VII. výstava húb v Marianke
sprievodná akcia “Staré banské diela Malých Karpát”

Dňa 10. septembra sa v Marianke konala výstava "Staré banské diela Malých
Karpát", ktorá bola sprievodnou akciou "VII. výstavy húb v Marianke. Výstava priblížila
najzaujímavejšie fakty týkajúce sa baníctva v Malých Karpatoch formou fotografií z
podzemia, priestorových (3D) fotografií, opisom rudných ložísk, vzoriek minerálov a
hornín a baníckych artefaktov.
Organizátorom výstavy bol Spolok Permon Marianka, ktorý je členom Združenia
banských spolkov a cechov Slovenska od roku 2007. Predseda a výkonný tajomník
spolku sú členmi Rady združenia. Výkonný tajomník spolku, p. Jozef Kráľ je
šéfredaktorom časopisu MONTANREVUE, ktorého vydavateľom je Združenie, predseda
spolku je členom redakčnej rady.
Aj keď bolo krásne slnečné počasie lákajúce na výlety a šantenie v prírode,
výstavy sa zúčasnilo veľa návštevníkov zvedavých koľko druhov húb asi može rásť v
takom krásnom, teplom a veľmi suchom čase neskorého leta. Na počudovanie húb bolo
na výstave viac ako sa predpokladalo – až 112 druhov, takže bolo na čo siahať a pozerať
a sprievodná akcia vystavených fotografií a minerálov bola určite zaujímavým spestrením
každoročne sa opakujúcej výstavy húb.
Kto mal záujem nasadil si modro-červené papierové okuliare a pokochal sa
priestorovým 3D pohľadom do človekom vytvoreného podzemia nedalekých vrchov,
údolí a kopcov. Dva modely baní a banské svietidlá od najstarších olejových lámp až po
novšie karbidové lampy priblížili zvedavcom ťažkú prácu starých aj súčasných baníkov v
podzemí.
Jeden z najzaujímavejších minerálov expozície bol určite najmäkší nerast na svete
s názvom mastenec, ktorý je právom považovaný za mineral 3. tisícročia. Mini expozícia
mastenca priblížila jeho skoro všestranné použitie v bežnom živote človeka, od jeho
ťažby na ložisku Gemerská Poloma až po výrobky každodennej spotreby, v ktorých sa
tento mineral využíva.
Viac ako dvesto návštevníkov raz za rok sa konajúcej výstavy húb v obci s viac
ako storočnou baníckou históriou Marianka, zažilo určite príjemných niekoľko desiatok
minút prezeraním mykologických nálezov a nálezov neživej prírody.

