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Az őszi szünetben rendezte meg a TanÖsvény Természetjárásért Egyesület és az Ifjúsági Unió 
Szekszárd a patcai 4 napos táborát. A Dienes Valéria Általános Iskolából ismét sok diák 
jelentkezett, hogy kipróbálja az érdekes programokat. 
November 2-án reggel indultuk el Szekszárdról. Útközben megálltunk Kaposváron, hogy 
kipróbálhassuk az úgynevezett Geocachinget, azaz nevezetes pontok keresését korszerű 
eszközökkel. Ezt az egész csapat nagyon élvezte, és már ez is adott egy hangulatot a 
tábornak. Miután megérkeztünk a szállásra izgalmas játékok voltak- habár ez minden napra 
igaz - ismerkedés céljából. Ugyan már mindenki tudta, hogy ki kicsoda, mert ez egy jól 
összeszokott csapat, mégis jól éreztük magunkat. A hét többi részében rengeteg érdekes 
feladat volt. Kalandos éjszakai túra, gombászás, hozzávalók keresése a vacsorához, labirintus, 
pizza sütés, túraversenyek. Nekem a túraverseny tetszett az egyik legjobban, mert magunk 
tudtunk tájékozódni az erdőben, a nagyobbak segítsége nélkül és szerintem ebben mindenki 
kivette a részét. Emellett nem titok, hogy nagyon jó kedvvel csináljuk ezeket végig, hiszen mi 
is nagyon szeretünk túrázni. A másik, számomra nagyon élvezetes feladat volt a labirintus. 
Biztosan sok ideig tartott, amíg felállították ezt a pályát, de egy kis gondolkodással mindenki 
kijutott a kötélrengetegből.  

Persze a szórakozás sem maradt ki a táborból. A tanyán lévő csúszdaparkot mi is sokszor 
igénybe vettük. ☺ Ezt kicsik és idősebbek egyaránt élvezték.  

Egyszóval ezt a tábort mindenkinek csak ajánlani tudom, hiszen itt mindenki jól érzi magát és 
rengeteg csodás élménnyel tér haza.  

Ahogyan mi is. ☺                                           Koltai Luca  8.b 

 

Őszi kikapcsolódás Patcán 
 
Már sokadik alkalommal került megrendezésre a tábor a tanyasias hangulatú Patcán 

Kaposvártól mintegy 11km-re. A 2 órás utat busszal tettük meg. Odafelé, tartottunk egy 

kisebb pihenőt Kaposváron, ahol a népszerű sportba a geocaching-be kóstolhattunk bele.  A 

nehéz iskolanapok után alig vártuk, hogy, megérkezzünk, és végre kiélvezhessük a táborozás 

minden örömét.  Emlékeinkben még élénken élt a tanya barátságos, falusias hangulata, 

szerencsére idén sem kellett csalódnunk, csodálatos élmény volt újra bejárni a gazdaság 

egész területét és köszönteni a már jól ismert és az újonnan született állatokat. Legnagyobb 

örömünkre a régi emlékek mellett újakat is szereztünk, mindnyájunk tetszését elnyerte 

Európa második legnagyobb fedett száraz-csúszda parkja. Három különböző, de egyaránt 

nagyszerű csúszdáján az adrenaliné és a bátorságé volt a főszerep, ami vidám és emlékezetes 

percekhez vezetett. Az első ott töltött éjszaka bár nem telt zökkenő mentesen, de 

kétségkívül összekovácsolta a táborlakókat. A következő napok túrái közül kiemelném a nagy 

népszerűségre szert tett éjszakai túrát valamint az utolsó nap táborzáró túráját, ahol 

kipróbálhattuk magunkat kisebb, csoportokban is.  Érdekes felfedezésre tettünk szert a 

közös vacsora készítések alkalmával, ahol kiderült, hogy még a mi generációnk is képes ehető 



dolgokat sütni: virslit, szalonnát és pizzát. Azt hiszem mindannyiunk gazdagabb lett némi 

természetismereti tudással, egy-két baráttal és rengeteg kellemes vicces és önfeledt 

élménnyel, ezeket az élményeket pedig ezúton is szeretnénk megköszönni a tábor 

szervezőinek és az IFU-nak. 

