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KID aktivitás 2011 májusában
Tóth Botond vagyok, 16 éves. Jelenleg a Karcagi Nagykun Református Gimnázium 10. osztályát végzem. Korábban a Karcagi Kiskulcsosi Általános Iskolába jártam, itt ismerkedtem meg az amatőr rádiózással. Az általános iskolában működik a HA7KLJ hívójelű rádióamatőr állomás, ahonnan forgalmazunk. Jelenleg öten vagyunk, akik
rendszeresen hallatjuk hangunkat
az éterben.
A 2008-ban indult KID aktivitási
mozgalomban a kezdetek óta részt

veszünk. Jómagam két esetben hiányoztam a periódusokról, egyéb
fontos események miatt. Azért szeretem ezeket a KID aktivitási fordulókat, mert egy kicsit ránk fordítja az
idősebb rádióamatőrök figyelmét.
Jó lenne, ha nagyobb nyilvánosságot és ismertséget kapna ez az esemény. Talán nem kellene magyarázkodni, hogy miért kérdezem az
ellenállomás operátorától, hogy mi
a kedvenc színe és hány éves?
Május 28-29-én volt az ez évi KID
aktivitás nyári fordulója. Sajnos, is-

kolai osztálykirándulást szerveztek
nálunk erre a hétvégére. Szombaton délután elkéredzkedtem, hogy
vasárnap rádió mellett lehessek. A
HA7KLJ szombaton forgalmazó
operátorai elmondták, hogy nem
sok QSO volt aznap rövidhullámon.
Szörnyű nagy volt a zaj a sávban.
Alig hallottak meg bennünket. Mi is
alig hallottunk egy-két állomást.
Mindössze öt QSO létesült szombat
délelőtt nyolctól délig a 80 méteres
sávon. Vasárnap reggel nyolc órakor sikerült az első QSO-t megcsinálnom. A sáv csendes volt. Sok általános hívást leadtam, de választ
nem kaptam. A 2 méteren forgalmazók próbáltak állomásokat áthívni 3610 kHz-re, de sajnos nem hallottunk meg senki távolabbi állomást. Azóta megtudtam, hogy nagyon rossz terjedés volt az akkori
hétvégén. Rövidhullámon összesen
öt QSO-t naplóztam. A többiek maradtak inkább az átjátszókon. Én is
csatlakoztam hozzájuk, mert 10.30
után már senkit nem hallottam a
sávban. Az átjátszókon összesen 11
QSO-t létesítettem. A HA7KLJ öszszesen 56 összeköttetést naplózott a
két hétvégi délelőttön.
Egy lány operátorral is találkoztunk, a többiek mind fiúk voltak. A
legöregebb operátor 80 éves volt, a
legfiatalabb 13 éves. Az átlag életkor 58 évre jött ki. Az összeköttetések operátorai közül legtöbben a
kék színt szeretik, 17-en. A zöld a
második 14 és a piros a harmadik 10
szavazattal.
Én a májusi részvétellel teljesítettem a CQ Gyermeknap Diploma
bronz fokozatának feltételeit. Remélem, a szép oklevéllel együtt, az is
meg fog érkezni részemre.
Karcag, 2011. június
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Válaszol-e valaki? - Réka yl és jómagam

Vy 73 es DX!

Rádióamatőr barátság
a környezetvédelemért
A Zenta-i rádiósoknak már évtizedes együttműködése van a
nógrádi amatőrökkel és már
nyolc éve a HA-QRP csapattal is.
Több közös találkozás, verseny,
HA-QRP, expedíció után a zentaiak WFF kitelepülést szerveztek
YT0WFF hívójellel Ludasra
(YUFF 038; www.ludas.rs). Az
összes RH-sávon 4425 összeköttetés volt az eredmény. Köszönöm
a csapat valamennyi tagjának a
részvételt és az aktivitást! Vy 73!
Laci (YU7CM)
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