
A »CQRQ Bp« – CW RH-aktivitás margójára

Puskás HST Budapest-bajnokság helyett, kicsit másképp 

Hiába,  a  makacs  Covid-19  túlságosan  jól  érzi  magát  közegeinkben,  és  immáron
második  éve  átalakítja  életünk  valamennyi  szegmensét,  nem kímélve  rádióamatőr
tevékenységünk gyorstávírász szakágát sem.

2020  februárjában  még  magabiztosságunk  teljében  rendezhettük  meg  a
közel  30  éves  múltra  visszatekintő,  évkezdő  Puskás  Tivadar  HST  Budapest-
bajnokságunkat. Akkor még nem tulajdonítottunk különösebb jelentőséget a Kínából
érkező „koronás” híreknek. A mi versenyünk lett aztán végül 2020 egyetlen országos
HST  eseménye.  Elérkezett  a  2021-es  esztendő,  rövid  csökkenés  után  ismét
megugrott  a  vírussal  fertőzöttek  száma,  a  járványügyi  korlátozások  nem tették
lehetővé a 2021. évi Puskás Tivadar Rádiótávírász Budapest-bajnokság megtartását.
Ekkor jött az ötlet: Rendezzünk a HST verseny szokásos időpontjában, egy pörgős,
a morzejelek szerelmeseinek szóló, „hiánypótló” aktivitást, biztosítsunk ezáltal egy
lehetőséget a versenyzők, bírók és a többi éterversenyző találkozásához, a Puskás
HST Budapest-bajnokság időpontjában.

A verseny jellegéből adódóan valamennyi CW fant vártunk, határon innen és
túlról. A verseny február első szombatján, 6-án került megrendezésre,  80 és 40
méteren,  a „fővárosra jellemző”  kétszer 23 perces időkeretben. Az RST után az
adóengedély  kézhezvételének  utolsó  két  karakterét  kellett  leadni.  Ebben  az
időpontban  több  verseny  is  zajlott,  de  ez  különösebben  nem  befolyásolta  a
morzejelekre  „kiéhezett”  amatőrtársak  aktivitását.  Közel  50  állomás  vett  részt
aktivitásunkon. A kiírás kuriózumaként szerepelt 1 db BF-F8+ típusú V/UHF FM kézi
adóvevő kisorsolása a logot beküldő amatőrtársak között. 31 jegyzőkönyv érkezett,
ezen állomások között kerül hamarosan kisorsolásra a nyeremény. A boldog nyertes
nevét  természetesen  majd  itt  a  honlapon  hozzuk,  és  nyereményét  a  BURABU-n
tervezzük  átadni.  Reméljük,  a  Covid-19  addigra  már  csupán  rossz  emlék  lesz!
Köszönetet  mondunk  a  Rádióvilág  Kft.  szponzori  tevékenységéért!  (Tnx HA5KU,
Feri!)

SOAP BOX szösszenetek: HA5LN, Tibi: „Jó kis izzítás volt!  Legyen jövőre
is! Legyünk többen!”. HA8AT, Imre: „7 MHz-en a külföldi állomások nehezítették a
magyar állomások vételét”. HA2OS, Ervin: „Kedves Klári, köszönöm a szervezést,  a
7 MHz nem volt használható nálam.” HA7PO, Gabi: „Köszi a jó kis versenyt! Covid-
mentes napokat!”. HA1ZN, Zsolt: „Köszi a verseny szervezését, a 7 MHz horror volt
a Dunax antennával.” HA5KZ, Bandi: „Sajnos 3,5 MHz-re nincs antennám. Így maradt
a 7 MHz. Ott meg nem volt az igazi az országon belüli terjedés. Azért küldöm az
egy QSO-ról a jegyzőkönyvet. ”
Az eredményjegyzék megtekinthető a www.brasz.hu honlapon.

Amennyiben  a  járványügyi  helyzet  lehetővé  teszi,  úgy  a  BRASZ  az  első
megfelelő  alkalommal  az  év  folyamán  meg  kívánja  rendezni  a  Puskás  Tivadar
Rádiótávírász Budapest-bajnokságot, a megszokott, kedves alma mater falai között.
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