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A szerkesztőségünk által rendezett
tavalyi HA-QRP verseny immáron
41. volt a sorban. A beküldött ver-
senyjegyzőkönyvek számának erős
csökkenése miatt ildomosnak láttuk,
hogy a lap hasábjain is foglalkoz-
zunk a témával. A júniusi és a nyári
dupla lapszámunkban közölt cik-
keinkre a rádióamatőr társaktól ed-
dig minimális számú, azaz ponto-
san nulla darab írásos hozzászólást
kaptunk. Szóban ugyan néhányan
tettek észrevételeket, de ennél
azért többet vártunk 41 év után...

HA-QRP – reklám a lapnak

Fentebb hivatkozott cikkeinkben
emlékeztettünk arra, hogy annak
idején miféle elképzelések és cé-
lok hívták létre a HA-QRP ver-
senyt. Nos, eddig egy, nem kevés-
bé fontos okot nem említettünk.
A HA-QRP-t, mint a „Rádiótechni-
ka” versenyét, a jó bornak is kell a
reklám bölcsessége tartotta élet-
ben az utóbbi 25 évben. (1974-től,
az „MHSZ-világban”, az első 16 év-
ben, még állami támogatást ka-
pott a szerkesztőség a verseny
megrendezéséhez, a díjak, okleve-
lek, tárgyjutalmak, az értékelés
biztosítására.) 1990-től a verseny
támogatását – az amatőr rádiózás
szeretete mellett – jól felfogott ér-

dekből, lapunk reklámozása szem-
pontjából is értékes akciónak ítéltük.
A HA5RT, a „Rádiótechnika-te-
am” a HA-QRP-k sokszoros egyéni
első helyezettjének, HA6NL Laci
OM-nek kiváló szervezésében és
versenyzése mellett Európa sok
kurrens hívójelkörzetét berádióz -
ta EA6/HA5RT-től ... J48RT-ig. A
szerkesztőség évről évre megelé-
gedéssel nyugtázhatta az ’5RT-csa-
pat kiemelkedő QSO- és pontszá-
mot eredményező étermunkáját.
A Rádiótechnika-team eddig hoz-
ta reklám elvárásainkat, de úgy lát-
szik, hogy manapság az efféle ak-
ció már nem ad elegendő buzdí-
tást a távíró adásmód világszerte ta-
pasztalható visszaszorulása ellen.

Az idők változnak

Az utóbbi évtizedek érdekes fejle-
ménye volt a néhány órás időtarta-
mú éterversenyek elterjedése.
Lásd pl. az RH Budapest-bajnok-
ság kétszer 24 perces CW- és SSB-
fordulóját, de QRP-versenyek is lé-
teznek efféle mini stílusban.

Évekkel ezelőtt versenyünk
egyik részvevője felvetette, hogy
„mindig ugyanazok az állomások”
nyernek a HA-QRP-n. Jobb lenne,
az összes jegyzőkönyvet küldő állo-
más nevét egy kalapba betenni, és

abból kisorsolni a győztest. Egy hé-
tig nem mindenki tud minden
nap QSO-zgatni, és ezzel az esetle-
ges huncutkodások, mit ne mond-
junk a csalások számát is minimali-
zálni lehetne. A verseny így való-
ban tiszta „happy 7 days” lenne a
QRP-adók és a morzebillentyűk
társaságában! – Utópisztikusan
szép elképzelés, de ebben a mai,
sajnos már mindenütt és minden-
ben „vérre menő” világban ho-
gyan is élhetne ez meg?!

Megírtuk, hogy a HA-QRP egy
hetes időtartamát az amatőr rádió-
zás pionír időire való emlékezés
motiválta. Ezt az egyedül álló jel-
legzetességet nem kívántuk és ma
sem kívánjuk feladni, mert akkor
az a verseny már nem a „Rádió-
technika-féle” ős HA-QRP lenne. 

Kedves Rádióamatőr-társak! A
42. HA-QRP versenyt idén novem-
berben megrendezzük. A verseny
jövőbeli sorsáról a tapasztalt aktivitás,
a beérkezett jegyzőkönyvek száma alap-
ján fog dönteni a szerkesztőség. To-
vábbra is azt valljuk, hogy egy hé-
tig QRP-vel rádiózni, arról e-jegy-
zőkönyvet küldeni manapság sem
teljesíthetetlenül fáradságos do-
log. No, meg: „Nem a győzelem, a
részvétel a fontos!” 
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Ahogy én látom...

Hogyan tovább, HA-QRP verseny?  3.

Balás B. Dénes – Dr. Rajnai Zoltán: 

Magyar katonai rádióállomások és 
rádiókészülékek 1914–1945

KÖNYVÚJDONSÁG 

A könyv 
a Ham-bazár kínálatában található!

Ár: 2990 Ft.

A stílusosan tereptarka borítós könyv megismerteti az olvasókat a múlt század első felének magyar katonai rá-
dióival, köztük természetesen néhány Telefunken, Lorenz és Siemens készülékkel is, melyek a szövetségesi vi-
szony miatt kapcsolódtak a magyar katonai híradáshoz.

A szerzők a 180 oldalas kiadványból 140 oldalon igyekeztek bemutatni a Magyar Királyi Honvédség által a má-
sodik világháborúban használt meglehetősen sokféle, főleg magyar fejlesztésű, készüléket az R/1-től az R/17-ig.
Ugyanakkor néhány oldalon az első világháborús készülékek is helyet kaptak, melyekről ma már kevés szó esik.
A könyv nem lexikonszerű, a technikai adatok mellett érdekességeket közöl. Több mint 200 kép teszi látványossá
a tartalmat, közöttük olyan fényképek, melyek eddig sehol nem kerültek közlésre. Többek között rádiógyűjtők se-
gítették szerzők munkáját, külföldről vagy csak az enyészetből hazamentett készülékeik fényképeivel.

Itt érdemes felhívnunk olvasóink figyelmét Balás B. Dénes által korábbi Évkönyveinkben már publikált 
ritkaságokra, mint az első világháború végén a Telefongyár által gyártott 10 W-os kisrádióra, melyet KLERA
néven emlegetnek a visszaemlékezők vagy a legendás R/7 készülékcsalád fejlesztésének történetére
(www.radiovilag.hu/ek-03.htm).
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