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Almás (GCAL)
Testvérharc után
(vecernji.hr)

Dunai Hattyú
(mojosijek.hr)

Szélesség N 45° 31,801'
Hosszúság E 18° 57,009'
Magasság: 106 m
Megye/ország: Horvátország
Térképen: TuHu - OSM - GMaps
Koordináták letöltése GPS-be
Koordináták letöltése alapértelmezett profillal
Közeli ládák
Közeli pontok
Elhelyezés időpontja: 2017.09.03 21:30
Utolsó lényeges változás: 2018.01.17 21:27
Utolsó változás: 2018.01.17 21:42
Rejtés típusa: Hagyományos geoláda
Elrejtők: Fairy
Felhasználó: Fairy +36707044057
Nehézség / Terep: 2.0 / 1.0
Úthossz a kiindulóponttól: 60 m
Megtalálások száma: 0
Adatok és fényképek szerkesztése
Ez a geoláda ne jelenjen meg a kereséseimben
A geoláda nincs bejelentve a geocaching.com-on.

Kegyszobor régen
(bucsujaras.hu)

Erre a helyre GCALM új tervként beadva, ez a terv megszűnt.
2018-01-17 21:30, feri60
A moderáción sikeresen átjutott ládaterv alapján a ládát a
rejtő három hónapon belül telepítheti. Ha ezt nem teszi
meg, akkor a három hónap eltelte után a hely felszabadul.
Azt a ládagazda továbbra is birtokolja és kihelyezheti, de
amennyiben oda új ládatervet adnak be, a korábbi, meg nem
jelent tervet figyelmeztetés nélkül megszűnt állapotúra
állítjuk, azaz a láda "elveszett".

Megjegyzés moderátoroknak
Amikor még állt a régi
templom (hrt.hr)

A régi templom (svetistealjmas.hr)

A jelzett korrekciókat elvégeztem.
Nem vagyok moderátor, így lehet, hogy nem jól értelmezek
valamit. De kérem, hogy az alábbi kérdések tükrében ismét
tekintsétek át és véleményezzétek a ládaoldalt:
1. Jelentős? (Ami Máriagyűd a Dél-Dunántúlon, az Almás
Kelet-Szlavóniában - évi ötven-százezer látogató számít?)
2. Látványos? (Magára vonja a tekintetet? Könnyű
emlékezni rá?)
és végül:
3. Szép? (Véleményes - de a szépség fontosabb, mint a
látványosság és a jelentőség?)
Előre is köszönöm.

WAP ON
Almás főterének keleti részén, támfal oldalában, élén álló tégla
mögött rejtőzik a negyedliteres (kb. 10 * 10 * 5 cm külső méret)
geoláda. Időnként forgalmas a hely, próbáld álcázni a keresést!
WAP OFF

Kegyszobor kevésbé
régen (Wikipédia)

Szlavóniai zarándoklat
Kelet-Szlavónia ősi Mária-kegyhelyének modern templomához
hívlak ezzel a rejtéssel. Csak ne augusztus 15-én akard
megkeresni a ládát! Az a nagy zarándoklat napja, több tízezer
hívővel.
Megközelítés
Az Eszék (Osijek) és Erdőd (Erdut) közötti D213. főútról itt

Állapot: megszűnt
- történelmi
nevezetesség,
várrom, épület?
+ szép kilátás,
érdemes panorámát
fényképezni?
- különleges
látványosság,
helyszín?
- speciális koordinátaérték vagy
magasság?
+ vízpart, tó/folyó,
forrás van-e a
környéken?
+ település
belterületén van a
láda?
+ van-e a közelben
(pár száz méteren
belül) lakott terület?
+ nyugodtan
ajánlanád-e télen,
hóban is
(megtalálható-e)?
+ ajánlanád-e a
környéket nyáron a
legnagyobb
kánikulában is?
- hegyen, csúcson,
nagy dombon van-e
a láda (a környékhez
képest)?
+ megközelíthető-e
járművel néhány
száz méteren belül?
+ a javasolt
kiindulóponttól
elérhető-e fél órán
belül?
+ babakocsit toló
család induljon-e a
láda keresésére?
+ kisgyermekkel,
nagyszülőkkel is
elérhető helyen van?
- igénybe veszi-e a
cipőt, ruhát a
környék (csalános,
bogáncsos)?
- a láda
megszerzéséhez
kell-e sziklát mászni
(gyerek a nyakban
kizárt)?
+ sötétben ajánlanád a
láda felkeresését?
- jellemző-e GPS-t
valószínűleg zavaró
sűrű erdő, magas
sziklafal?
- szokatlan
méretű/alakú-e a

N 45° 30,169' E 18° 57,359' 99 m [GCAL+LETERES]
térj le északra Aljmaš (Almás) felé. A községbe érve itt
N 45° 31,752' E 18° 56,988' 92 m [GCAL+PARKOLO] parkolhatsz.
Almás
Almás (Aljmaš) egy középkori eredetű (közel 800 éves) község a
Dráva és a Duna találkozása alatt alig három kilométerrel.
Népessége 600 fős, lassan fogyatkozik. Legfontosabb gazdasági
ága a mezőgazdaság, de fontos a (vallási) turizmus is.

Helyszinrajz (Nadilo)

Makett (Nadilo)

Déli homlokzat

Kegyhely
Az almási Menedéket Nyújtó Szűzanya (Svetište Gospe od Utočišta)
kegyhely léte közvetve a reformációnak köszönhető: nem sokkal a
török kiűzése után, 1697-ben a közeli Laskó (Lug) községben a
jezsuiták búcsújáró helyet alakítottak ki a ma ismerthez hasonló
Mária-szoborral, de 1704-ben a kálvinisták elfoglalták az ottani
templomot és a Menedéket Nyújtó Szűzanyának menekülnie
kellett.
A sárral tapasztott fatemplom helyett 1715-ben nagyobb épületbe
költözött a szobor. 1846-ban hatalmas tűz pusztította el Almás
házait és a templom, benne Máriával, megsemmisült. De nem
adták fel: a következő évben a harmadszorra is templomot kezdtek
építeni a telken. Strossmayer püspök 1857-ben új, Bécsben (Wien)
készült szobrot adományozott az almásiaknak, így újraindulhattak
a zarándoklatok.
Még száz évig sem tartott a viszonylag nyugalom: a Titokorszakban akadályozták, időnként tiltották a vallási turizmust. De
az igazi tragédia 1991-ben a délszláv háború alatt következett be:
a szerb-jugoszláv erők elfoglalták a települést és lerombolták a
templomot. 1992-ben a romok között megtalálták Máriát és
Eszékre menekítették.
1998-ban visszatértek az elmenekült lakók és velük együtt a
szobor is. 2003-2004-re Maja Furlan Zimmermann, Iva Gajšak és
Mirko Buvinić tervei alapján elkészült a Dunai Hattyú: a negyedik
templom. Az idelátogató II. János Pál pápa június 7-én
megkoronázta az almási Szűzanyát. Az építkezések ezután is
folytatódtak: 2007-ben valósult meg a teljes, ma látható projekt.
Azóta évről évre sok tízezer zarándok teszi tiszteletét a
Nagyboldogasszony előtt.
Forrás
Wikipédia
Templom
Ismertető
Branko
Nadilo:
Izgradnja
GRAĐEVINAR 54 (2002)
Almás története

crkve

u

Aljmaškom

svteištu.

Sikeres kincskeresést!
Nyugati homlokzat

Északnyugatról

A dombról
(bucsujaras.hu)

Megjegyzés
@Blue Mali @macikupac @Zergi Nem érkezett reakció Tőletek az
legutóbbi megjegyzéseimre. Megtennétek, hogy fontolóra veszitek
az abban leírt szempontokat? Előre is köszönöm.
@Blue Mali #2 Nem az lenne a moderáció interaktivitásának a
lényege, hogy beírod a "nem mehet" mellé a kifogásaidat, amiket
én javítok és utána "mehet"-re állítod a szavazatodat? :-o
@Attibati Hm, hogy egészen finoman fogalmazzak, nem felhőtlen a
viszonyunk és a korábbi tapasztalataim is arra intenek, hogy
inkább ne vegyek igénybe tőle semmilyen felhánytorgatható
"segítséget"...
---------------------Megjegyzések az 2. moderációs körhöz
@Blue Mali Az első körben a saját képek hiányát nehezményezted,
ha jól értettem.
Jelenleg - a nem archív képek közül - egy széles látószögű és egy
távoli látkép nem saját - az összes többit saját magam készítettem.
Ez megfelel így vagy töröljek a nem sajátok közül?
@macikupac Szerintem a Budapest Pride nem jó hasonlat. Ha
mindenképpen analógiát kellene keresni, akkor inkább erről
érdekelne a véleményed.
@Zergi Annyira különbözik a két téma, hogy nem tűnik indokoltnak
az
összevonása:
A
nagy
találkozás
kifejezetten
egy
természetföldrajzi látványosságot mutat be, Almás pedig
elsősorban vallási jelentőséggel bír.
---------------------Megjegyzések az 1. moderációs körhöz
@SylverRat + Bogee Köszönöm, javítottam.
@halaszkiraly Nem(csak). Ez Szlavónia legnépszerűbb római
katolikus zarándokhelye, ahová évente 70-100 ezer ember látogat
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+
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láda (az ajándékok
miatt fontos)?
el tudok-e menni
kerékpárral a ládáig
(vagy
látástávolságban
hagyhatom)?
GPS nélkül is
érdemes megkeresni
kereshető minden
évszakban
kereshető 24 órában
a látnivalóért fizetni
kell

Rejtek

@Attibati

el. Írtam egy sort erről, hogy egyértelmű legyen.
Akkor van a legnagyobb zarándoktömeg, kinti szentmisével. A
normál esetben 600 fős faluban százszor annyi ember...
@LionDaddy Egészen konkrétan leírtam az elején.
@Attibati Feltettem az egyetlen fotómat, amin látszik a rejtek. Egy
elhagyatottnak tűnő lakóház telekhatárán álló egykori támfal, ami
inkább már téglarakás, kötőanyag nélkül. Találtam egy spontán
kialakult üreget.
"A dombról" sajnos valóban nem túl jó minőségű kép, de ezen
látszik legjobban az építészeti koncepció: Dunai Hattyú. Szeretném
majd sajáttal pótolni a fotót.
A kerek százas id-vel nem foglalkozom már egy ideje: a lex Fairy a
szabályzatban megoldotta ezt a "problémát". :-D Egészen prózai a
mostani ládatermékenység oka: autó nélkül egyszerűen nem értem
a beteg ládáim végére, évekig nem volt lehetőségem rejteni. De
folyamatosan nyitott szemmel jártam, gyűjtöttem az ötleteket.
Ezeket adom be most moderációra. Nincs olyan kitűzött cél, hogy
30, 40 vagy 50. Amennyi sikerül, amennyi átmegy a moderáción...
@Blue Mali A regisztrációm után másfél hónappal kaptam harminc
ládát. Ott megpecsételődött a sorsom.
"Saját képekkel!"
Nem saját: Áttekintés, A dombról. Vegyem le ezeket? :-o
@Mikulás Azt gondolom, hogy a kegytemplomok jól bevált
geocaching-célpontok.
Kelet-Szlavónia
sajnos
komolyan
megsínylette a délszláv háborút, így az eredeti templom
menthetetlen lett. Született itt egy igazán különleges alkotás.
Biztos, hogy nem mindennapi élményt nyújt a játékosoknak. Ha
kevés a látnivaló - az a baj. Ha túl "sok" a látnivaló az is baj? ;-)
@macikupac Ez lett a nyitókép - benne van az hely egész
története.
Moderáció

Korábbi moderációk
1. moderációs kör
SylverRat + Bogee: mehet
2017.09.25 15:16:28
velül együtt
halaszkiraly: nem mehet
2017.09.25 15:17:49
2017.09.25 15:23:15
Majd, ha saját fotók, konkrét rejtési terv is látható lesz...talán mehet.
Nem tudom ez tulajdonképpen csak egy fura modern templom? (POI?)
Mi van augusztus 15-én?
Attibati: mehet
2017.09.25 16:53:26 2017.09.25 19:36:45
A "Dombról" c. kép nagyon rossz minőségű. Láthatnék egy képet a rejtekhelyről? A "Rejtek" c.
képen éppen nem látszik a lényeg.
Kicsit tartok a támfalba történő rejtéstől, a keresők kárt tehetnek az építményben.
Amúgy mehetne, mert tényleg nagyon különleges az építmény.
(Mi a célod ezzel a ládadömpinggel? Kerek százas ID? Azokat az egyesület le szokta foglalni.
Egyszerre akarsz 50 ládát megjelentetni?)
************************
Rendben.
macikupac: nem mehet
2017.09.25 17:34:49
Ez egy ritka rút épület, pláne templomnak. Igen, erősen szubjektív a vélemény. Esetleg a
szoborról lehetne fent egy friss kép is. Ha már annyian eljönnek miatta...
LionDaddy: mehet
2017.09.25 17:35:17
Az aug. 15-i zarándoklatra és az ezzel járó hatalmas tömegre való utalást inkább direkt módon
fogalmazd meg légy szíves!
Aki akar, nyilván pár kattintással utánanézhet, hogy mi van itt ezen a napon, de ez a "mit ne
csinálj..." nem biztos, hogy célt ér és eléggé figyelemfelhívó.
Mikulás: nem mehet
2017.09.25 17:39:54
Anno a GCDT ládádat Almásról sétáltuk le és láttuk ezt a modern templomot. Érdekes, hogy
annak a ládának a leírásában meg sem említetted. Számomra ez önálló geoládát nem ér.

Helyette a GCDT-nél tenném be POI-ba, mint érdekes - ha már erre jársz - felkeresendő
pontot.
Blue Mali: nem mehet
2017.09.25 19:47:32
Saját képekkel!
Ládadömpingnek lesz vége?
Nem irigykedem, csak az ember annyit vállaljon amennyit tud!
Helyedben keresnék ládát! (szubjektív vélemény!)
Zergi: nem mehet
2017.09.25 19:58:10
Adok Mikulás véleményére, ő járt ott!
scele: nem mehet
2017.09.27 12:52:30
Szerintem ez nagyon ronda, de gondolom legalább drága volt. Nem tartom ládaérdemesnek.
dc3: nem mehet
2017.09.27 13:38:53
Ez megint egy olyan láda lenne, ami nem nélkülözhetetlen a gc.hu tekintetében, így inkább ne
szaporítsuk ládáid így is hatalmas mennyiségét.
+3|-7

2. moderációs kör
Mikulás: nem mehet
2017.09.28 17:03:47
Anno a GCDT ládádat Almásról sétáltuk le és láttuk ezt a modern templomot. Érdekes, hogy
annak a ládának a leírásában meg sem említetted. Számomra ez önálló geoládát nem ér.
Helyette a GCDT-nél tenném be POI-ba, mint érdekes - ha már erre jársz - felkeresendő
pontot.
macikupac: nem mehet
2017.09.28 17:26:53
A véleményem nem változott meg. Ha az épület is olyan lenne, mint Máriagyűdön, akkor mást
mondanék. Az általad felsorolt szempontok egyébként illenek egy Budapest Pride-ra is, de
eddig még nem szerveződött rá geo-esemény - szerencsére.
Attibati: mehet
2017.09.28 21:12:59
Izgalmas, szokatlan épület, mindenképpen bemutatásra érdemes.
Zergi: nem mehet
2017.09.29 06:48:03
Csapd hozzá a szomszédhoz!
SylverRat + Bogee: mehet
2017.09.29 09:01:58
Nem egy szép épület, de érdekes építészeti stílus.
halaszkiraly: mehet
2017.09.29 11:33:57
Az épület kifejezetten hatással van rám: ijesztő és feszültséget keltő számomra. Ez egy olyan
hely kellene legyen ahol megnyugvást és békét találhat az ember, de ez a vasbeton/üveg
szörnyeteg engem kifejezetten frusztrál... mindegy, legalább nem hagyott érintetlenül :)
A rejtés rendben van.
Kokó: mehet
2017.09.29 16:30:52
Blue Mali: nem mehet
2017.09.29 18:31:40
Mint elsőben, fogadd meg Mikulás véleményét!
dc3: nem mehet
2017.09.30 01:51:29
Nem változott a véleményem.
LionDaddy: mehet
2017.10.01 16:21:32
+5|-5

3. moderációs kör
Attibati: mehet
2017.10.03 10:18:53
Miért nem teszed fel a ládaoldalra Strombus képeit?

Blue Mali: nem mehet
2017.10.03 12:51:53
2017.10.03 15:40:15
Akkor viszont a képek régiek, minőségük eléggé siralmas.
Ha jól nézem este rejtetted el, így nem tudtál nappali képet csinálni.
Nézd alaposan elolvastam, nézegettem a képeket, de önálló ládát szerintem nem ér!
------5 kép a saját, ha jól látom.
Ízlelgetem még, s jövök!
OK?
SylverRat + Bogee: mehet
2017.10.03 14:22:29
Mikulás: nem mehet
2017.10.03 14:59:53
Változatlanul...
halaszkiraly: mehet
2017.10.03 15:04:05
Szerintem ronda épület, de a rejtéssel nincsen problémám.
Kokó: mehet
2017.10.03 16:26:53
macikupac: nem mehet
2017.10.03 19:04:45
Nem lett szebb az előző kör óta. Ha már templom, akkor add meg kérlek a bejutási
lehetőségeket!
A citált épületről nem kell véleményt formálnom, mert a téglalapon kívül van.
dc3: nem mehet
2017.10.03 21:07:15
Véleményem nem változott.
rosie77: mehet
2017.10.03 22:29:21
LionDaddy: mehet
2017.10.03 22:57:14
scele: nem mehet
2017.10.04 07:27:46
Még mindig.
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A lista felhasználói beállítás miatt nem mutatja az összes bejegyzést (0 db), az összes
megjelenítéséhez kattints ide.
A beállítást (jelenlegi értéke 100 db) a felhasználói adatok között tudod megváltoztatni.

Bejelentkezett felhasználó: Fairy (kijelentkezés)
Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!
[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail]
[jelszóváltoztatás, felhasználói adatok szerkesztése]
[impresszum]
A geocaching.hu megnevezés és a kapcsolódó logo bejegyzett védjegy.
Kereskedelmi célú felhasználásuk csak a tulajdonosok hozzájárulásával lehetséges.

