
76 RÁDIÓTECHNIKA 2019/03.

A ’80-as évek 120-as taglétszáma
semmivé lett, de megmaradt a
„kemény mag”. A tucatnyi, ko-
rábban is összetartó, tettre kész
rádióamatőr, akik rendíthetet-
len hittel, őszinte elhivatottság-
ból támogatják a közös célt. Kö-
zösségük azonos utat járt be a
többi nagy gyár rádióamatőr
szervezetével (BHG, HT, Orion,
Remix, Tungsram...), hogy csak
néhány fővárosit említsünk. A
cégek megszűntek, a klubhelyi-
ségek, versenyállomások privati-
zálva, az MHSZ-től kapott FT-
250 és FT-757 már nem tartja a
lépést a modern idők üzemmód-
jainak követelményeivel. A rend-
szerváltáskor oda lett a nagy ver-
senyzések hangulata, a több kiló-
nyi diploma és a csillag alakú 1,8
MHz-es Beverage-antenna, a klub
támogatásával együtt.

Ezek után egyénileg dolgoz-
tunk, saját QTH-ról, de nagyon
hiányzott a közös összefogás, a
„bandázás”. Keresni kellett vala-
mely közösségi elfoglaltságot,
mely a klub falai nélkül végezhe-
tő, és élettel tölti fel a társaságot.
Mi ezt csináljuk, és bátran java-
soljuk másoknak is!

Kitelepülések, 
társadalmi munka

Klubhelyiség híján egy lehetősé-
günk maradt: ki kellene menni
rendezvényekre, hogy megmutas-
suk hobbink szépségét, bámula-
tos lehetőségeinket és tovább ad-
juk tudásunkat. A rendezvénye-
ken valamivel be kell vonzani az
érdeklődőket. Ha egy távíró fütty-
től hangos sátorban ott ül hat
meglett úriember, és – jobb híján
– egymással beszélgetnek, egyet-
len idegen sem fog érdeklődni,
mert nem mernek odamenni.

Azonban ha kalózfejes zászlót
kötünk a körsugárzóra, szóró-
anyagokkal, esetleg fizikai kísér-
letek bemutatásával hangulatot
keltünk a mindig érdeklődő gye-
rekeknek, oda hozzák szüleiket,
és akár hosszú sorok kivárása
után nekiülnek forrasztani. Mert
a többi asztalon árván sorakozó
morzegyakorlóról, róka-felszere-
lésről és adó-vevőről még egyálta-
lán nem hallottak. Ha tetszik, ha
nem: a forrasztás a mézes madzag a
gyerekrendezvényeken! Sajnos en-
nek az egy tevékenységnek van
költsége is, de erről majd később.

HA5JX Jóskával ezen kitelepü-
lések kezdetén megpróbáltunk
csak rádióval kiülni a sátorba.
Egy nap 10-15 fő látogatott meg
bennünket – a sátor előtt elhala-
dó több ezerből –, és összesen
páran ültek le komolyabban be-
szélgetni, rádiózni. Ez sem volt
rossz ahhoz képest, ahányan egy
év alatt bemennének egy rádió-
klubba. De, bővítettük a reperto-
árt, ezzel „megpecsételtük” sor-
sunkat. A következő évben sorra
megjelentek azok a gyerekek,
akiket csak mi miattunk cipelték
el a szüleik, hogy mindenképp
megismételjék a tavalyi élményt.

Abban az évben a „Gyerekszi-
get” rendezvényen, a cserkész-
szövetség szervezett sátrát látva
jutott eszembe, hogy irányítani
kell a fiatalok érdeklődését. Ha a
forrasztás a húzóerő, ahova órá-
kig várnak, akkor legyen ez a
„műsorszám” az utolsó! Elkezd-
tünk jelentkezési lapokat kitöl-
tetni a sátorba betérő kísérők-
kel. Ezeken aláírásukkal elisme-
rik a sátor szabályait (pl. hogy a
gyerekek akár meg is égethetik
magukat a forrasztás alatt), illet-
ve kapnak egy sorszámot, amely
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CQ de HA5KFZ...

Legyél Te is Rádióamatőr!
Balogh Sándor HA5BLK, a Ganz Rádióklub elnöke, ha5blk@invitel.hu 

Tavaly volt a fővárosi Ganz Rádióklub 60. születésnapja, és ez jó alkalmat ad a visszatekintésre. Ha szám-
vetést készítünk, kiderül, hogy mekkorát fordult két emberöltő alatt a világ – és benne klubunk élete.
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sok kellemetlenségtől óv meg
mindenkit.

