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HIGH-TECH GEOCACHING
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A geocaching lényege, hogy egy koordiná-
tákkal megadott helyet kell megtalálnunk egy 
adott ország területén, ahol előzőleg egy apró 
ajándékot rejtő dobozt egy rejtekhelyre el-
dugtak. A megtalálandó cél nem csak doboz 
lehet, hanem egy virtuális láda is, amely egy 
leolvasható, illetve megfejthető jelszóból áll, 
amit a megtalálandó terepen lehet leolvasni. 
Ezt a jelszót, valamint a láda megtalálását a 
honlapon keresztül regisztrálni kell, ugyanis a 
kereső ily módon érvényesítheti a megtalált 
ládát. Ennek azért van jelentősége, mert az 

ember nem csak megtaláló lehet, hanem húsz 
megtalált doboz után maga is elrejthet ládiká-
kat. Ezzel a megtalálási rutinnal is biztosíthatja 
a játék, valamint a geoládák elrejtésének ma-
gas színvonalát. 

Ahhoz, hogy hódolni tudjunk ennek a szen-
vedélynek, elsőként be kell szereznünk egy 

Sok más hóborthoz hasonlóan Amerikából indult 
hódító útjára az az őrület is, ami az internet, a 
technika és a természet különös házasságából 
született meg. Az újdonság angol neve: 
geocaching. Megfelelő magyar szót nehéz találni 
rá, talán úgy lehetne legjobban aposztrofálni 
ezt a hobbit, mint egy modernkori „Ismerd meg 
hazádat!” mozgalom.

Aki bújt, aki 
nem, keresek!  

helyzetmeghatározó készüléket (divatos ne-
vén GPS-t), aztán internet-elérést vagy wap-os 
mobilt, hogy a kiszemelt láda pontos koordi-
nátáit megtudhassuk. Rendelkeznünk kell to-
vábbá egy csipetnyi kalandvággyal és mi-
nél fejlettebb megfigyelőképességgel a lá-
dák felderítéséhez. Ha ezek megvannak, ak-
kor már csak be kell gépelnünk böngészőnk-
be a www.geocaching.hu vagy a telefonunk-
ba a http://wap.geocaching.hu címet, kikeresni 
egy elrejtett geoláda koordinátáit, majd bátran 
elindulni a keresésére. 

Ennek a mifelénk újkeletűnek számító szó-
rakozásnak immár magyarországi szerveze-
te is létezik.

A Magyar Geocaching Közhasznú Egyesü-
letnek nem csupán az a célja, hogy olyan he-
lyekre jutassák el a kalandvágyó embereket, 
amelyek turisztikai szempontból érdekesek, iz-
galmas kirándulási célpontok, hanem a termé-
szet aktív megóvását is elősegítik azzal, hogy 
kihasználják a GPS-technika kínálta lehetősé-
geket. Példának okáért a honlapra fel lehet töl-
teni az illegális szemétlerakók pontos elhelyez-
kedését, amit az egyesület továbbít a meg-
felelő szervekhez. Ily módon amellett, hogy 
az emberek a geocachingon keresztül meg-
ismerik a természetet és a hazájukat, egyúttal 
óvják is azt, ráadásként pedig egy kis megle-
petés, némi ajándék is ütheti a markukat – fel-
téve, hogy siker koronázza keresésüket. 

Sok szerencsét minden kalandornak! 
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A geocachinghez nem árt beszerezni wap-os 
mobiltelefont és GPS navigációt

AZ EMBEREK 
A GEOCACHINGON 
KERESZTÜL NEM 
CSAK MEGISMERIK 
A TERMÉSZETET 
ÉS HAZÁJUKAT, 
ÓVJÁK IS AZT


