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HA5KHC PUSKÁS TIVADAR RÁDIÓAMATŐR KLUB
GEOCACHING SZAKOSZTÁLY

2012. ÉVI BESZÁMOLÓJA
1. Á l t a l á n o s i n f o r m á c i ó k
A Geocaching Szakosztály életében a 2012-es év az újdonságok éve volt.
Új országok, új játékok gazdagították eredményeinket.
Technikai fejlesztések nyomán bővültek lehetőségeink. 2 új GPS beszerzés történt, egy-egy
Garmin eTrex30 típusú, valamint Android operációs rendszerű okostelefonok is gazdagítják
a készülékválasztékot.
Az aktivitás terén ezúttal is kiemelném a Törökországba kihelyezett csoportunkat, amelynek
tagjai, Cic és Pityulínó, azaz HA5OJ (TB2ZHI) Pisti, és párja, Jutka szinte egy ládázós
alkalmat sem mulasztottak el, legyen szó hétvégi kirándulásról, túrázásról, vagy nyári
szabadságról.
HA7PC Karcsi és fia, Ádám is aktívabbak voltak 2012-ben, mint az azt megelőző évben.
A geoláda keresések mellett egy újabb játék, a munzee (ejtsd manzi) is megjelent a palettán.
Ebben a játékban a szakosztály részéről egyelőre Karcsi és Ádám vettek részt, Android
operációs rendszerű készülékeikkel. Természetesen minden beszerzés saját anyagi forrásból
történt. A játék hivatalos oldala a http://www.munzee.com
Elmondhatjuk, hogy szakosztályunk úttörő egy új – szintén GPS-es játék – hazánkban
történő meghonosítása terén, ez pedig a GeoCheckPointing. Ez a játék is Android vagy iOS
rendszeren működik. Az első három magyar rejtés szakosztályunk nevéhez köthető, ezen
belül HA7PC Karcsiéhoz. Ez az esemény is a HA5KHC rádióklub hírnevét öregbíti, ismét
az élen járunk egy technikai játékban. A játék hivatalos oldala a
http://www.geocheckpointing.com
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2. Részletes beszámolók, eredmények
HA5KHC Geocaching szakosztály Törökországba kihelyezett csoportjának 2012. évi munkája
(melyet örömmel végeztünk):

Egy új országot „pirosítottunk be” a szakosztály geoDXCC térképén: Ciprust. Pontosabban az Észak
Ciprusi Török Köztársaságot (Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti). Ez hivatalosan „nem létező ország”,
mivel Ciprusnak ezt az északi részét csak Törökország ismeri el önálló országként, mindenki más
szerint ez is Ciprushoz tartozik.

Cic és Pityulino beszámolója:

TA-ban:

31 db geoláda,

5B4-ben:

30 db geoláda (Észak Ciprusi Török Köztársaság területén)

2012-ben rejtett, új geoládáink:

Cic:
3 db TA
110km-re)

GC43MPY

Beypazarı /ejtsd: Bejpazári/ (egy kellemes kis falu Ankarától

GC43NF4
Mengen – çeşme /ejtsd: Mengen – csesme/ (Mengen melletti
erdőben egy hűvös vízű forrásra telepített ivó-kút)
GC43P67
Şanlıurfa kalesi /ejtsd: Sanliurfa kaleszi/ (a szír határ közelében,
Sanliurfa város történelmi várának romjai)
1 db 5B4
GC407EF
egy pontban van!)

East and north end of Cyprus (Ciprus keleti és északi csücske –

Pityulino:
4 db TA
GC3JH7D
Kuşkayası /ejtsd: Kuskajaszi/ (Kőmadár - római kori madár
dombormű a hegy sziklájába faragva Amasra falu közelében)
GC43PD1
Sinop – Türkiyenin en kuzeyinin noktası /ejtsd: Türkijenin en
kuzejinin noktaszi/ (Sinop - Törökország leg északibb pontja)
GC43PEQ
Tatlıca şelaleleri /ejtsd: Tatlidzsa seláleleri/ (Sinop várostól nem
messze a Tatlica vízesés – egymás felett több vízesésből álló hatalmas park. A láda a legfelső
vízesésénél van.)
GC43P8T
Boyabat kalesi /ejtsd: Bojabat keleszi/ (Ankarától 350km-re levő
Boyabat város hegytetőn álló vára, i.e.650 környékéből)

Mozgatott geobogarak és geocoinok:

Cic:
Pityulino:

7 db (TA-5B4-HA)
2 db (5B4-HA)
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Tervek 2013-ra:
Terveink szerint idén is lesz meglepetés …… reméljük sikerül.