A tematikánk és annak kivite-
lezése a következő:

A bevált sorrendünk

1.) Morze adás-vétel. A gyerekek
megismerkednek pár betűvel,
megtanulják leadni a nevüket.
Aki érdeklődik, azzal morze-játé-
kot is játszhatunk. Bemutatkozás
helyett odaültetjük őket a billen-
tyűhöz és kérjük, adják le a nevü-
ket a megkapott morze-ábécé se-
gítségével. Ezután jön a „Szervusz
Mágnes! Nem így hívnak?!? Add
le még egyszer! Szóval Ágnes!?
Vagy mi adunk és ők vesznek. (Ja-
vaslom, hogy lassan, ismételve,
addig adjunk egy betűt, amíg
meg nem találják az ábécében, és
nem szólnak, hogy mehet to-
vább.) Ezek a játékok sokkal job-
ban tetszenek a gyerekeknek,
mint álmunkban reméltük volna.

2.) Rókavadászat. Az elmúlt
évek nagyjából 300 (6-14 éves)
rókavadászából egyetlen találta
ki, hogy háromszögelni kellene.
Mivel enélkül nem megy, taná-
csos elmesélni a mérés menetét,
és akár egyedül hagyva a jelent-
kezőt megvárni az eredményt.
Néhányszor megesett, hogy a
visszatért rókavadász boldogan
hozta oda a gondosan elrejtett
adónkat is. :-)

3.) Rádiózás. Itt az időtöltés és
a lehetőségek határtalanok. Az

SSTV/PSK/CW/SSB/FM kipró-
bálásán át a hullámterjedésig, a
telepített antennák bemutatása,
QSL-lapok mutogatása, térképé-
szet..., bármi szóba jöhet. Jó, ha
van egy URH kézi rádió, amivel
valaki ki tud szaladni ellenállo-
más gyanánt a sátor mögé, ha
nem találunk távoli segítő ama-
tőr társakat a sávban.

4.) Forrasztás. Jobbára az álta-
lunk tervezett és gyártott kiteket
szerelik össze a gyerekek – vala-
mennyi segítséggel. Ami ebben
érdekes, hogy életkor, beszéd
vagy fizimiska alapján sem be-
csülhető, mennyi segítség kell
majd a gyereknek. Volt már 4

éves „versenyző”, aki fizikai segít-
ség nélkül elkészített egy AM-rá-
diót, és volt oly 14 éves fiú, aki
helyett 5JX Jóska forrasztott vé-
gig, mert egyetlen alkatrészt sem
tudott betenni.

A lányok nagy átlagban ügye-
sebbek, mint a fiúk, mert sokkal
precízebben hajtják végre a ké-
réseinket. A fiúk mindenhol újí-
tani akarnak, megpróbálják más-
hogy, de úgy, sokszor, nem mű-
ködik...

A foglalkozás hossza, 
a segítők létszáma

A morze 10-30 percet vesz igény-
be és egy segítő kell hozzá. A rá-
dió-iránymérés kb. 10 perc, egy
segítővel. A rádió adás-vétel 15-
30 perc, egy-két segítővel. A for-
rasztás pákánként egy segítőt vár
el. Ennek időtartama erősen vál-
tozik: 25-50 perc.

Mindezek mellett kell még
egy beugró, tartalék fő, aki le-
váltja az elfáradtakat vagy ellen-
állomásként segíti a rádiós asz-
talt, illetve besegít, amíg étke-
zünk valamit vagy lenyugtatjuk
idegeinket... Merthogy ez mun-
ka, nagyon kemény munka!

A „Gyereksziget”-i napok al-
kalmával reggel 8 körül találko-
zunk a sátornál, és este 7 előtt so-
hasem tudunk haza indulni.
Volt, hogy 9 után leültem for-
rasztani az asztalhoz, és délután
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háromkor álltam fel, mert nem
bírtam tovább. Ekkor tud élet-
mentő lenni a minket kísérő csa-
lád (vy tnx xyl Teri!), vagy a kísé-
rő anyukák segítsége. Ugyanis
látszódhat, hogy reggel óta nem
volt idő felállni, így sokszor ka-
punk üdítőt, teát a hozzátarto-
zóktól.

