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Mint már rendszeresen, az el-
múlt vasárnap délelőtt is haszno-
san múlattuk az időt Karcagon, a
Kiskulcsos-i tagiskolában. Kilenc
órától délig szoktunk foglalko-
zást tartani.

A berendezések beüzemelése
után Boti és Szabi operátorok rö-
vidhullámon hallgatóztak. Vala-
milyen CW-verseny volt, de en-
nek ellenére is sikerült néhány
CW QSO-t létesíteniük. A fónia
sávokon angol nyelven csináltak
QSO-kat. Az összeköttetések
naplózása után természetesen a
QSL-lapok is kitöltésre kerültek.

A nyári szünet miatt tartot-
tunk egy kis morze-emlékeztetőt

a fiatalabbak részére. Egy-két be-
tű nehezen jött elő, de a számok
vételével nem volt gond.

Gabi és Tibi OM az antennave-
zérlőt üzemelte be. Néhány hete
meghibásodott, javítani kellett.
Sajnos az RO-280 nem lett telje-
sen OK, de legalább működik.
Tibi OM az elérhető átjátszókon
kezdett partnereket keresni, si-
kerrel. Eközben Gabi és Patrik
operátorok egy újabb hűtővent-
illátort raktak össze az FT-250
védelmére. A jelenleg használa-
tosnak igen nagy a zaja, de ez
RTTY üzemben nem probléma.
SSB és CW vételkor azonban za-
varó. Egy kidobott PC-tápból

aránylag csendes ventillátor ke-
rült elő. Összeházasítva a „fiók
mélyéről” származó mobiltele-
fon töltővel tökéletesen és csend-
ben dolgozik. 

A foglalkozáson mindenki
megkapta a májusi KID aktivitási
periódus igazoló okleveleit. Na-
gyon jól mutatnak, köszönjük a
rendezőknek! Háromnegyed 12-
kor bontás, elpakolás, aztán
irány haza. Azt hiszem, ezt a va-
sárnap délelőttöt is hasznosan
töltöttük el.
Vy 73 és DX!

Karcag, 2013. október 08.
Laci (HA7MO/HA7KLJ)

Az alapítvány kuratóriuma 2012.
november 5-én tartotta éves ren-
des ülését, és döntött a nyilvános
pályázatra beérkezett 13 pálya-
műről. Íme, ábécé rendben a dí-
jazott tanulók (egy pályázat nem
nyert díjazást):
I. sorolásban 35-35 eFt ösztöndí-
jat nyert: Farkas Nikolett (Sió-
fok), Fülöp Hunor (Siójut), Ste-
inbacher Dávid (Siófok), Tóth
Nóra (Siófok). Szekrényesi Gré-
ta (Siófok) az alapdíjon felül to-
vábbi 10 eFt-os kiemelt díjazás-
ban részesült.
II. sorolásban 25-25 eFt ösztön-
díjat nyert: Bérces Marcell (Sió-
fok), Búza Tamás (Siófok).

III. sorolásban 15-15 eFt-os ösz-
töndijat nyert: Fülöp Emese Sa-
rolta (Siójut), Papp Ádám
(Nyim), Szabó Martin (Ságvár).
Egyedi elbírálással 10-10 eFt ösz-
töndíjat kapott: Németh Angéla
(Budapest) és Németh Csilla
Márta (Budapest).

Az összesen 300 000 Ft ösztön-
díj forrását 102 000 Ft értékben
a 2011. évben adózók szja 1%-os
felajánlásai, ill. a MRASZ és az
egyéni támogatások összegei
biztosították. Illesse köszönet
minden támogatónkat az alapít-
ványi célok eléréséhez nyújtott
segítségért! Gratulálunk a díja-
zott általános iskolai tanulók-

nak! Köszönjük a szülők, neve-
lők, tanárok közreműködését,
akik segítettek a tanulók felké-
szítésében, pályázatuk összeállí-
tásában!

Budapest, 2012. november

Az Alapítvány bankszámlaszáma:

OTP Bank Nyrt. 
11708001 -20396990.

Tóth János HG5RV,
alapítványi képviselő
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Patrik, Szabi, Tibi, Boti és Gabi
(op-s HA7KLJ) a KID emléklappal

Gabi és Tibi a forgatót szerelik Boti és Szabi operátorok
QSO közben

Vasárnap délelőtt Kiskulcsoson

A Reményi István Rádióamatőr Alapítvány közleménye

Pályázati eredmények
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