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Az Alapítvány kuratóriuma 2020. szeptember 22-én tar-
totta éves rendes ülését – virtuálisan, konferencia meg-
beszélés formájában – és döntött a nyilvános pályáza-
tára beérkezett pályázatokról. Íme, a díjazott tanulók:

Kiemelt sorolásban: 60 eFt ösztöndíjat nyert Szücs Bá-
lint, HA3SB (morze, Siófoki Rádióklub).

I. sorolásban: 40 eFt ösztöndíjat nyert Mezőfi Bendegúz
Levente (morze, rádióforgalmazás, Nagyrécsei Általá-
nos Iskolában működő rádióamatőr szakkör).

Az összesen 100 000 Ft ösztöndíj forrását az egyéni tá-
mogatások összegei és az szja 1%-os felajánlások biz-
tosították. Illesse köszönet minden támogatónkat az
alapítványi célok eléréséhez nyújtott segítségért!
Gratulálunk a díjazott általános iskolai tanulóknak! 

Köszönjük a szülők, nevelők, tanárok munkáját, akik se-
gítettek a tanulók felkészítésében, pályázatuk összeállítá-
sában!

Rádióamatőrök, elektronikabarátok! A Reményi Ala-
pítvány kéri és várja szíves támogatástokat a "Rádió-
technika" folyóirat papíralapú megjelentetéséhez is!  

Budapest, 2020. szeptember 22.

Az Alapítvány bankszámlaszáma:

OTP Bank Nyrt. 11708001 – 20396990

Regály Gyula HA5HU
alapítványi képviselő

A Reményi István Rádióamatőr Alapítvány közleménye

Pályázati eredmények – 2020

Gyermeknapi aktivitás – szeptember 12-én
Mint már évek óta, január hónap-
ban is rendben lezajlott az ez évi
KID aktivitás első periódusa. Saj-
nos az emléklapokat már nem
tudtuk ünnepélyesen átadni az
éves klubközgyűlésen. Az év tava-
szán a veszélyes Covid-19 vírus ter-
jedése miatt nem került megren-
dezésre a rádióklub közgyűlése. A
gyermeknapi rádiózás májusi pe-
riódusát a rendezők törölték. A
védő-intézkedések enyhítésével a
szeptemberi KID aktivitás lebo-
nyolítására már lehetőség nyílott.

A létszámában is megfogyatko-
zott Kiskulcsosi Általános Iskola
HA7KLJ klubállomásának három
operátora ült a mikrofonok mellé

szeptember 12-én: Csanádi Bence,
Sallai Gergő és Sipos Norbert. Mind-
hárman ebbe a suliba járnak. Biz-

tonságuk érdekében mindannyi-
an  maszkban várták, hogy bele-
szólhassanak a mikrofonba. A ri-
portot adó természetesen maszk
nélkül forgalmazott, aztán takarta
el arcát az előírások szerint. Re-
méljük, hogy a maszk használatá-
val biztonságosabb körülménye-
ket valósítottunk meg.

A rövid, két órás forgalmazás
alatt összességében 23 rövidhullá-
mú és 36 ultrarövidhullámú össze-
köttetést naplózott a kis létszámú,
ám igen lelkes operátorgárda.

Karcag, 2020. szeptember 15.

Kovács László
HA7KLJ/HA7MO
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