A fentebbi sorokat kedvcsiná-
lónak szántam, hogy kedvet csi-
náljak mindenkinek, mert csak
elkezdeni nehéz. Ott a sátorban
nincs óra, nincs másnap, nincs
egó, nincs érdek. Csak a mellet-
ted ülő gyerek, a szemben ülő fe-
szülten aggódó szülő és Te. Te
vagy az az EMBER, akinek szavá-
tól, hozzáállásától megváltozhat
annak a gyermeknek a sorsa. És
Te, aki időt ad, odaadja élete 20
percét azért, hogy átadjon vala-
mit. Elindítson valamit. Ebből le-
het egy szép emlék, egy abbaha-
gyott dadogás (erre is volt példa),
vagy egy egész életében az elekt-
ronikának élő szakember, esetleg
mérnök. Vagy rádióamatőr.

Adjunk, adjatok hát! Adjunk
kedvet, tudást, lelkesedést és vi-
láglátást. Mutassuk meg, hogy
különlegesek vagyunk, sok eset-
ben egyetemi mércével is. Sze-
rencsére nincs mutató, mely
megmondaná hány éves az átlag
Rádióamatőr. (Hol van már a
Rákóczi téri vizsga, ahol alkal-
manként több száz fiatal zsúfoló-
dott össze, hogy hívójelet szerez-
zen?! Ezért fontos, hogy nevel-
jük ki a saját utánpótlásunkat.)

Összefogás

Végigszámolva, napi 5-6 fő mini-
málisan kell egy „Gyereksziget”-i
sátor zökkenőmentes üzemé-
hez. Ennyi, és épp akkor reggel-
től-estig ráérő klubtaggal egysze-
rűen nem rendelkezünk. Kap-
csolatokat kerestünk más rádió-
klubok felé, kit érdekel az után-
pótlás-munka? Hamarosan csat-
lakozott a Tungsram Rádióklub,
majd pedig a MOM. Sok beugró
segítőnk is akad, aki egyszer
megnézett bennünket, és azóta
minden évben jön segíteni. 

Külön ki kell emelnem a
MOM Rádióklub és Joubert Attila
(HA5JA) elnökük hozzáállását.
A MOM éves közgyűlésén külön
pontban véglegesítették az évi
gyerekszigeti dátumokat, hogy a
biztosítsák a hétvégéink támoga-
tását.

A rendezvények többféle mó-
don segítik a rádióamatőr moz-
galmat. Hatalmas reklámérték-
kel bírnak a rádióamatőr sport
részére, illetve szűrjük, rostáljuk
a gyerekeket. Az alkalmas gyere-
keknek lakóhely szerinti rádió-
klubokat ajánlunk. Jelmonda-
tunk: Legyél Te is Rádióamatőr!

Ifi-vizsga

A Ganz Rádióklubban, amely Gö-
döllőre költözött, 3 éve Dominik
(14) és Levi (12) rendszeresen
versenyzik. A klub hívójelet hasz-
nálva a „CQ Budapest” versenyso-

rozat 2018. évének második és
harmadik helyezését hozták el.
2017 és 2018 decemberében YO-
TA állomásként dolgoztak a fiúk
rövidhullámon, angol nyelven.

Levi az elmúlt évek MRASZ-tá-
borain is részt vett, mint segítő,
ugyanis jelen sorok írója szervez-
te ezeket. Dominik „csak” a kb.
70 órányi CQ-Bp versenyzéssel
felérő tapasztalatokkal rendelke-
zik, mégis úgy döntöttünk, mind-
két fiút elküldjük az NMHH leg -
első ifi-vizsgájára, ahova 16 év
alatti és 60 év feletti amatőrök
mehetnek.

A fiúkkal kb. 10 órát foglalkoz-
tam, ahol többször végigvettük az
NMHH-val is egyeztetett 12 oldal-
nyi, kidolgozott követelményrend-
szert. A szövetség székházában
részt vettek egy felkészítő hétvé-
gén, majd hétfőn reggel a 8 gyer-
mek és egy nyugdíjas úr számot
adtak tudásukról a Visegrádi utcá-
ban. Ekkor történt meg az, amire
nem volt példa az előző 25 évben:
a vizsgán mindenki megfelelt!

Lehet ezért okolni akár az idő-
járást is, de valószínűbb, hogy tu-
dás áll a sikeres megmérettetés
mögött, valamint az, hogy sike-
rült egy felhasználóbarát, tudás-
és képesség központú vizsgate-
matikát alkotni, amely megta-
nulható mennyiségű anyagot
tartalmaz. A gyerekek ezen vizs-
ga alapján hívójelet kaptak, 18
éves korukig a meghatározott
feltételek szerint rádiózhatnak,
majd újra vizsgáznak. (A nyugdí-
jasok a kapott hívójelet bármed-
dig használhatják.) A vizsga sike-
réhez vélhetően az elmúlt 4 évé-
ben megtartott MRASZ nyári
szakmai táborok is hozzájárul-
tak. (Valamint az az erkölcsi és
anyagi támogatás, amit a szövet-
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ség utánpótlással foglalkozó el-
nökségi tagjaként adott ’5BLK a
gyerekekkel foglakozó szakkö-
rök részére. – A szerk.)

