Iskolákat és óvodákat is
szeretettel várunk!
Szeretettel várunk iskolás csoportokat az Ásványok Házába. Célunk, hogy a fogékony
ifjúság megismerje az ásványok izgalmas világát, miközben interaktív foglalkozásokkal új
élményeket szereznek.
Az alábbiakban összegyűjtöttünk néhány fontos információt, amely a pedagógusoknak
segíthet megszervezni egy látogatást kiállításunkhoz.
Ásványok Háza:
A
Mátra
egyik
völgyében,
Gyöngyösoroszi község közelében,
festői környezetben helyezkedik el
kiállításunk, ami Magyarországon
egyedülálló
méretű
ásványgyűjteményt mutat be.
A jelenleg közel 5000 ásványt
felsorakoztató
magángyűjtemény
szórakoztató és egyben oktató céllal
létesült. A 600 négyzetméteren
elhelyezkedő állandó kiállításunk mellett interaktív gyermekfoglalkoztatókkal, tematikus
kiállításokkal, a gyöngyösoroszi ércbányából származó gyűjteményünkkel, illetve
bányászati és geológiai emlékekkel várjuk a kedves látogatókat.
Az Ásványok Háza által bemutatott magángyűjtemény tulajdonosa Magyar Balázs
hidrogeológus, akinél tanulmányai során alakult ki az életre szóló vonzalom az ásványok
világa iránt. Jelenleg környezetvédelemmel és kármentesítéssel foglalkozik. Immár
ötszörös nagyapa, szereti a gyerekeket, így fontos számára, hogy a fiatal korosztály
bepillantást nyerhessen a természettudományok ezen ágába, megismerje és érdeklődjön
iránta, hiszen közülük kerülhetnek ki a jövő geológusai, környezetvédői.

Szolgáltatásaink:
Ügyes Asztal:

Vágd ki, majd hajtogasd össze az ásványokat! Színezz kristályokat a
kiállításban látottak alapján vagy a képzeletedet használva!
Az Ügyes-asztalnál találhatók az interaktív gyermekfoglalkoztatóink:
memória játék, ásványhajtogató, kirakók.
(létszám: 6-26 fő, de igény szerint bővíthető)

Kutató‐sarok:
Vizsgáld meg mikroszkóp és többfunkciós nagyító segítségével az
ásványokat! Az eszközök használata könnyen elsajátítható, számos
mikro- és érdekes ásvány vár arra, hogy közelről is szemügyre
vegyék. (egyszerre 2 fő tudja kipróbálni)

Kincskereső:

Hamis ásványok:

A homokban ásványokat, kagylókat, kőzeteket és fosszíliákat
rejtettünk el. A számolólap segítségével gyűjts össze belőlük tízet, és
válassz magadnak közülük egyet ajándékba!
(5-20 fő használhatja egyszerre. A kibővített változatban mészkövek
között kell kincseket találni)

Tematikus összeállításunk a hamisított ásványok bemutatására:
hogyan növesztik mesterségesen, vagy színezik például román
vécépapírral az ásványokat.

Gyöngyösoroszi ércbánya:
A Gyöngyösoroszi mellett található, évtizedek óta nem működő
ércbányából számos gyönyörű ásvány került elő annak idején. A
napjainkban rekultiválás alatt álló bányába már tilos a belépés,
ezért az innen származó ásványok kézről kézre járnak, számuk
már nem nő. Az évtizedek alatt összegyűlt legszebb
példányainkat kiemelt helyen állítottuk ki, köztük a legnagyobb
és legszebb darab a „Mátra csillaga” fantázianevet viselő manganokalcit (CaCO3).
A bánya jelenéről és múltjáról készült fotósorozattal, illetve bányász eszközök
kiállításával szeretnénk megismertetni a látogatókkal a bányabeli életet, az onnan
származó ásványokat.

