I. táró meddőhányója; 
szállás elfoglalása. 

28-a (szombat): 
900 találkozó Gyöngyösoroszi-Károlytáró buszfordulójánál; 
Felső-Péter-Pál-táró hányója; 
Péter-Pál táró és akna hányójának maradványa; 
Hidegkúti-táró és árkolás hányója; 
Új-Károly-táró hányóinak maradványa; 
Károly-táró hányójának maradványa és környéke. 

29-e (vasárnap): 
900 találkozó Gyöngyösoroszi-Károlytáró buszfordulójánál; 
egykori csillepálya töltése; 
Vereskői sziklák és a Vereskői-táró meddőhányója; 
Gyöngyöstarján, Füledugő-kőfejtő. 

Gyöngyösoroszi környékén a bányászat immár 15 éve „tartósan szünetel”, jelenleg csak 
rekultiváció és a kármentesítés zajlik. A folyamatos gyűjtés és a rekultiválás miatt a korábbi 
bőséges leletet biztosító lelőhelyek ma már nem könnyen adnak szép darabokat. A fenti program 
összeállítása során igyekeztem olyan lelőhelyeket választani, melyek a tán nem oly ismertek a 



gyűjtők körében, vagy klasszikus helyként némi munka után ma is mutatós vagy érdekes leletekkel 
kecsegtetnek. 

Az ércesedésben gyakoribb ércek (galenit, szfalerit, pirit) és kísérő ásványok (kvarc különféle 
változatai, barit) begyűjtésére lehet számítani, de a lelőhelyeken mostanában is több ritkább ásvány 
is előkerült (antimonit, wurtzit, semseyit, fluorit, álalakok). 

Kérek mindenkit, ha lehet készüljön megfelelő túrabakanccsal, mert a tábor során meredek 
hegyoldalak, ingatag köves-sziklás és csúszós felszínű talaj és meddőhányók is akadnak. A 
gyűjtéshez célszerű egy kisebb csákány és egy kőtörő kalapács (1-1,5 kg-os) is. 

Részvételi költségek: 
Szállás: 1.800 Ft/fő/éj 
Ágynemű:  400 Ft/fő 
Szervezési díj: a) MAMIT tagoknak: 1.000 Ft/fő 
 b) nem MAMIT tagoknak: 2.000 Ft/fő 
Étkezés és utazás költségei – mindenki maga rendezi 

Egyéb hasznos információk: 
A Budapest felől gépkocsival érkezőknek Gyöngyösön javaslom, hogy a 3-as úton a TESCO után 
kanyarodjanak balra, a körforgalmaknál tartsanak Gyöngyöspata felé (tábla mutatja), a 2. 
körforgalom utáni furcsa elágazásnál menjenek egyenesen (elsőbbséget kell adni!), majd az utca 
végén balra tartva érik el a gyöngyösoroszi lehajtót (lásd térkép). Ez kicsit bonyolultnak tűnik, de 
több gyorsan váltó lámpa és a belváros elkerülhető így. 
A Gyöngyösről kivezető úton, illetve a Gyöngyösoroszira vezető úton közlekedjen mindenki 
óvatosan, néhány szakaszon a jónak tűnő aszfalton hatalmas kráterek tátonganak! 

 
A mobiltelefonok gyűjtés közben a térerő gyengélkedése miatt nem mindig használhatók! 

A táborral egy időpontban rendezik meg (elvileg) a Gyöngyösi Bornapokat! 

Ha bármilyen kérdése van, megpróbálok rá válaszolni, és kérem a szervezés megkönnyítése 
érdekében töltse ki és küldje vissza a mellékelt jelentkezési lapot! 


