
BURABU 2019 – Meghívó és program

A Budapesti Rádióamatőr Szövetség és a HA5KHC Puskás Tivadar Rádióamatőr Klub 
szeretettel meghív minden amatőrtársat és érdeklődőt nyílt találkozójára, a Budapesti 
Rádióamatőr Bugi 2019-re.
Rendezvényünk támogatói: ANICO Kft., DETANT Kft., Ganz Rádióklub S. E., GPSCOM 
Kft., HA5KHC Puskás Tivadar Rádióamatőr Klub, IT-Media Kft., Bp., Kőbánya 
Önkormányzata, MOM Rádióklub, pmr.hu (Carhifi-Hungary Kft.), Rádióvilág Kiadó 
(Rádiótechnika és Hobby Elektronika szerkesztőségek), Tungsram Rádióklub.

Ideje: 2019. június 7-8.
Helye: Bp. X., Bánya u. 32. (irodaház, volt iskola).
GPS: N 47 24,750’ E 19 05,858’.
Belépés: 500 Ft-os támogató tombolajeggyel, ami a Lefi cukrászdában (Állomás u. 16.)

15% árengedményre jogosít a rendezvény idején; 14 év alatt a tombolajegy nem
feltétlenül szükséges.

Szállás: egyéni megoldással (melegpadlós helyiségben hálózsákkal) vagy saját sátorral
és hálófelszereléssel.

Étkezés: szombaton gulyáságyúból egytálétel.

Napi programok:

PÉNTEK (jún. 7.):
12.00 órától elszállásolás. (A tábort előbb nem nyitják ki.)

SZOMBAT (jún. 8.):
09.00 megnyitó, utána az RH- és URH Bp.-bajnokságok, az YL-OM, az NMARK és
          a HG-Marathon versenyek díjátadása.
10.00-tól gyermek programok: rókavadászat a táborban, eredményhirdetéssel,
          készüléképítés (páka, anyagok vannak).
10.00-tól MRASZ fórum (moderátor: HA5KU)
11.00-tól YL-találkozó, alkalmi QSL-iroda.
11.00-tól HA5KHC játékos vetélkedője.
12.00-13.00 ebéd.
13.00-tól URH fórum (moderátor: HA3IN).
14.00-tól SDR konzultáció (HA5XA, HA6FQ, HA0LC).
14.00-tól Műholdas aktualitások (HA7WEN).
15.30-tól a konstruktőri kiállítás és verseny, a HA5KHC vetélkedő díjátadása és nagy
          tombolasorsolás.
20.00 táborzárás.

Folyamatos szombati programok:
– börze; ezen a szombaton itt lesz a budapesti börze!;
– konstruktőri kiállítás és verseny 10.00-tól;
– ANICO SDR kiállítás 10.00-tól;
– ANICO (Yaesu) GPSCOM (Kenwood) készülékbemutató és sorsolás;
– RH-URH készülékmérési lehetőség (HA5NP);
– rövid időre eseti gyermekmegőrzés (esetleg).

További infók: Németh János (HG5VY) főszervező, tel.: 06-30-907-9646, 
hg5vy@ha5khc.hu; Füredi Péter (HA5LC) BRASZ főtitkár 06-70-311-8388, 
ha5lc@kispest.eu
Mindenkit családostól szeretettel várnak és jó szórakozást kívánnak a szervezők és a 
támogatók!
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Konstruktőri kiállítás és verseny – BURABU 2019

Rendező: Budapesti Rádióamatőr Szövetség.
Ideje: 2019. június 8.
Helye: a BURABU, lásd fent!
Részvevők: minden hívójeles rádióamatőr részt vehet egy vagy több készülékkel, feltéve, ha 
az(oka)t a helyszínen kiállításra bocsátja. Egy eszközzel többen is  pályázhatnak, ha az közös 
tervezéssel, kivitelezéssel készült.
Jelentkezés, regisztráció: szombaton délelőtt 10 óráig (a kiállítási standon).
Kategóriák:

1. Rádióamatőr adás- és vételtechnikai eszközök.
2. Műszerek.
3. Számítógéphardverek és/vagy -szoftverek.
4. Apró kiegészítő készülékek.
5. Tanulók (18 év alattiak az 1-4. témakörökben).
6. Fényképen (videón) bemutatott konstrukciók.

Megjegyzés: A 6. kategóriába azok a rádióamatőrök nevezhetnek be, akik olyan eszközöket 
kívánnak bemutatni a kiállításon, amelyeket méretük, súlyuk vagy a szállításuk körülményes 
volta miatt nem lehet elhozni a helyszínre. (Például egy, a QTH-n felszerelt antennarendszer, 
fejerősítő stb.) A bemutatandó konstrukcióról készült fényképet és rövid műszaki ismertetést 
egy alkalmas méretű tablóra kasírozva kérjük leadni a kiállítási sátorban!
Díjazás: minden kategóriában az I.-III. helyezett oklevelet kap. A kategóriánkénti I. 
helyezettek elnyerik a „BURABU konstruktőrmestere” címet és tárgyjutalmat is kapnak.
Egyéb feltételek, megjegyzések:
– jó, ha a készülékekhez kapcsolási rajz is tartozik, de ez nem feltétel;
– a leadott eszközök őrzéséről a szervezők gondoskodnak.

Kedves rádióamatőr konstruktőrök! Kérünk benneteket, hogy minél nagyobb számban, minél 
több saját építésű készülékkel vegyetek részt a kiállításon!
Természetesen nemcsak komplett készülékeket várunk, hanem hasznos kiegészítő 
áramköröket is, akár tokozatlan kivitelben (pl. mikrofonerősítők, CW-szűrők, 
dinamikakompresszorok, elkeyek, antennaillesztők, modemek, interfészek stb.).
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