73!

Pisti

HA5OJ/Pityulino

HA5PA Csaszi beszámolója:
Az idei GC aktivitásom:
- Megtalált új ládák száma: 27 db
- Van olyan láda, amit az idén kétszer is megkerestünk (GCXM12)
Ez azt jelenti, hogy nem a mennyiségre utazott a kereső csapat, hanem a kellemes szabadidő
eltöltése volt a fontos.
két külföldi láda megtalálás:
Szentgotthárdi csata (A) (GC1664)
Felsőlendvai várkastély (SL) (GCGRAD)
Tb és ikon mozgatás: 5 db
(ezeket be tudom vinni a klubba, hogy megmutasd a többieknek)
Ládakarbantartás: 2 alkalommal
A GC számunkra azért fontos, hogy a rendelkezésre álló kis szabadidőnket jól és kellemesen
tudjuk eltölteni, miközben minél több nevezetes helyet tudjuk megismerni kis hazánkból.
’73 Csaszi
HA7PC FóKa beszámolója:
Geocaching.hu
11 megtalálás, ebből 4 Siófokon, 7 Budapesten.
1 karbantartás Mohával: GCSZOL
Geocaching.com
9 megtalálás, ebből 1 Fóton, 8 Budapesten.
Munzee.com
40 megtalálás, ebből 1 Siófokon, 1 Fóton, 38 Budapesten, 3 első megtalálás
Szint: 7., ez 225 pontot jelent.

A 2013.február 18-ai KÖZGYŰLÉS sz. Melléklete
Geocheckpointing.com
3 telepített pont Budapesten.
Ebből az első egyúttal az első rejtés Magyarországon. Több hónapon át csak ez a három
GCP pont volt az országban, azóta már más játékos is telepített.

M0GFX (ex HG7JHC) Endre (endrec) eredményei:
Endrét megfogta a munzee játék varázsa, és igen szép eredményeket ért el, mindezt Londonban.
Így a geotérképünkön immár Angliát is kipirosítottuk. 16 megtalálás (capture), ebből 10 elsőként, 6
saját rejtés (deployed). Igazán szép eredmény, gratulálunk a 7. szinthez!

Ádám (adamHUN) eredményei:
Geoládázás és munzee játék édesapjával, HA7PC-vel közösen. Munzze-ben egy elsőként
történő megtalálás, ez a „Siófok első” pont. Ezen kívül két budapesti pont megtalálása.

3. Technikai fejlesztések
2012-ben szakosztályunk több tagja is technikai fejlesztést
hajtott végre.
HA5OJ, HA5OLQ és HA7PC egy-egy Garmin eTrex 30
készülékre váltottak.
Ezen túl több androidos telefon is „hadrendbe állt”, a keresést
segítendő.
Említést érdemel a teljes magyar feljesztésű g:hu alkalmazás,
ami – hasonlóan a geocaching.hu weboldalhoz – mondhatjuk,
hogy felűlmúlja a .com-os és egyéb alkalmazásokat.
Gratulálunk a fejlesztőknek és köszönjük a munkájukat!

4. Tervek 2013-ra
 új ország „kipirosítása” a geotérképen
 újabb megtalálások
 új GCP rejtésuk
 új GC és GPSGAMES rejtések
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 Részt veszünk az Ingress játék béta tesztjében
Szeretnék gratulálni minden szakosztályi tagnak az igaz án
szép eredményhez! Külön kiemelném Cic, Pityulínó és Endre
aktivitását, valamint Fókát a GeoCheckpointing játék
Magyarországon történő elindítása miatt.

Tisztelettel, 73! / 88!
Faller Károly, HA7PC
Geocaching Szakosztály vezető