Pénzügyi háttér

Már hallom a kedves olvasók
gondolatát: mindez szép, de
nagy ívben kikerültem, hogy ezt
miből csináljuk. Klubunk legna-
gyobb bevétele az szja 1% (kb.
90 000 Ft), legnagyobb kiadása a
MRASZ tagdíj (kb. 110 000Ft).

Van tagsági díj és pár ritka
adomány. Ezek alapján ebből ki-
venni nem lehet, de nem is kell,
mert a kitelepülések kb. a máso-
dik évtől önfenntartók. A ren-
dezvények szervezői eddig kivé-
tel nélkül maximálisan segítet-
ték a jelenlétünket. Adnak sát-
rat, székeket, asztalokat és ener-
giát. Ha tapasztalják, hogy a sát-
runkban nem kérünk pénzt sem-
miért (a kiteket is ingyen adjuk),
akkor hajlandók támogatni,
szponzorálni a munkánkat. A tá-
mogatás lehet pénzbeli vagy ter-
mészetbeli adomány (alkatrész),
illetve a tevékenységet nehezen
takaró „díj”, amely, ha a klub vál-
lalkozási célú bevétele az adóév-
ben legfeljebb 10 millió forint,
de nem haladja meg az adóév-
ben elért összes bevétel 10%-t,
akkor mentes a társasági adófize-
tési kötelezettség alól is.

Ezzel a kitelepülés pénzügyi-
leg önfenntartóvá vált. Sajnos,
eddig nem találtam jó lehetősé-

get a segítők étkeztetésének kifi-
zetésére, és természetesen min-
denki ingyen jön dolgozni. Nem
tagadom, hatalmas munka a ki-
települések előkészítése, sok sza-
badidőtől foszt meg. A sátorban
használt eszközök ez enyémek,
az antennaárbóctól a forrasztó-
pákáig. A benzint is mindenki
maga állja. Ebből meggazdagod-
ni nem lehet, de tökéletesen tel-
jesíti a rádióklub alapszabályá-
ban rögzített sorokat:

„Sportolási lehetőséget bizto-
sítani a rádióamatőrök és a tech-
nikai sportot kedvelők részére,
támogatni a rádiótechnika, az
elektronika és a számítástechni-
ka iránt érdeklődőket és bevon-
ni őket a sporttevékenységbe.”

Eddig tervezett/gyártott
kit-jeink, eseménynaptárunk

Kitjeink: Ajtókilincs riasztó,
Elektronikus dobókocka, Vil-
lámlás-detektor, AM-rádió, Lot-
tószám-generátor.

2018-ban az alábbi helyeken
dolgozott a rádióklubunk:

Május 26. UNICEF Gyereknap
– Tungsram Klub rendezvényé-
nek segítése (évente, 7. éve).

Május 27. Gödöllői Gyerek-
nap kitelepülés – a gödöllői mű-
velődési háznál (1. alkalom).

Június 9. BURABU – BRASZ
felkérés, MOM Rádióklubbal kö-
zösen (4. éve).

Június 16-17. és 23-24. Gyerek-
sziget kitelepülés (évente, 6. éve,

most már közösen a MOM-mal).
Julius 2-7. MRASZ Utánpótlás

Tábor szervezése és megtartása
(4. éve).

Szeptember 8-9. Gödöllő Vá-
rosi Napok – a gödöllői művelő-
dési háznál (2. éve).

Szeptember 28. Bay Zoltán
Alapítvány – Kutatók Éjszakája
kitelepülés (1. alkalom).

A Bay Zoltán Alapítvány éjsza-
kai látogatói játékában sátrunk
önálló pontosztóként vett részt:
Bay Zoltán nevét kellett nálunk
távíróban leadni, aláírásunkkal
igazoltuk, hogy elvégezték a fel-
adatot.
Akik követni szeretnék példán-
kat, azoknak figyelmébe ajánljuk,
hogy a szórólapok, a szülői nyilat-
kozatok, reklámanyagok letölthe-
tők a Ganz Rádióklub honlapjá-
ról: www.ha5kfz.hu. Az eddigi ki-
települések képei pedig innen:
www.gyerekradiozas.proc.hu.
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