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Jó egy éve gondolkozom, hogy
miképp lehetne a saját utánpótlá-
sunk biztosítására bevonni a rá-
dióamatőrködés bűvkörébe a fia-
talokat. Hogyan lehet ezt megva-
lósítani? A kamasz korosztály már
konkrét elvárásokkal, igényekkel
fordul a világ felé, értékrendjü-
kön már változtatni nem tudunk.
Közülük aki érdeklődik, az magá-
tól megtalálja a klubokat, illetve
rátalál a szakirodalomra.

Ha a hobbinkat megismertetni
szeretnénk az erre fogékony gye-
rekekkel, akkor azt hatékonyan
a kisiskolás, alsós korosztályok-
nál tehetjük meg. Ők már elég
érettek, hogy megértsék, mit csi-
nálunk a rádiókkal, és még elég
befogadóak mindenre. (Nem je-
lennek meg a szigorú trendköve-
tések, és talán ekkor még nem
csak a barátok szava a mérvadó.)

Az ez év eleji MRASZ közgyű-
lésen a Rádióvilág Kft. (Rádió-
technika szerkesztősége) felaján-
lásával az ez évre betervezett
(igen szerény) utánpótlás-neve-
lési keretet sikerült a négyszere-
sére emelnünk. Ugyanekkor
ajánlottam, hogy megpróbálom
megszervezni a gyermeknaphoz
kapcsolódóan a kisiskolások
gyermekrádiózását, minimális
szövetségi segítséggel.

A rendezvény lebonyolítására
HA5CQZ Zoli és HG4UK Zsolt

évek óta futó gyermekaktivitása
volt a példa (ld. www.cqgyerek
nap.hu). Engedélyükkel hozzá-
juk csatlakoztunk, így a Hajógyá-
ri-szigeten rendezett aktivitáson
a gyermekek az összeköttetésük
után kitűzőt és emléklapot kap-
tak, melyekből elegendőt össze-
gyűjtve oklevelet kaphatnak
Zsoltéktól.

A rádiózás helyének kiválasz-
tása kalandos volt. Az eredeti
tervek szerint a Budapesti Állat-
kertből jelentkeztünk volna,
Gyermeknapon, HA5ZOO hívó-
jellel. De, ez a fogadó fél, az ál-
latkert vezetésének teljes értetlensége,
majd a megszakadt párbeszéd
miatt lehetetlenné vált. Ellen-
ben, örömmel és kiváló infrast-
ruktúrával fogadtak bennünket
a Hajógyári-szigeten, a „Gyer-
meksziget” rendezvénysoroza-
ton. (Hatalmas világos sátor éjje-
li őrzéssel, 230 V, székek, aszta-
lok, csöndes helyen a sziget for-
gatagában, internetes reklám-
anyag, és még a sziget térképére
is rákerültünk! Utólag is vy tnx!)
Az egyetlen kikötésük könnyen
teljesíthető volt: Június 2-3-án,
szombat-vasárnap üzemeljünk,
9-18 óráig a gyerekek között.

Ezek után jött a neheze: Szó-
rólapot és ajándék emléklapot
nyomtatni, kitűzőt gyártatni, vá-
sárolni pár karton csokit a rádiós

rókát megtaláló gyerekek számá-
ra (a csokik beszerzését HA5KU
Feri szponzorálta). Ezen felül
gyártattam egyéni grafikával ellá-
tott pólókat az egységes megjele-
nés miatt és pár reklámtáblát,
hogy könnyebb legyen bennün-
ket azonosítani a forgatagban.

A kétnapos hétvégi munkában
HA5KB Peti a Tungsram Rádió-
klub rókavadász felszerelésével,
HA5ZF Feri az árbocával és a te-
lepítés/bontás segítségével,
HA3KZ Zoli és HG5OHT Tünde
a teljes hétvégén, HA5BA Klári
és HA5LC Péter vasárnap déltől a
gyermekek rádiózásának segíté-
sével adták hozzájárulásukat a si-
kerhez. A felszerelés jól állta a
próbát: Laptopok, PMR-ek, FT-
23, FT-290, ICOM-7400, FT-857,
Trio-Star és W3DZZ kisebb prob-
lémákkal, de hibamentesen üze-
meltek. (És a hatalmas kavaro-
dásban nem tűnt el semmi!)

