
 
	

Iskolákat	és	óvodákat	is	szeretettel	várunk 
 
 
 
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 ásvány-
gyűjteményt mutat be. 
 
A jelenleg csaknem 4000 ásványt 
felsorakoztató magángyűjtemény 
szórakoztató és egyben oktató céllal 
létesült. A 600 négyzetméteren 
elhelyezkedő állandó kiállításunk mellett interaktív játékokkal, 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.  Fontos 
számára, hogy a fiatal korosztály bepillantást nyerhessen a természettudományok ezen 
ágába, megismerje és érdeklődjön iránta, hiszen közülük kerülhetnek ki a jövő geológusai, 
környezetvédői. 
 

 
 
 
 
 
	 	



 
	
Látnivalók	a	kiállításban:	
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. ÚJ: készíts papírból 
kristályszemüveget, ásványtartó dobozt vagy színezhető karkötőt. 
(létszám: 8-26 fő egyszerre, de igény szerint bővíthető) 
	

	
Kincskereső:	

A homokban ásványokat, kagylókat, kőzeteket és fosszíliákat 
rejtettünk el. Áss a mélyébe és találd meg a kincseket, majd válassz 
magadnak közülük egyet ajándékba!  
(5 fő használhatja egyszerre) 
 
 
 

Interaktív	kvíz	
A kiállítást körbejárva választ kaphatunk az előtérben kihelyezett 
interaktív tábla kérdéseire. A helyes válaszokat a zenélő „varázstoll” 
segítségével lehet leellenőrizni. Kicsiknek és nagyoknak is ajánljuk! 
(1-2 fő használhatja egyszerre) 
 
 

 
Mágneses	kirakó	

A mágneses táblán három kirakót lehet kirakni, amin többek között az 
Ásványok Háza szimbóluma, a Mátra Csillaga fantázianevű, 
gyöngyösoroszi manganokalcit is látható. 
(3-6 fő használhatja egyszerre) 
 
 
 

Aranybányászat	
Az ügyességi fajáték lyukakkal teli felületén kell felhozni az 
aranyrögöket a föld mélyéből és célba juttatni azokat.  
(egyszerre 1-2 fő játszhatja) 
 
 
 
 

Rejtvények,	kvíz	
A kiállítást körbejárva követhetjük a 
számozott nyomokat, hogy az ásvány-
kvíz kérdéseire válaszokat találjunk. 
Iskolás csoportoknak vetélkedési, 
ismeretszerzési lehetőség akár 
csoportokat alkotva, akár önállóan. A 

rejtvények nehezebb, kémiai ismereteket is igénylő kérdései az idősebb korosztály 
számára is kihívást nyújthatnak. Segítségül az ásványok kémiai és fizikai tulajdonságait 
bemutató táblázat áll rendelkezésre. 
	



 
Hamis	ásványok:	

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 közel 4000 ásványt mutat be Gyöngyösorosziból, 
Magyarországról, a Kárpát-medencéből és a világ számos más 
tájáról. Gyűjteményünket folyamatosan fejlesztjük, mind 
mennyiségileg, mind minőségileg. Kialakításra került továbbá 
egy 650 fajt bemutató ásványrendszertani gyűjtemény, illetve 

egy több mint 750 darabos mátrai gyűjtemény is. Csaknem 150 szabadon, asztalokon, 
földön kiállított ásványunk bátran megérinthető! 
 
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, 
ékszerekkel és emléktárgyakkal is várjuk látogatóinkat. 

 
  



 
 
 
Ásványgyűjtő	túráink:	
Márciustól októberig szervezünk ásványgyűjtő  
túrákat a Mátrában és Budapest környékén. 
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 „Ásványgyűjtés” menüpontjában olvashat 
(www.matracsillaga.hu). 
	
Jegyáraink	iskolás	és	óvodás	csoportoknak:	
legalább 10 fő esetén: 700Ft/fő 
legalább 25 fő esetén: 650Ft/fő 
legalább 50 fő esetén: 600Ft/fő 
A felnőtt kísérők számára ingyenes (legfeljebb 5 főre eső egy kísérővel). 
 
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 (egy zsák tartalma törő és kisebb 
kalapács, hegyes és lapos véső, védőszemüveg, védőkesztyű, ennek ára 1000 Ft/nap/fő).  
 
	 	



 
	
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. Megtalálhatók vagyunk a Google térképen 
(Ásványok Háza Gyöngyösoroszi)! 
 
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 (a7-es vagy 15-ös kocsiállásból). A részletes menetrendhez látogasson el a 
menetrendek.hu oldalra. Az épületnél buszmegálló nincs, a legközelebbi megálló az 
„Ércbánya”, 500 méterre található, a kiállításon túl. Buszjegyet eddig érdemes kérni és 
innen visszasétálni, vagy jelezni lehet a buszsofőrnek, hogy a múzeumnál szeretnének 
leszállni. 
 
Mozgáskorlátozottaknak:	
Akadálymentesen megközelíthető és bejárható az épület.  
	 	



 
	

	
Helyiségeink:	
Előterünkben találhatók a tematikus összeállításaink (hamis ásványok, bányászati 
emlékek), interaktív játékaink, ásványboltunk. Innen nyílik a mosdó (férfi, női) is. 

 
Nagy kiállító termünkben 38 db vitrinben látható állandó kiállításunk, illetve 
ásványrendszertani kiállításunk 6 db különálló vitrinben. Itt található a projektorunk 
hangtechnikával, 66 fős nézőtérrel. A terem konferenciák rendezésére is megfelel, a 
különleges hangulatról a csillogó vitrinek gondoskodnak. 
 
Nyitva	tartásunk:	
Hétköznapokon és hétvégén is nyitva vagyunk 10-16 óráig.  
 
Ünnepi	nyitva	tartásunkat	kérjük	ellenőrizze	a	weboldalunkon! 
 
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 ötleteket is szívesen meghallgatunk.  
	
Elérhetőségeink:	
Postacím: Ásványok Háza, 3211 Gyöngyösoroszi, Ércelő út 1. 
Telefon: +36 70/930 3869, +36 30/768 1630 
Email: matracsillaga@gmail.com 
Weboldalunk: www.matracsillaga.hu 
 
Kapcsolattartók:	
Nagy Mária Eszter 
kommunikációs munkatárs 
 
Szabó Dávid 
geológus/mineralógus 


