
Ásványgyűjtő túrák 1. rész – Telkibánya  – Budapesti indulás 
2019. április 9-10. (kedd-szerda) KISBUSZ (résztvevők max. 8 fő) 

Irányár: 29 000,- Ft/fő, mely tartalmazza az útiköltséget, a szállást (2 ágyas, fürdőszobás 

szobákban), a túravezető díját, a belépő díjat, a vacsorát az első napon, reggelit a 2. napon, és 

a szükséges ásványgyűjtő eszközöket. 

 

Több éven keresztül tartó túrasorozatot indítottunk az ásványok világába. Nem csak 

ismerkedünk velük, hanem keressük, gyűjtjük, és ékszert is készítünk belőle. A helyi 

túravezetők garanciát jelentenek, hogy nem térünk haza üres kézzel.  

Mivel 2018-ban nagyszerű és eredményes volt túra, ezért 2019-ben megismételjük ezt a 

helyszínt. Az első utunk Telkibányára vezet. 

 
8.00 Indulás a Mexikói úti metróállomástól 

Közben pihenő 

 

Telkibánya 
 

13.00-tól a 20 éves tapasztalattal rendelkező Bartók József túravezető átveszi az irányítást. 

Tárlatvezetés a Múzeumban, majd indulás az aranybányába pár km-es körtúrával – meleg ruha ajánlott, mert a 

bányában a hőmérséklet 12 
0
C. Ezután reszkessenek a hegyikristályok, mert megyünk és zsebre rakjuk őket. 

Zárásként a Szép Ilonka forrás és a jégbarlang megtekintése. Este az ékszerkészítés fortélyai. 

   
 

Második napon Telkibánya megismerése, majd jáspisvadászat következik. 

Zárásként az Ásványkiállítás és ajándékbolt megtekintése következik (ahol igazi gönci barackpálinkát is lehet 

kapni ) 

   
A Hegyikristály az egyik legerősebb és legfontosabb ásványunk. A 12 mesterkristály egyike. A hagyományok 

úgy tartják, hogy megvéd a démonoktól, betegségektől és energiát, erőt ad tulajdonosának. A hegyikristály 

hatása rendkívül sokoldalú, mestergyógyító. Javítja az emlékezőképességet, csökkenti a depresszió tüneteit, 

nyugtatja az idegeket, kiegyensúlyozottá teszi viselőjét. Erősíti az immunrendszert, egyensúlyba hozza a 

szervezetet.  

 

A Jáspis ásványt már évezredek óta ismerjük. Régen a harcosok markolatába foglaltak jáspis szemeket, hogy 

megvédje őket a sérüléstől. Sok fajtáját ismerjük és az általános hatások mellett, egy-egy jáspisnak külön meg 

van a jótékony hatása 

 

17.00 Indulás Telkibányáról  

Közben pihenő 

Érkezés a Mexikói úti metróállomáshoz 20.00-kor 
 

Jelentkezés és bővebb információ:  

Palotai János (06-30/48-777-38, mail: palotaix@t-online.hu) 

Családok Kulturális és Szabadidősport Egyesülete Kozármisleny (www.csakszis.hu) 