Állandó kiállításunk:
Közel 600 négyzetméteren helyezkedik el állandó
kiállításunk, mely csaknem 5000 ásványt mutat be
Gyöngyösorosziból, Magyarországból, Erdélyből és a világ
számos más tájáról. Gyűjteményünket folyamatosan
fejlesztjük, mind mennyiségileg, mind minőségileg.
Ásvány‐ és ajándékbolt:
Az előterünkben vásárlásra is van lehetőség. Kezdő és haladó
ásványgyűjtők is találhatnak maguknak kedvükre való szuvenírt
akár Gyöngyösorosziból, Magyarország más területeiről vagy a
nagyvilágból. Immár ajándékokkal is kiegészült kínálatunk,
képeslapokkal, kulcstartókkal, ékszerekkel és dísztárgyakkal is
várjuk látogatóinkat.
Rendezvények:
Gyakran tartunk egy tematikus rendezvényt, amely valamilyen ünnephez kötődik.
Ilyenkor kedvezményes jegyárral látogatható a kiállítás és a rendezvény programjai –
előadás, tárlatvezetés, kézműves asztal, egyéb programok.
Vetítés:
Természetfilmeket vetítünk vulkánokról, barlangokról, a Föld születéséről. A videók
hosszúak (1-2 órásak), de menet közben is be lehet kapcsolódni vagy félbe lehet hagyni.
Kiegészítő programnak, esetleg esős időre javasoljuk.
(Projektoros vetítés, férőhely: 66 fő)
Szakmai tárlatvezetés:
Geológus munkatársunk nagyobb iskolások számára szakmai tárlatvezetést tart, amely
során az ásványokról részletes bemutatót tud tartani (ásványok kémiája, kialakulása,
hazai ásványfajok, stb.). (Ez plusz költséggel jár, illetve előzetes időpont egyeztetés
szükséges hozzá!)
Előadás:
Geológus munkatársunk tart fél órás előadást
ásványokkal kapcsolatban. Nagyobb iskolásoknak
ajánljuk. (Plusz költséggel jár, illetve előzetes időpont
egyeztetés szükséges hozzá! Férőhely: 66 fő)
Ásványgyűjtő túráink:
Márciustól októberig szervezünk ásványgyűjtő
túrákat a Mátrában. Meghirdetett időpontokban vagy
igény esetén ezeken felül is elfogadunk csoportos
jelentkezést. Geológus munkatársunk tapasztalt
túrázó, segít megismerni a helyszín geológiai
sajátosságait, a gyűjthető ásványokat, szívesen felel
bármilyen felmerülő kérdésre. Jelenleg 15 db
felszerelést tudunk biztosítani, amely vésőket,
kalapácsokat, védőeszközöket tartalmaz. A túrákról bővebb információt weboldalunk
„Túráink” menüpontjában olvashat (www.matracsillaga.hu).