 Deutsch Eszter 8.b 

 
 
Idén már többedik alkalommal került megrendezésre az Ifjúsági Unió Szekszárd általi 

szervezésben a Patcai Katicatanyán zajló túratábor. A táborba indulás november 2-án reggel 

történt. A közel két órás busz utat egy meglepetéssel tették izgalmasabbá a szervezők, ami a 

Kaposváron zajló geocachinget foglalta magában.  Ez egy szabadidős tevékenység, mely 

egyesíti a modern technikát a természetjárással, és az ismeretterjesztéssel. Az adott 

helységben GPS koordináták segítségével megközelíthetők azok a helyek, melyek geocaching 

ládákat rejtenek. A ládákban valami kis apró meglepetés lakozik, de amikor azt kiemeljük, 

valamit cserébe ott kell hagynunk így lesz izgalmas a játék. Bár sajnos ez alkalommal valódi 

ládák nem voltak elrejtve, mégis mindenki élvezte a városban való körutat. A táborba 

érkezve a gyerekek és a felnőttek egyaránt elfoglalhatták szobáikat, volt egy kis szabadidős 

program,majd következett a minden évben terítékre kerülő ismerkedési-játék. A szállás egy 

kb. 70 férőhelyes önálló kis emeletes ház 4 fürdőszobával 7 db 8-12fős szobával, konyhával 

és egy nagy aulával. A szállástól  100 méterre található a Katica-tanya, ami egyben Patca 

étterme is, hiszen ide nemcsak olyanok jöhetnek, akiket el is kell szállásolni, csupán egy 

délutánra vagy étkezésre érkeznek. Nagy ovációt keltett azonban vacsora után a Katica tanya 

új, fedett szárnya , ahol egy hatalmas játszóház  és 4 óriáscsúszda nyílt kicsiknek és 

nagyoknak egyaránt, amit a táborunkban lévők kortól függetlenül ki is használtak. Második 

nap a reggeli után két csapatra osztódott a tábor ugyanis számháború vette kezdetét a Katica 

tanya mellett lévő várban. Ebéd után jöhetett az első túra, melyben a gyerekeket 5-6fős 

csapatokra osztották és a vacsora alapanyagait kellett megtalálni a közeli erdőben térkép 

alapján.  A csapatok így nutellával, hagymával, krumplival és ilyen hasonló finomságokkal 

tértek haza. A beért csapatokat aztán csokival jutalmazták, ami után kezdődhetett a 

vacsorára való előkészülés. Voltak, akik hagymát pucoltak, a felnőttek tüzet raktak, nyársat 

faragtak. Az előkészületek után sötétben kezdődhetett a szabadtéri sütögetés, melyen 

szalonnát és virslit lehetett készíteni nyárson, desszertként pedig palacsintát szolgáltak fel. 

Nem sokkal később kezdetét vette az éjszakai túra, amin az egész tábor együtt vett részt. A 

nagyobbak illetve felnőttek vezette túra a tervezettnél ugyan kicsivel hosszabbra, 

„mindössze” 6,5 kilóméteresre sikerült, senki nem tért vissza elégedetlenül a szállásra, ahol 

ezután az elalvás sem jelentett problémát .Harmadik napon a délelőttöt a káosz játék 

töltötte ki, ahol a tábort 10 csapatra osztották és a ház különböző pontjaira felragasztott kis 

cédulákat kellett megkeresni a csapatoknak. Kora délután Beával, Györgyivel és Erika nénivel 

gombavadászatra indultunk a közeli erdőbe ahol igen nagy sikerrel végeztünk, hiszen több tíz 

