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Első alkalommal vett részt öt fős csapatunk az OPTTTT találkozón, amit idén 60. alkalommal rendeztek meg 

Kecskeméten. Felfedezni jöttünk az eseményt, hogy aztán szélesebb körben is propagáljuk saját tapasztalataink 

alapján. 

Az érkezőket a szállás elfoglalása után pálinka, bor, zsíros kenyér, töpörtyű és az elmaradhatatlan lilahagyma, 

paprika, paradicsom kínálatával várták. Sok, számunkra idegen ember régi ismerősként fogadott minket a szokásos 

kérdésekkel: ki honnan érkezett, hányszor vett már részt ilyen rendezvényen? Biztosítottak róla, hogy nagyon fog 

tetszeni és jól fogjuk érezni magunkat. Rövid idő elteltével ismerős arcokat is láttunk. Az üdvözlések után a szervezők, 

sportköri vezetők asztalánál folyt a beszélgetés, amikor elhangzott a mondat: „Lehetne Kaposváron is ilyen 

rendezvényt tartani, a Zselic rengeteg túrázási lehetőséget ad, és a városban is sok szép látnivaló van.” Megragadva a 

lehetőséget, rögtön a főszervezőhöz fordultunk a kérdéssel. Pár perc türelmet kért, majd azzal tért vissza: a kaposvári 

rendezésnek semmi akadálya, mivel ezelőtt még soha nem kapott ilyen lehetőséget a város. Ha a többi szervező is 

egyetért, a következő helyszín Kaposvár! Nem volt ellenvetés, így 10 perc leforgása alatt eldőlt a 2023-as év helyszíne. 

Köszönjük, megtisztelő számunkra! 

Első nap: megnyitó után az éjszakai túra volt az első megmérettetés. Lehetőség volt hosszabb és rövidebb 

távon nevezni, mi a rövidebb távra vállalkoztunk. Csapatnevet is kellett választanunk: ROKKANTAK néven, az 

esélytelenek nyugalmával derülve magunkon (hiszen mindegyikünknek volt valami fájdalmas testrésze), igazi 

„rokkant” csapatként indultunk. Csatlakozott hozzánk Bősze Csaba, a DPSE elnöke. Kaptunk térképet és egy 

feladatlapot, amit helyesen kitöltve a túra végén kellett leadni a szállásra visszaérve. Jó hangulatban kerestük a 

válaszokat, néha kicsit elbizonytalanodva, de minden kérdésre legjobb tudásunk szerint válaszoltunk. Sokat nevettünk, 

így a 1,5 óra gyaloglás nem is tűnt soknak. Éjfél után már a régi úttörő évek, tábortüzek hangulatával, énekelve tértünk 

vissza a szállásra. Feladat teljesítve.  

Második nap: szombaton reggeli után megkaptuk a városismereti túra 25+1 helyszínét jelölő térképét, a 

kérdéseket és fotókat, az utazáshoz buszjegyeket. A feladatokat úgy kellett megoldanunk, hogy 15 órára vissza kellett 

érkeznünk a kiindulási pontra, tesztírásra. Eldöntöttük hol kezdünk, és pontról pontra kerestük a térképen jelölt 

helyszíneket. Közben sok érdekességet megtudtunk Kecskemétről. Igazi csapatként dolgoztunk, egyikünk olvasta a 

térképet, másikunk a kérdésekre írta a választ, egyvalaki a mellékelt képeken szereplő épületrészleteket kereste. 

Minden kérdést közösen válaszoltunk meg, voltak köztük nehezek és beugratósak is. A technikát és a helyieket is 

segítségül hívtuk néhány esetben. Sokan örömmel segítettek és még több információt is adtak, mint amire szükségünk 

volt. Hogy az időt tartani tudjuk, az utolsó negyedben kettéváltunk és megosztottuk a kérdéseket. A visszaúton 

információkat olvastunk Kecskemétről, készülve a teszt kérdéseire. Utólag megállapítottuk, hogy legközelebb 

alaposabb felkészülésre lesz szükség. Visszaérve a szakácsok birka- és sertéspörkölttel várták a megfáradt túrázókat. 

Ebéd után következett a teszt megírása, ez 15 kérdésből állt. A feladatlap nehéz volt, esély sem volt dobogós 

helyezésre. Ezt követően pihenéssel töltöttük a napot, valamint (az esti eredményhirdetésig kihasználva az időt) az 

éjszakai túra egy részét napvilágnál is megnéztük. 

Eredményhirdetés: Az, hogy az éjszakai túra 3. helyezettjeként a ROKKANTAK csapatát szólították hihetetlen, 

egyben nagy boldogság volt számunkra. A többi résztvevő is osztozott örömünkben, hogy „első bálozóként” helyezést 

értünk el. A díjkiosztás után hivatalosan is bejelentették: a jövő évi helyszín KAPOSVÁR. Nagy öröm, taps fogadta a hírt. 

A hivatalos rész zárása után kezdődhetett a felhőtlen táncos, élő zenés mulatság. A fittebbek hajnalig ropták, de sajnos 

nekem, a sofőrnek a másnap reggeli hazaindulás miatt időben nyugovóra kellett térnem, hiszen hosszú út állt előttünk.  

Harmadik nap: vasárnap reggeli után a „Veletek jövőre Kaposváron” szavakkal búcsúztunk el vendéglátóinktól. 

A hazafelé tartó úton csapatunk úgy döntött, strandolással zárjuk a hétvégi eseményeket. Tamásiban pihenőt 

tartottunk, lazultunk. Pozitív élményekkel, Kecskeméttel kapcsolatos tudással gazdagodva tértünk haza. Nagyon 

örülünk, hogy részesei voltunk a rendezvénynek, ahogy a szervezők mondták:” Innentől fogva minden évben jönni 

fogtok!” – Így lesz! 

 

Gadácsi Ágnes és a ROKKANTAK csapata, 

Kaposvár 