Jegyáraink iskolás és óvodás csoportoknak:
legalább 10 fő esetén: 750Ft/fő
legalább 25 fő esetén: 700Ft/fő
legalább 50 fő esetén: 650Ft/fő
A felnőtt kísérők számára ingyenes.
A látogatás mellé foglalhatnak túraidőpontot is pénteki, szombati vagy vasárnapi napon.
A túrával kiegészült belépők:
legalább 10 fő esetén: 1500Ft/fő
legalább 25 fő esetén: 1400Ft/fő
legalább 50 fő esetén: 1300Ft/fő
Felszerelést 15 darabszámig tudunk biztosítani.
Szakmai tárlatvezetés: +150Ft/fő
Előadás a Mátra ásványvilágáról: +150Ft/fő
(Időpontfoglalás szükséges!)
Megközelíthetőség:
Címünk: 3211 Gyöngyösoroszi, Károlytáró Hrsz.: 703/14., 9-es km.
Az Ásványok Háza Gyöngyösoroszi közelében, Károlytáró lakótelep irányában
helyezkedik el, Gyöngyöstől 9 km-re.
Az út Gyöngyöstől kanyarogva, erdőkkel és hegyekkel szegélyezve vezet hozzánk,
miközben a Toka-patak csörgedezik hol jobbról, hol balról. A festői környezet minden
évszakban megannyi szépséget és különlegességet kínál, legyen szó túrázásról, vagy autós
kirándulásról.
Útbaigazítás Gyöngyösről:
Miután beérkezett Gyöngyösre, kövesse a Szurdokpüspöki és/vagy Gyöngyöspata felé
mutató táblákat. A Szurdokpüspöki felé haladó úton, a Gyöngyös táblát elhagyva jól
észrevehető jobb kéz felől a Gyöngyösi Állatkert, illetve az „Ásványkiállítás 9km” tábla. Az
állatkertnél kell jobbra fordulni Gyöngyösoroszi felé.
Gyöngyösorosziba érve a főút balra kanyarodik. Folytassa útját a községen keresztül
elhagyva jobb kéz felől a községházát, majd balról a katolikus templomot.
Gyöngyösoroszit elhagyva az út folytatódik felfelé, elhagyva balról az egykori
ércelőkészítőt, majd a vízgyűjtőt. A kilencedik kilométernél, az út bal oldalán található az
Ásványok Háza sárga épülete, zöld kapuja.
Parkolás:
Parkolásra az udvarunkban van lehetőség a kijelölt parkolóhelyeken. Jelenleg egy
mozgáskorlátozott parkolóval rendelkezünk. Busz számára is van elegendő helyünk.
Érkezés helyközi autóbusszal:
Az Ásványok Házához Gyöngyösről indul helyközi buszjárat Károlytáró lakótelep
irányába (a 15-ös kocsiállásból). A részletes menetrendhez látogasson el a
menetrendek.hu oldalra. Az épületnél buszmegálló nincs, a legközelebbi megálló az
„Ércbánya”, 500 méterre található. Buszjegyet eddig érdemes kérni és innen visszasétálni.
Mozgáskorlátozottaknak:
Akadálymentesen megközelíthető és bejárható az épület.

Helyiségeink:
Előterünkben találhatók a tematikus összeállításaink (hamis ásványok, az ércbánya
ásványai, bányászati emlékek), interaktív foglalkoztatóink, ásványboltunk. Innen nyílik a
mosdó (férfi, női) is.
Nagy kiállító termünkben 38 db vitrinben látható állandó kiállításunk, illetve
ásványrendszertani kiállításunk 6 db vitrinben. Itt található a projektorunk
hangtechnikával, 66 fős nézőtérrel. A terem konferenciák tartására is megfelel, a
különleges hangulatról a csillogó vitrinek gondoskodnak.
Nyitva tartásunk:
Hétköznapokon és hétvégén is nyitva vagyunk 9-17 óráig. Pénztárunkat 16 órától zárjuk,
így ekkor már új látogatókat nem fogadunk, de a bent lévők 17 óráig maradhatnak.
2018‐ban az alábbi napokon vagyunk zárva:
2018. április 2. hétfő, Húsvéthétfő
2018. május 21. hétfő, Pünkösd hétfő
2018. november 1. csütörtök, Mindenszentek
2018. december 24. hétfő, Szenteste
2018. december 25-26. kedd és szerda, Karácsony
2019. január 1. kedd, Új Év első napja
Együttműködés az Ásványok Házával:
Szívesen ajánlunk fel jótékonysági rendezvényekre díjakat (tiszteletjegy, kupon, ásvány),
de vásárolható is nálunk tiszteletjegy jutalomként, ajándékként. Szívesen fogadunk iskolai
óra keretében diákokat, legyen szó földrajz-, ásványtan- vagy akár rajz óráról. Továbbá
egyéb ötletekre is fogékonyak vagyunk. Sajnos jelenleg a kitelepülést, kiállítást nem
tudunk vállalni munkaerőhiány miatt.
Elérhetőségeink:
Postacím: Ásványok Háza, 3211 Gyöngyösoroszi, Ércelő út 1.
Telefon: +36 70/930 3869, +36 30/768 1630 (Vodafone)
Email: matracsillaga@gmail.com, info@matracsillaga.eu
Weboldalunk: www.matracsillaga.hu
Kapcsolattartók:
Nagy Mária Eszter
kommunikációs munkatárs
Szabó Dávid
geológus/mineralógus

