
Kincskeresőben: új hobbi a geocaching

FMH-információ Az úgynevezett GPS-t nemcsak Mulder ügynök használta az 
X-aktákban. Manapság ezzel kutatnak a kalandosabb kedvű természetjárók is.

Az idei év első „kincsesládikóját” a budapesti Béldi Miklós helyezte el, január 
elsején a csókakői vár területén.

Miután már többször jártam Csókakőn, vonzott a táj szépsége – meséli Miklós, 
aki tavaly októberben csatlakozott a hazai „geocachingelők” egyelőre nem túl 
népes táborához.

A geocachingben (egyelőre nincs  magyar elnevezése), ebben a tengerentúlról 
eredő hobbiban a természetjárás ötvöződik az emberből a hajdani kölyköt 
előhozó kincskereső örömmel. Persze kell hozzá egy kis high tech is… A 
geocachingezni induló zsebében ott lapul a már említett GPS (Global Position 
System), ez az újonnan 63 ezer forinttól kapható, mobiltelefon méretű, a 70-es 
években az amerikaiak által fellőtt műholdra támaszkodó helyzet-meghatározó 
eszköz. S persze az internetre is szükség van. Előbbi - mellyel a Föld bármely 
pontján 6-10 méteres pontossággal lehet meghatározni a kezelő helyzetét - 
azért is kell, mert a geocaching mozgalomban résztvevők által az ország 
legkülönbözőbb pontjain elrejtett dobozkák (geoládák) nem egyszer spontán 
„felfedeződnek”, s aki véletlenül megtalálja, tönkreteheti.

A honi geocaching célja, hogy a fent említett eszközökkel és az alábbi egyszerű 
lépések követésével mind több embert csábítson Magyarország szép, érdekes, 
amúgy is felfedezésre váró tájaira, műemlékeihez, turisztikai, vagy kulturális 
szempontból kiemelkedő helyeihez. A hobbi a gyakorlatban úgy zajlik, hogy egy 
dobozba egy, a geocachinghez kapcsolódó címekkel, nevekkel töltött füzetkét 
(vendégkönyvet), további leírásokat, információkat és egy kis ajándékot rejt 
valaki, majd az internetes honlapon (www.geocaching.hu) megadja az elrejtett 
„kincs” koordinátáit, megközelíthetőségét, és a célpont fényképeit. A sikeres, 
vagy éppen sikertelen megtalálásokról - tegnapig összességében hatvanegyről 
tudunk - szintén a honlapon tájékoztatják egymást a hobbisták. 
Magyarországon jelenleg kb. kéttucatnyi körül van a geocachinget 
szenvedélyesen űzők száma (csapatuk önszerveződés alapján bővül), akikhez az 
interneten keresztül mintegy 200 szimpatizáns csatlakozott.

 A hobbiba (játékba, természetjárásba, felfedezésbe) bárki bekapcsolódhat, 
amint követi a fentebb vázolt teendőket. A honlapról lehet vonzó célpontokat 
találni. Talán Fejér megyében is egyre több ilyen lesz, s ezáltal mind többen 
ismerik meg a régió természeti szépségeit - akár a kincskeresés által is.

(Megjelent a Fejér Megyei Hírlapban, 2002. január 10.-én)

http://www.geocaching.hu/

