BUDAPEST MINERAL SHOW 36. NEMZETKÖZI
ÁSVÁNYBÖRZE ÉS ÉKSZERKIÁLLÍTÁS
BUDAPEST MINERAL SHOW 36. Nemzetközi Ásványbörze és Ékszerkiállítás
rendezvény 18. éven felülieknek csak VÉDETTSÉGI IGAZOLVÁNY vagy
okostelefonra telepített applikáció bemutatásával látogatható!

Ki ne szeretett volna gyerekkorában színes, szép rajzolatú vagy érdekes formájú köveket gy?jteni? Sokak
számára ez a szerelem egy életre szól és lázba jönnek egy-egy szép ásvány láttán vagy egy új gy?jt?hely híre
hallatán. Egy jó ásványbörze mindig ideális terep a féltve ?rzött gy?jtemény új darabokkal való

kiegészítéséhez vagy egy csereberéhez. Itt lehet a legtöbb új hírhez jutni, hiszen a kiállítók közül sokan a
maguk gy?jtötte példányokat árulják. A megtalálás kalandos történetének elbeszélése pedig ajándékként jár a
börzéken a megvásárolt ásvány mellé.
Az ország legnagyobb ásványbörzéje idén is augusztus végén jelentkezik a Vasúttörténeti Parkban, immár e
helyszínr?l 14. alkalommal. Ez az ország egyetlen börzéje, ahol a kiállítók egy légtérben egymás közelében
állítják ki a föld mélyének kincseit az ásványokat, k?zeteket, kövületeket és az ezekb?l készült dísztárgyakat
ékszereket.
A felhozatal minden évben fantasztikus a néhány forintos „kavicsoktól” a vagyont ér? drágakövekig
mindenki megtalálja a kedvére való portékát. Sok gy?jt? elhozza felesleges darabjait, amit egymás között a
gy?jt?k el is cserélhetnek. Több, mint egy évtizede az ország legnagyobb ásványgy?jteménnyel rendelkez?
múzeumai, - így az Természettudományi Múzeum, a Miskolci Herman Ottó Múzeum és az ELTE
Ásványmúzeuma is elhozza és bemutatja legújabb szerzeményeit.
Változtathatják-e az ásványok a színüket? Az ásványtan egy nagyon látványos területébe pillanthatunk be dr.
Hollósy Ferenc vezetésével, aki több izgalmas bemutató segítségével magyarázza el mi is az a
fluoreszcencia.
Tájékozódhatnak a látogatók a hazai ásványgy?jt? túrákon való részvétel feltételeir?l. Beszerezhetik a
gy?jtéshez szükséges eszközöket illetve a szakirodalmat is.
A közönség csalogató játékok közül minden évben viszi a pálmát a K?kaszinó szerencsekereke és a
kincsmosás. A játékokon keresztül közelebb jutunk a természet 3. birodalmához az ásványokhoz és a
k?zetekhez.
Aki az ásványok és az egyéb kincsek látványával betelt a Parkban kisvonatozhat, megcsodálhatja a régi
mozdonyokat és vagonokat és a hangulatos utasellátó étteremben jól is lakhat a rendezvényre készített
menükkel.
Nyitva tartás:
Mindhárom nap 9-18 óráig.
Szeretettel várjuk Önöket a rendezvényen és bármilyen kérdésük van, érdekl?djenek bátran!
A SZERVEZ?K AZ ID?PONT ÉS A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJÁK!
A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges

