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HA-QRP Aktivitás és Verseny – 2016
Földi László HA6NL, ha6nl@citromail.hu

RÁDIÓAMATÕR

Valamikor 43 évvel ezelőtt valakik úgy vélték, hogy a rádióamatőr forgalmazás rendkívül eltolódik az 50,
sőt 100 wattos QRO-k irányába. Féltve a kis teljesítményű rádiózás szépségeit, létét, gondoltak nagyot a
„Rádiótechnikánál”, és több évtizedes kihagyás után megalkották az újkori HA-QRP verseny kiírását.
Remélem ránk látsz, Pali bátyám
(HA5BT), hogy az eszme, amit alkottatok tovább él, s te Jocó (HA5JJ) szintén
belelapozol a logokba az idei év novemberének elején. Jó néhány évet közösen
is próbáltuk tolni a kis teljesítményű rádiózás szekerét. Több-kevesebb sikerrel. Mindannyian sajnáljuk, hogy az égi
CQ elszólított benneteket, és nem érhettétek meg ezt a napot.
Szeles napok voltak 2016 áprilisban. A szokásos kis eredményhirdetésre gyülekeztünk a „Pusiban”. Már nagyon szűk a kör, szinte ugyanazok az
arcok, de mindig és újra és újra. Ők
rendíthetetlenül küzdik végig a november első hetét. Nosztalgiából?
Megszokásból? Szeretetből? Talán
mindegyik igaz, sőt ezernyi emlék is
hajtja előre a vásott-fülűeket.
Apró serlegek, díjak a helyezetteknek a Rádióvilág Kft-től, a Rádiótechnika kiadójától. Ők is nagy hittel, áldozatvállalással igyekeztek életben tartani ezt
a nemes kezdeményezést, ám kilátástalannak tartották a folyamatosan apadó
induló létszámot. A személyes próbálkozások, a megújulásra tett felhívások
nem jártak eredménnyel.
A Szerkesztőség bejelentette, hogy
ebben (az egy hetes) formájában a jövőben nem kívánja a megrendezni a versenyt, de minden arra méltó, jó kezdeményezést továbbra is támogatni fog.
Mint értékelő, már akkor, vázoltam
egy lehetséges folytatási alternatívát.
Összeállt egy kis csapat. Fél évig dolgoztunk - csak úgy, láthatatlanul. Megszámolni is lehetetlen javaslat, e-mail
és levélváltás, személyes beszélgetések,
találkozók sora. Aztán augusztusban
kezdett összeállni a kép.
A MRASZ vállalta a rendezést, Attila
(HA2NA) az internetes háttér létrehozását. Feri (HA8ZE) értékelő programot
készített, Pista (HA5AGP) a QSL-manager szerepet vállalta fel, a két Laci
(HA7PL és jómagam) pedig a „minden, ami belefér” szerepet. Elkészült a
honlap, felkerültek a kiírások, érkeztek
a HG43... HA43... hívójel lekötések.
Ügyintézés, szervezés, csiszolgatás...
Túl vagyunk egy olyan mozgalmas
HA-QRP Aktivitáson és Versenyen, ami-
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ről már régen álmodoztunk. Egy hétig
nyüzsgött az éter. Csak titokban mertük
remélni, hogy ennyien mozdulnak meg
kezdeményezésünkre. Sikerült olyan kiírásokat összehoznunk, ahol egy 38 hívójelből álló nagy csapat együtt küzdött
azért, hogy minél többen letölthessék
megérdemelt diplomájukat, feltölthessék logjaikat és verseny-összeköttetéseiket. Ritkán adatik meg, hogy ennyi ember egyre gondol, összefog és elviszi a világba a magyar kis teljesítményű rádiózás hírét, a HA-QRP eszmeiségét.
Az aktivitás nagy sikere volt az 2016os HA-QRP-nek. Több mint 1900 diplomát töltöttek le a teljesítők a verseny
honlapjáról. Ez hatalmas szám, melyről
álmodni sem mertünk a meghirdetéskor. A versenyre az előző évekhez hasonló számú jegyzőkönyv érkezett. A tapasztalatoknak megfelelően az aktivitáson alig várható módosítás, míg a verseny kiírása kiigazításra szorul.
A verseny eredményjegyzéke a
www.ha-qrp.hu honlapon megtalálható. Köszönjük mindenkinek az aktív
részvételt!
73 es DX!
Szemelvények a logokból:
HA4FY: Jó kis aktivitás volt, bár számomra csak annyit jelentett, hogy kicsit többet ültem a rádió mellett,
mert a „hétköznapokon” is ugyanezt a
„Miss Mosquita” QRP rádiót zümmögtetem, amivel a verseny QSO-kat
csináltam. (Végfok: BD139, kimenőteljesítmény 3 watt, amin sokat dob a
város szélén, az egyedülálló tízemeletes ház tetején, jó negyven méter magasan kihúzott shorty-fourty dipól.)
Persze, a verseny QSO kifejezés is
erős túlzás, jószerével csak a speciális
hívójelű állomások forgalmaztak verseny stílusban, a többiekkel hagyományos „beszélgetős” QSO-k lettek. Kiváló volt a speciális hívójelű állomások
aktivitása, így QRP-vel, egy üzemmódban, csak egy sávon dolgozva is meg
lett a diploma, bár a HA43QRP-t csak
az utolsó pillanatban sikerült elkapni.
Köszönet a szervezőknek, újraéledt a
HA-QRP.

