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A fentebb hivatkozott írásokban (RT
2015/6-9.), mintegy emlékeztető gya-
nánt, vázoltuk a verseny célját, a törté-
neti előzményeket, a QRP-QRO kontra
érveket, és nem utolsó sorban a lapunk
szempontjából való reklámértéket.
Mindezekről most újfent nem kívánunk
szólni, annál inkább az évtizedek során
szerzett rengeteg érdekes és felejthetet-
len élményről. Szinte lehetetlenül ne-
héz a válogatás, mert kötetre rúgó a té-
nyek és sztorik sora, hiszen 41 év verse-
nyei állnak mögöttünk. Csak a hazai
résztvevőknél maradhattunk, megje-
gyezve, hogy sorolásunk rendje erősen
esetleges, se nem érték-, se nem idő-
rendbeli. És hely híján arra érdemes, so-
kan másokról, sajnos, nem emlékezhet-
tünk meg!

Hívójelek, emlékek

HA5BT Pali. Legelőször mindenkép-
pen Stefanik Pali bátyánk (alias –ötbé-
té–) személyét kell megörökítenünk. Ő
volt versenyünk atyja, kitalálója, élete
végéig lelkes résztvevője és éter-tudósí-
tója. Meglehet, hogy most rosszallóan
ráncolja homlokát az égi DX-vadász me-
zőkön. Bocs’ Pali, de igaz, hogy „Tem-
pora mutantur et nos mutamur in illis.”

HA5JJ Jocó OB volt versenyünk „örö-
kös” értékelője. Mindvégig precíz és
szorgos munkáját egy „kisebb” megbi-
csaklással végezte. Egy idő után a QRP
hetében zajló más versenyeken létesí-
tett QSO-kat –, ahol természetesen
nem adnak QTH-t és operátornevet -,
ugyan csökkentett pontszámmal, de fi-
gyelembe vette a mi versenyünkben.
Tény, hogy ezt mindenkinél megtette,
de bizony voltak, akik eleve nem is
jegyzőkönyvezték az efféle hiányos ösz-
szeköttetéseiket. „A pokolba vezető
út...” eklatáns esete. Aztán korrigáltuk
a versenykiírást.

HA6NL Laci old mant, mint többszö-
rös egyéni győztesünket és versenyünk
nagy szervezőjét kell megemlítenünk.
Az évtizedek során a Kanári-szigetektől

Liechtensteinen, Thassoson át Vrch
Dobrocig – és még sorolhatnánk a hely-
színeket –, szinte fél Európát berádiózta
az általa toborzott RT-csapattal. Ezzel is
keltve a verseny és a lapunk jó hírét. Az-
tán a versenyértékelést is átvette ’5JJ si-
lent key-e után. Az utolsó pillanatig a
HA-QRP folytatását forszírozta, de más
formában: rövidebb időtartammal. dip-
loma vadászattal kombinálva.

HA5BIK, ma ’5BO Lajos OM igazi kí-
sérletező ember lévén a 26. versenyün-
kön QRPp-be torkolló kísérleteket vég-
zett adójával. 20 mW(!)-tal OK2PRM,
DL1MDU, OK1FVD, SP9KZ és DL9RE
QSO-k kerültek a logjába. Igen, így
QSO-zik egy vérbeli QRP-fan!

HA8DD Géza OM közreműködésével
jó ideig Hódmezővásárhelyen készült
kézműves söröskupákkal is díjaztuk az
egyéni és kollektív kategóriák élhelye-
zettjeit. Reméljük, nem porosodnak,
hanem azóta is aktív használatban van-
nak a QRP-korsók!

HG5A, HG6V, HG6KVD/P rádióklu-
bok éveken át élvezetesen nagy küzdel-
met vívtak a kollektív kategória dobogós
helyeiért. Jól szervezett idő- és operátor
beosztással szinte non-stop működtek a
teljes verseny időtartama alatt, azaz egy
hétig. Az eredmény sem maradt el: gyak-
ran százezer feletti pontszám és közel
száz DXCC-körzet. – Szép volt fiúk!

