Kárpát-medencei Összegyetemi Terepgyakorlat – 2016., Torockó
A tábor célja a tágabb otthonunk különböző egyetemein földtant tanuló diákoknak egy közös, baráti
hangulatú terepgyakorlat megteremtése. Az egyetemi tanév alatt elnyert elméleti tudás terepi,
gyakorlatias kiegészítése mellett, alkalmat teremteni a közös érdeklődési terület fölötti egymásra
találásra.
Az idei terepgyakorlaton az Erdélyi-szigethegység keleti-, és az Erdélyi-medence nyugati részét
ismerjük meg.
Időpont: 2016. augusztus 15–21.
Helyszín: Torockó, Tóbiás ház (http://tinyurl.com/hpygaak).
Jelentkezési határidő: június 10., cím: http://www.foldtan.hu/ -> Eseménynaptár -> 2016. II. félév ->
Kárpát-medencei Összegyetemi Terepgyakorlat -> On-line jelentkezés
Részvételi díj: MFT tagok: 425 lej (30ezer forint)
Nem-MFT tagok: 495 lej (35ezer forint).
A díj magába foglalja a szállás, az étkezés, az utazás, a belépők, a kirándulásvezető és egyéb
programok teljes költségét.
Komlóssy György bauxitkutató és Unger Zoltán geológus jóindulatú felajánlásának köszönhetően,
lehetőségünk van részlegesen támogatni néhány olyan résztvevőt, aki a magas benevezési díj miatt nem
tudna részt venni! Bővebb információkat az osszegyetemi@gmail.com címről lehet kérni.
A terepgyakorlat programja:
augusztus 15 (hétfő): Budapest (ELTE) – Miskolc (Egyetemváros) – Kolozsvár – Torockó.
augusztus 16 (kedd): Torockó – Szolcsva (Offenbányai-sorozat metamorf kőzetei, gránát és staurolit
gyűjtéssel és arany mosással) – Kisbánya (késő-kréta intrúziók és szkarn ércesedés) – Torockó
(borkóstoló). Kirándulásvezető: Márton István.
augusztus 17 (szerda): Torockó – Verespatak (betekintés a verespataki ércesedés genetikai és
bányászati kérdéseibe, látogatás a Vár- és Carnic-hegyi feltárásokban, római-kori bányászati emlékek
meglátogatása) – Bucsony (Detunáták: bazaltos andezitek) – Torockó. Kirándulásvezető: Márton István.
augusztus 18 (csütörtök): Torockó – Remetei-szoros. Felsőszolcsva – Torockó. 23 km-es gyalogtúra:
Remetei-szoros kolostor – Felsőszolcsva (kőzépidei karbonátos kőzetek és karsztosodási formák).
Kirándulásvezető: Kövecsi Szabolcs és Lengyel Hunor.
augusztus 19 (péntek): Torockó – Torda-hasadék (badeni alapkonglomerátum és gipszek) – Marosújvár
(környezeti katasztrófa a rosszul tervezett és felhagyott sókioldásos bányászat nyomán) – Felvinc
(református templom Anjou-kori falfestményei) – Miriszló (kora-pannóniai homokos feltárás) – Felgyógy
(kora-pannóniai agyagos feltárás) – Felgyógy (kora-badeni kövületes feltárás) – Tövis (Hunyadi János
alapította kolostortemplom) – Nagyenyed – Torockó. Kirándulásvezető: Wanek Ferenc.
augusztus 20 (szombat): Torockó – Torda (sóbánya: a badeni só és tektonikája) –
Magyargyerőmonostor (nummuliteszes rétegek és műemléktemplom) – Kolozsvár (ásványtani- és
őslénytani múzeum, Kolozsvári Magyar Napok, záróvacsora) – Torockó. Kirándulásvezető: Kövecsi
Szabolcs és Lengyel Hunor.
augusztus 21 (vasárnap): Torockó – Kolozsvár – Miskolc (Egyetemváros) – Budapest (ELTE).
Minden jelentkezőt igen nagy szeretettel várunk!

