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„S az évek szálltak, mint a per-
cek” – tudósít bennünket Villon
mester az egyik, hosszú, ragyogó
balladájában. És szerencse, hogy
felhívta a figyelmünket erre a
megváltoztathatatlan tényre,
mert az élet folyamán el kell szá-
molnunk az idővel, – akár akar-
juk, akár tetszik, akár nem. Alig-
hogy meghozta a postás a múlt
évi októberi lapot, az amatőr ro-
vatot kerestem és benne az en-
gem érdeklő írást: a 2011. no-
vember 1-től november 7-ig tartó
38. HA-QRP verseny kiírását.

HA-QRP ver-
seny..., szinte hihe-
tetlen, hogy valóban
az évek szállnak,
mint a percek! Mint-
ha tegnap lett volna,
amikor 1974 májusá-
ban kezembe vettem
a tollat és megfogal-
maztam a QRP ver-
senyre való felhívást,
mely a lap júliusi szá-
mában jelent meg,
hogy idő legyen a
felkészülésre. A ver-
seny célja – írtam
többek között –, egy
érdekes, új verseny-
forma annak bizo-
nyítására, hogy a kis
teljesítményű adó-
berendezéssel is le-
het üzembiztos, két-
oldalú összeköttetést
létesíteni.

Az elvetett mag jó talajra hul-
lott, mert az eltelt évtizedek azt
bizonyítják, hogy amatőreink
megértették a szerkesztőség
szándékát, és évről évre többen
vettek/vesznek részt a mi verse-
nyünkön. Azt külön is meg kell
említeni, hogy külföldi amatőr-
társaink egyre számosabban
vesznek részt az egy hétig tartó,
és így igen csak különlegesnek
mondható versenyünkön. Eb-
ben sokat segített az angol nyel-
vű kiírás. Ez a felismerés egyben
ráterelte a figyelmet a propagan-
da fontosságára. A kezünkben
akarva-akaratlan egy olyan hatá-
sos lehetőség van, melyet okvet-

lenül ki kell használnunk. Ama-
tőreink ezer számra küldik QSL-
jeiket a partnereknek a széles vi-
lágban. Ha a QSL-lapnak csak az
egyik oldala „foglalt” – és ilyen a
többség –, akkor a másik, üres ol-
dalára írni vagy nyomtatni lehet-
ne a következő szöveget:

CQ test HA-QRP

Year by year: from 1. of November
00 UTC to 7. of November 24 UTC 
Freq: 3500 – 3600 kHz, CW only
Contact: callsigns, RST, QTH es op
name

The log must be send: not later than
21. of November.
Address: haqrp@radiovilag.hu or
Rádiótechnika Szerkesztősége (Edi-
torial of Rádiótechnika), Budapest,
Pf. 603, H-1374 Hungary

Az már csak ötlet és megbeszé-
lés tárgya lehet, hogy miként le-
hetne legolcsóbban elhelyezni ezt
a szöveget a QSL-lap üres oldalára
(kézinyomda, pecsétnyomó, kéz-
írás, printelés, fénymásolás).

A QRP kiemelése már csak
azért is fontos lenne, mert mint
pl. a mostani versenyünkkel egy
időben még két másik ország is
versenyt rendezett. A megkü-
lönböztetés feltétlenül szüksé-
ges lenne.

És amiről sem mi, sem más
nem tehetett: a terjedés szeszé-
lyei, amit csak tudomásul vehe-
tünk. Eszi, nem eszi, nem kap
mást! – mondással betehetjük a
süllyesztőbe. A mostani verse-
nyen volt két olyan nap, amikor
szinte alig lehetett valamit csinál-
ni. Szóval, „zúgtak a tárnák”,
mert megszakítás nélkül, fárad-
hatatlanul  szállt a cq test qrp a
majdnem a semmibe (nov. 3.).

Vajon az etikáról szót kell-e ej-
teni? Nem tudok határozott vá-
laszt adni erre a kérdésre!

Mert… mert én csak
a fülemre vagyok ha-
gyatkozva és meg
kell mondanom,
hogy nagyon elhasz-
náltak, de azért azt
hallom, ha valaki
időnként „nagyot só-
hajt”. Hát, istenem,
lelke rajta, hogy tár-
sait mennyire becsü-
li, vagy éppen önma-
gát? Vagy hát, ho-
gyan érzi magát a be-
csületesek között?

A beküldött jegy-
zőkönyvek gazdag
tárháza résztvevők-
nek és rendezőknek,
szervezőknek nyújt-
hatnak értékes segít-
séget az elkövetke-
zendő versenyek
szervezéséhez és

rendezéséhez. Ehhez a gondo-
lathoz kapcsolódva, köszönjük a
szervezőknek és rendezőknek a
mostani QRP versenyünk sike-
rét, melynek extrái az
EA6/HA5RT csapat, illetve a
HG6L-es „aktivitási lánc” voltak.
Kívánjuk, hogy jövőre is ugyan-
ilyen lelkiismeretesen készítsék
elő a 39. QRP-t, mint a mostanit! 

Zárszóul csak annyit mondha-
tok: boldog voltam, hogy 90 éve-
sen részt vehettem a „csemetém”
versenyén, és immár felnőtt mó-
don a jövőben is sikert sikerre
halmoz a magyar rádióamatőr
társadalom nagy örömére!

- ötbété -
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A 38. HA-QRP Contest margójára

Boldog születésnapot

kívánunk Stefanik Pál
(HA5BT) okl. villamos-
mérnök, nyug. főszer-
kesztőnknek a február
25-én esedékes 90. szü-
letésnapja alkalmából!
Szeretve tisztelt Pali bá-
tyánk manapság ugyan
már ritkábban mászik
fára – úgymond, egy kicsit antennázni –, de annál gyak-
rabban munkálkodik rádióállomása morzebillentyűjén.
És rendre megtisztel bennünket soraival, kiváltképp, ha
kedvenc HA-QRP versenyéről van mondani valója.

Jó erőt és egészséget kedves Pali old man! Vy 73 es best
dx! - ezzel a legszebb rádióamatőr üdvözléssel köszönt a
magyar rádióamatőrök, lapunk szerzői, olvasó tábora
nemzedékeinek és nem utolsó sorban a Rádiótechnika
szerkesztősége nevében a főszerkesztő

Békei Ferenc (HA5KU)
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