HA6NP Laci OM a HA-QRP „nagy fa-
zonja” volt! A 7. versenyre saját Zsiguli-
jával ORP rally-t szervezett ’6ND és
’6NY-nal az oldalán. Összefoglaló tudó-
sítását eképpen zárta: „32 óra alatt 1125
km-t mentünk, 15 állomásnál jártunk.
Az eredmény 8:7 a „becstelenek” javára!
Ebből négy eset volt súlyos. Az ellenőr-
zöttek nagyon kedvesen fogadtak min-
denhol, és készséggel álltak rendelkezé-
sünkre még a leglehetetlenebb idő-
pontban is. (Éjjel 3 órakor!)...”

HA5DB Ernő OB 1981-ben, a 30 éves
Rádiótechnika cikkpályázatán „RT-QRP
adó-vevő” konstrukciójával első helye-
zést ért el. A hat folytatásban leközölt,
kb. 3500 Ft-ból kihozható, 80 m-es, szu-

per rendszerű távíró tcvr végfokában
BD139 dolgozott. ’5DB 25 db teljes
nyák-készletet ajánlott fel a kezdő rádió-
amatőröknek.

HA5NM Bandi OM, lapunk felelős
szerkesztője 1993-ban, a 20. versenyünk-
re készülendő, „RT-QRP 20” néven egy
nagyobb kimenő teljesítményű (2 x
BUZ71A), kristályszűrős tcvr-t ismerte-
tett, három folytatásban. A szerkesztő-
ség, a BKV Rádióklub közreműködésé-
vel, készülék teljes nyák-készletét és kri-
tikusabb alkatrészeit is árusította.

A döntésről

Fentebb hivatkozott tavalyi cikkeink-
re –, illetve a már korábbiakban is több
helyről –, kapott észrevételekből leszűr-
hettük azt, hogy a verseny ezen formája fe-
lett eljárt az idő! A HA-QRP három alap-
vető összetevőjéből: a kis teljesítmény, a
távíró üzemmód mellett a versenyünk
specialitását adó egy hetes időtartam mára
– a felgyorsult világban –, nem vonzza a
részvevőket. (A távíró üzemmód is kriti-
kussá vált.) A többek által kért és java-
solt egy napos, avagy csak néhány órás
verseny viszont már nem lenne a 41 éve
megálmodott „Rádiótechnika HA-QRP
versenye”. Ilyen formában azt nem vál-
lalhatjuk fel, az már egy másik contest
lenne.

Külön megköszönjük HA5WH Bandi
OM segítő szándékú cikkét, melyet a
2016/6. számunkban „Hogyan tovább
QRP?” címmel közöltünk. Írásában a di-
gitális QRP-zés lehetőségét foglalta ösz-
sze, bemutatva a jövő korszerű lehetősé-
geit. Igen, így van, ez a jövő, de a „Digi
HA-QRP” is már egy másik verseny –
lenne... Viszont:

Szerkesztőségünk a jövőben is támo-
gatni kívánja az amatőr rádiózás legkor-
szerűbb, az „étert” nem terhelő, „zöld
hullámos” QRP-technikáját. Minden ef-
féle újszerű vállalkozást, ha azt meggyő-
zőnek, támogatásra méltónak találjuk,
figyelemmel fogjuk kísérni.

-HA5KU-
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41 év után...

Búcsúzik a Rádiótechnika HA-QRP versenye
Tavaly „Hogyan tovább, HA-QRP verseny?” címmel több cikkben foglalkoztunk a szerkesztőségünk által
1974 óta minden évben megrendezett rádióforgalmi versennyel. Az érdeklődés erőteljes csökkenésének
okát kerestük, azt remélve, hogy az írásokkal újabb résztvevőket toborozhatunk a contestbe. Nos, a 2015
novemberében megrendezett 42. HA-QRP, sajnos, nem igazolta várakozásunkat.
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