KINCSKERESÉS A XXI. SZÁZADBAN
2000. május 3-án vette kezdetét a világszerte nagy népszerűségnek örvendő
szabadtéri kalandjáték, a geocaching. Dave Ulmer ezen a napon rejtette el az
első dobozt az Oregon állambeli Portland közelében egy erdőben, miután egy
nappal korábban a civil lakosság számára is elérhetővé vált a GPS rendszer
viszonylag nagy pontosságú használata.
A modern kor kincskereső játékába bárki bekapcsolódhat, aki rendelkezik GPSszel vagy éppen koordináták mérésére alkalmas telefonnal. A játék lényege
ugyanis az, hogy egy elrejtett kincset az interneten közzétett koordináták
alapján kell megtalálni. A dobozokat olyan helyen szokás elrejteni, melyekre
tudatosan szeretnék felhívni a figyelmet természeti vagy egyéb értékei,
érdekességei miatt.
Miféle kincs van elrejtve?
Valójában nem ékszerekről, pénzérmékről vagy drágakövekről van szó; a különböző méretű és formájú
dobozok, tárolóedények, szelencék tartalma jelképes csupán. Egyes ládák könnyen felfedezhetők, míg
mások igen alaposan el vannak dugva, így több kutatást igényelnek. Minden doboz tartalmaz egy jelszót,
esetleg jegyzetfüzetet, és ajándékot a megtalálónak. Aki felfedez egy dobozt, feljegyezheti a füzetbe a
nevét, a felfedezés dátumát és körülményeit, elviheti az ajándékot (feltéve, ha cserébe ő is hagy benne
valamit), és legfőképpen megtudja a jelszót. A jelszó szükséges ugyanis ahhoz, hogy bizonyítsa, megtalálta
a ládát. A játékban bárki részt vehet; ehhez csak regisztrálnia kell, majd saját profillal jeleznie a sikeres
kutatást, vagy akár az újabb láda elhelyezését. A geocaching hivatalos oldalán jelenleg több mint 4 ezer
regisztrált doboz található. Már számos okostelefonra letölthető applikáció közül is választhatunk, ha
szeretnénk kipróbálni ezt a játékot.
Ebben az angol nyelvű videóban látható, hogy elképesztően változatos helyekre és formában rejtik el a
ládákat (vagy éppen apró szelencéket), és megtudhatunk néhány hasznos tudnivalót is.
Debrecenben is több bejegyzett koordináta lelhető fel – ezek közül ez fekszik a legközelebb az Agórához:
Szélesség N 47° 33,570’
Hosszúság E 21° 37,204’
A térképen látható, hogy nagyjából merre helyezkednek el az Agóra közelében ládák.

Ha szeretnél többet megtudni, tölts le egy applikációt, vagy keresd fel a Magyar Geocaching Egyesület
hivatalos honlapját.

Források:
www.geocaching.hu http://www.delzala.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=159
https://www.geocaching.com/play
A ládakeresésről: http://geocaching.hu/documents.geo?id=ladakereses
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