Kutatótábor 2016. október 7-9. Kőhányás
A már hagyományosnak mondható biosz tábor az idén október első hetében került
megrendezésre. Péntek délután 15.20-kor indultunk Kőhányásra, a Steinau Vendegházba, ahol a
szobák elfogalása után egy előadáson vehettünk részt, ami legfőképp a szarvasbőgésről szólt. Az
előadás után mindenki evett pár zsíros kenyeret hagymával, és megivott egy-két pohár teát.
Miután kellően feltöltődött a társaság, elindultunk a közeli erdőbe túrázni.

A második napon kissé borongós, párás időben, a reggelit követően a környéken kitett
talajcsapdák begyűjtésével és cseréjével foglalkoztunk. Jó hangulatban, vidáman folyt a munka.
A szállásra visszaérkezve már várt minket Czeti tanárnő, az általa készített finom ebéddel. Kora
délután az Oroszlánkő vár romjait fedeztük fel, mely a Vértes hegység erdejében,
Kőhányáspuszta közelében, nagyon szép természeti környezetben található. A túra során
Eichardt tanár úr kalauzolt minket. Dombos vidéken haladtunk keresztül, a romoknál kicsit
megpihentünk és fényképeken is megörökítettük a látottakat. A vár megtekintése után megnéztük
az Oroszlánkő-barlangot is. Jó levegő, szemet gyönyörködtető színes őszi táj és humoros társaság
tette ezt a kirándulást kellemes élménnyé. A szálláson tanár úr és segédei készítettek a csapat
számára kiadós, ízletes gulyást. A vacsora elfogyasztása után még melegedtünk, voltak, akik a
tűz körül, és voltak, akik benn a vendégházban, majd a csapat nagy része elindult az éjszakai
túrára 22.00 óra körül. Az oda- és visszafele vezető út nagyon izgalmas, olykor kissé ijesztő volt
néhányunknak, de összességében, ismételten nagyszerű élményként könyveltük el. Miután
visszaértünk a szállásra, még a tábortűz közelében melegedve sokáig beszélgettünk, majd kissé
álmosan és fáradtan tértünk nyugovóra.

A harmadik nap délelőttjén kipróbálhattuk magunkat az íjászkodásban és
légpuska-lövészetben, kisebb-nagyobb sikerrel, ezalatt Eichardt tanár úr három fiú társaságában
visszament az egyik korábbi helyszínre, befejezni a munkákat. Mindkét része a társaságnak
nagyon jól szórakozott, ahogy az jellemző volt a hétvégére addig is. Miután a kutatócsapat
visszaért a szállásra, megebédeltünk, és már kezdhettünk is pakolni, hiszen egy órakor érkeztek
értünk szüleink.

Összességében egy szuper hétvégét tölthettünk el (ismét) Kőhányáson, egy nagyon jó
társasággal, és maradandó élményekkel. Biztos, hogy tavasszal sem fogjuk kihagyni!

