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A rádióamatőr levelezési listákon,
illetve baráti rádióamatőr beszél-
getések során szinte rendszere-
sen felvetődő téma a rádióama-
tőr utánpótlás, illetve annak a hi-
ánya. Ezzel kapcsolatban sok
tényszerű, ám a megoldást illető-
en tanácstalanságot tükröző meg-
állapítás hangzik el. Az érdeklő-
dő fiatalok hiányának okát sokan
az internet elterjedésében, a gye-
rekek „megemelkedett ingerkü-
szöbében”, a valóban működő rá-
dióamatőr klubok, illetve az álta-
luk korábban biztosított inspiráló
közösség hiányában látják.

Igen. A világ és benne a tudás
megszerzésének és felhasználatá-
nak módja sokat változott. Rész-
ben e miatt, a gyerekek egymás
közti kommunikációja és annak
eszközei is jelentősen módosultak.
Alkalmazkodtak a hihetetlen in-
formációdömpinghez, kialakítva a
rendkívül gyors szelektálás képes-
ségét. Ennek az alkalmazkodás-
nak bizonyos szempontból sajná-
latos, ám szükségszerű következ-
ménye az alkalmankénti felületes-
ség, az elmélyedés hiánya. Ameny-
nyiben szeretnénk minél több fia-
talt bevonni a rádióamatőr hobbi
művelésébe, alkalmazkodnunk
kell a jelzett változásokhoz.

Az ARRL által szervezett Kid's
Day (http://www.arrl.org/kids-
day) rádióamatőr program CQ
Gyereknap néven való magyaror-
szági beindításának ötlete
HA5CQZ Zolitól származik, még
2007-ből. A kezdeti cél az volt,
hogy szervezzünk egy olyan,
évente több alkalommal és rend-
szeresen ismétlődő rádióamatőr
aktivitást, amikor egyidőben mi-
nél több gyerek ül a mikrofonok-
hoz országszerte. Az első néhány
sikeres, ám viszonylag zárt kör-
ben lezajlott rádiózás után átgon-
doltuk az eredeti koncepciót.

Úgy döntöttünk, hogy túl jó do-
log ez ahhoz, hogy csak egymás
között műveljük. Bővítsük hát ki
a CQ Gyereknapot egy igazi, a rá-
dióamatőr hobbit gyerekeknek
bemutató és népszerűsítő prog-
rammá.

Első lépésként azokat a gyere-
keket kívántuk tovább motiválni,
akik már fogtak mikrofont a ke-
zükben. E célból minden, az akti-
vitáson résztvevő, legalább 4
QSO-t teljesítő és erről logot kül-
dő gyerek operátor „CQ Gyerek-
nap” emléklapot kap, amihez a
téli, tavaszi és őszi időpontnak
megfelelő „CQ Gyereknap Ope-
rátor” kitűző is jár. Ezzel párhuza-

mosan – az időközben elindított
www.cqgyereknap.hu internetes ol-
dalon – meghirdettük a CQ Gye-
reknap diploma programot.

Következő lépésben a rádió-
amatőr hobbi bemutatására össz-
pontosítottunk. A gyerekek ma-
guktól csak nagyon kis eséllyel
vágynak arra, hogy rádióamatő-
rök lehessenek, már csak azért is,
mert döntően nem is hallottak
még rólunk. Úgyhogy nekünk
kell őket megkeresni és bemutat-
kozni. Erre a legjobb helyszín az
iskola, vagy egy kifejezetten gye-
rekeknek szóló rendezvény. Ezért

először általános iskolákkal keres-
tük a kapcsolatot. A helyi progra-
mok részeként rádióállomást te-
lepítettünk az együttműködő is-
kolákban és gyakorlati rádiózás-
sal kiegészített előadásokat tartot-
tunk kapcsolódó témákban. En-
nek az eredménye egy olyan elő-
adáscsokor lett, amely akár önál-
ló iskolai rendezvényként is meg-
állja a helyét.

Legutóbb május 28-29-én, a
budapesti Városligeti Gyereknap
hivatalos programjaként tartot-
tunk rádióamatőr bemutatót,
ahol több szponzort is sikerült be-
szervezni a rendezvény támogatá-
sára. Így nyomtatott anyagokkal
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CQ Gyereknap, egy lehetséges első lépés
Gruber Zsolt, HG4UK

Az URH és távíró asztal a városligeti CQ Gyereknapon HA5ONE és HA7WEN a MASAT-ról beszél
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és audiovizuális eszközök haszná-
latával is tudtuk színesíteni a CQ
Gyereknap sátrat.

Öt asztal segítségével öt külön-
álló program-helyszínt hoztunk
létre. Így az érdeklődő körülbelül
30-40 perc alatt 4-5 rádióamatőr-
rel beszélgethetett, miközben a
hobbink egy-egy területét is ki-
próbálhatta. Az RH és URH rá-
diózás mellett megismerkedhe-
tett a morzekódokkal és a morzé-
zás alapjaival, a MASAT-1 projekt-
tel és az időjárás műholdak adata-
inak a vételével, a rókavadászat
eszközeivel, valamint egy saját
morze billentyű összerakásán ke-
resztül némileg a konstruktőrkö-
dés hangulatával is. És persze fo-
lyamatosan kérdezhetett, beszél-
gethetett.

Az ilyen jellegű bemutatókon
fontos, hogy valamilyen „emléket”
vihessen magával az érdeklődő.
Ezért teljesített 4 QSO esetén járt
a CQ Gyereknap kitűző, a morze
próbálgatás után magával vihette
a morzekód és betűzési lapot.

A CQ Gyereknap program ke-
retében eddig 12 rádiós aktivitás
zajlott. Tartottunk három iskolai
bemutatót és két nagyobb ren-
dezvényen népszerűsítettük a rá-
dióamatőr hobbit. Tapasztala-
tunk szerint, az általánosiskolás
korú gyerekek nem hallottak
még a hobbinkról, viszont a min-
dennap használt technikai eszkö-
zök miatt lehet számukra mihez
kötni a témát. A 20-40 éves kor-
osztály jellemzően hallott már a
PMR és CB rádióról, így a rádió

használat és a fónia üzemmód
nem teljesen idegen a számukra.

Érdekes tapasztalatunk, hogy a
morze kódokkal való ismerkedés
szinte a legnépszerűbb program
a bemutatókon.

A CQ Gyereknap kezdeménye-
zés az utánpótlás nevelés egyik le-
hetséges első eleme. A hobbink
fiatalok közötti megismertetése
nélkül nincs arra esély, hogy pozi-
tívan változzon a magyar rádió-
amatőrök korfája. Meggyőződé-
sem, hogy a gyerekek bemutatók
alkalmával szerzett első benyomá-
sai jó alapot adhatnak arra, hogy
később nyitottak legyenek a rá-
dióamatőr hobbival való mélyebb
megismerkedésre.

Információ: info@cqgyereknap.hu
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A Hajós Alfréd Általános Iskola 4.A osztálya 
a visegrádi rókavadászaton

HA7WEN Levente eredményt hirdet 
a visegrádi rókavadászaton

HA5TI Pista és Peti 80 m-en rádiózik a városligeti
CQ Gyereknapon

HA5CQZ Zoli Matyival és Andival antennát szerel 
a Nagy Hárs-hegyen
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