HA43T: Rengeteg a dupla, de még a
tripla qso is, nagy odaadással hívták a
43-as állomásokat a külföldiek.
LZ2OQV/1: Thank you for your
marathon! If you sent me certificat for
test to e-mail or bureau no problem. If
you sent to address - 1582 Sofia-Bul...
Proff.Tsvetan Lazarov 152 -Georgi
Aleksov. 73!
HA8EN: Azt érzékeltem, hogy Mo.
és a határos országok, valamint É ÉNY irányban SP, DL szinte problémamentesen elérhetők voltak a 3 W-tal és
a dipóllal. Azon túl viszont, „mintha
lehúzták volna a rolót”. De azért van
ebben élvezet...
YT7DQ/HA7DQ/HA43DQ: Nagy
megtiszteltetés és kiváló alkalom volt
az idei HA-QRP aktivitáson való részvétel, gondolok itt YU7CM és jómagam
nevében is.
Jót rádióztunk..., barátkoztunk.., ismerkedtünk..., tapasztalatokat gyűjtöttünk...
Az idei kiírás meghozta a gyümölcsét (röviden szólva)...
Gratulálok a szervezőknek, hogy
mertek lépni és új, talán jobb és korszerűbb kiírást közzétenni... Tradíciókat őrizni kell, de talán most volt az
ideje lépni.... Gondolom látjátok, hogy
egy gondolatot sem zártam le és sajnálom (sajnáljuk), hogy a mai csapat
meetingen nem tudtunk részt venni de...
További eredményes analizálást kívánok a mai meetingen! Külön elismerés a contest robot működéséért!
Tisztelettel a Vajdasági Rádióamatőr
Szövetség elnöke:
Kéki László
HA43NW/HA6NW: Nagyon jó lett a
QRP aktivitás. Hihetetlen nagy volt az
érdeklődés. Kétszer 20 percet rádióztam Junior adó-vevővel, érdekes volt. A
versenyt még szokni kell. Nagyon aktívak voltak 43-as hívójelek, és bizony volt
akivel meg kellett kínlódni, de velem is
sokszor bajlódtak, de ez QRP. Még véletlen sem szólt senki jobban mint más
qrp-sek. Már idén nem akartam indulni, mert mindig nyertem, de most újra
kedvet kaptam.
LZ3PZ: The new ruls now 43 HA QRP
is best, but less QRP station this year...
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