gombafajt is össze tudtunk gyűjteni, majd a délután és este további részében azonosítani 



próbáltuk őket. Késő délután labirintust játszottunk a ház mögötti kis erdős területen. A 

labirintus játék arról szól, hogy a felnőttek a fák közé köteleket feszítenek ki , amelyek 

néhány helyen keresztezik egymást és egy-egy fán összekapcsolódnak. Ilyenkor lehet irányt 

változtatni, és a kötél mellett haladva kell leszedni a ráerősített lyukasztókat. A vacsora az 

utolsó estén sem volt szokványos, mert saját készítésű pizzát ettünk. A tésztát meg kellett 

gyúrni, ki kellett nyújtani, ízesíteni kellett és a kemencében ki kellett sütni. Nem volt 

egyszerű feladat, de nagyon vidám perceket szült és a pizza is igen finomra sikeredett. Az 

este további részét mindenki játékkal, kártyázással, beszélgetéssel töltötte. A hazaindulás 

utolsó napján azonban még korán sem volt vége az izgalmaknak, mert ezen a napon volt a 

később majd díjazott „nagy túra”. A közeli erdőben kitettek 12 bóját, köztük soknál tévesztő 

bóját is és a csapatoknak ezeket a bójákat kellett térkép alapján megkeresniük. A pálya 

teljesítése körülbelül két órát vett igénybe, mely után a legjobban teljesítő csapatok érmet 

és ajándékot kaptak. A napot tehát mindenki új élményekkel és új tapasztalatokkal és 

természetesen nem utolsó sorban vidáman zárta, és azt hiszem mindannyiunk nevében 

mondhatom, hogy nagyon várjuk már a következő tábort! 

Bálint Petra 8.b 

Az Ifjúsági Unió lelkes tagjaként minden tavasszal és ősszel ellátogatok barátaimmal a 

Kaposvártól nem messze található Patcára. Útközben egy számunkra ismeretlen helyszínen 

kezdtük az első „túránkat”. A helyszín Kaposvár volt, ahol sor került a geocaching-re. Ez a 

kincskeresés modern változata. Egy lapon tájékoztattak minket a koordinátákról, amiket egy 

GPS-be kellett beírni, és ez alapján az adott épületeket, szobrokat megkeresni. Majd a lapra 

írt információk segítségével egy kódot kellett összeraknunk. A játék lényege, hogy a kijelölt 

pontokon ládák vannak elhelyezve, amikben különböző tárgyak vannak, amiket csak akkor 

szabad kivenni, ha pótoljuk őket. Megérkezésünk után ismerkedési játékokat tartottunk a 

táborban, ami lehetőséget nyújtott, hogy megismerjük egymást. A tábort az előző évekhez 

képest kiegészítették egy három csúszdából álló beltéri csúszdaparkkal, ami a felnőtteknek 

és a gyerekeknek is egyaránt nagyon tetszett.  A második napon, a túrán közös főzésünkhöz 

elrejtett alapanyagokat kellett megkeresnünk az erdőben.  Közös programjaink közé 

tartozott a számháború is, majd utána a tábortűz rakása mellett a megtalált alapanyagokból 

palacsintasütés.  Aznap került sor még az éjszakai túrára is, amit egy nagy csoportban 

teljesítettünk 3 óra alatt. Másnap gombakeresésre indultunk, majd a sok talált gombafajta 

azonosítása és felismerése következett. Ezután egy kanyargós labirintusból kellett kijutnunk. 

Este a vacsorát mi magunk készítettük, ami kemencében sütött pizza volt. Utolsó nap a 

térképen megjelölt bójákat kellett időre megkeresnünk. Az első három helyezett csapatot 

éremmel jutalmazták.  

Nagyon sokat voltunk a szabadban, a levegőn, a jó hangulat és a társaság mindenkinek ismét 

meghozta a kedvét a következő, tavaszi táborhoz. 

Konrád Flóra 8.b 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posta Luca 8.b 

 