A gyermekek

Egyszóval? Nagyon élvezték! Mind-
egyik követte a kéréseinket és
példásan (érettségének megfele-
lően) összehozta az összekötte-
tést a 144 MHz-es vagy épp 3,5
MHz-es sávon. Egyszerre két rá-
diónál történt a forgalmazás, mi-
közben az újabb érdeklődőknek
az épp szabadon lévő segítő a
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forgalmazás, a rádiózás alapjait
mesélte. Mindezek alatt gőzerő-
vel üzemelt a rókavadászat, a rá-
dió-iránymérés. Általában mind-
két vevő kint volt a terepen.

Mind a két napon rettenete-
sen elfáradtunk, nagyon komoly
munkánkba került a bemutató
színvonalának fenntartása. Saj-
nos, statisztika számára adatokat
csupán hiányosan tudtunk leje-
gyezni, ezért, íme, csupán a
szubjektív benyomásom.

A gyermekek átlagéletkora 9-
10 év lehetett. A fiúk-lányok tel-
jesen egyformán képviseltették
magukat, és egyformán is szere-
peltek. A lányok precízebbek, a
fiúk ügyesebbek voltak. Roppant
hatalmas választóvonalat adott
az olvasni tudás, hiszen a 7 év
alattiaknak minden szavát előre
kellett mondania az adókezelő-
nek, mert nem tudták elolvasni a
segítő papírjainkat, a mikrofon-
láz pedig megakadályozta az ön-
álló mondatokat. Megjegyzés:
Mivel volt mikrofonláz, feltéte-
lezhető, hogy a gyerekek nagy
többsége tudta, hogy mit csinál
és örömmel hallgatta az ellenál-
lomás szavait!

A 7-15 évesek között már kife-
jezetten ügyesek voltak. Volt egy
veszprémi fiú, aki a PMR rádió-
zásban teljesen profi volt, így ott
már nem tudott továbblépni. A
legnagyobb örömmel küldtük a
helyi rádióamatőrök felé, miután
rájött, hogy a terjedés, antennák
és a sávok sokszínűsége mennyi-
vel érdekesebb a rövid távú össze-
köttetéseknél. Volt egy 15 év kö-
rüli fiú, aki két nap alatt 5 alka-
lommal jött vissza. A vége felé ön-
magától elkezdte oktatni a „kicsi-
ket”, akik a rádiózás előtti beszél-
getésre vártak. Kifogástalanul lé-
tesített sorozatban 6 összekötte-
tést 7093 kHz-en, a legtöbbet er-
délyi amatőrtársakkal, meglehe-
tős helyi QRM-ben. Délután Klá-
ritól másfél óra alatt megtanult
távírózni, majd összehozott há-
rom lengyel távíró QSO-t...

A rókavadász felszerelés best-
seller lett: sorban álltak a vissza-
érkező vevőkért. A megmaradt
sportszeletek számából következ-
tettünk: kb. 35 alkalommal talál-
tak az adóra két nap alatt.

Ami egységes volt minden
gyermekben: Eddig senki sem
hallott a rádióamatőrökről, de
szinte mindenki örömmel távo-
zott közülük. Összesen pár olyan
ember volt, aki megkérdezte,
hogy mivel foglalkozunk, majd
érdektelenül továbbment. A
Gyermekszigetet szervező Kft.
képviselője örömmel invitált a
következő teljes hétvégére is, il-
letve hívott bennünket a követ-
kező évi rendezvényre. Ezek
alapján, a profi gyermekműsor
szervezőknek megfelelt, amit
nyújtani tudtunk, és látták értel-
mét a tevékenységünknek.

Ha a Városligetben megszer-
vezett egy héttel korábbi és a
gyermekszigeti rádiózás csupán
annyit ért el, hogy összesen kb.
150 gyermek és 200 felnőtt hal-
lott rólunk, és emlékezik arra,
hogy mit csinálunk és 5-10 év
múlva nem vétózza meg egy há-
zukba költöző amatőr antenna-
telepítését, már elértük a célun-
kat. Arról a 20-30 gyermekről és
néhány felnőttről nem is beszél-
ve, akiket a hozzájuk legközeleb-
bi klubba irányítottuk és elláttuk
web-címekkel, újságokkal, leírá-
sokkal, free rádióamatőr célú
programokkal.

E helyütt szeretném megkö-
szönni a gyermekek hívásaira vá-
laszoló ellenállomások munkáját!
Segítségük és lelkesedésük nélkül
teljesen esélytelenek lettünk vol-
na. Az állomás logok, fotók, le-
írások és a szóróanyagok fájljai
megtalálhatók a http://web.t-
online.hu/ha5blk oldalamon, il-
letve a www.mraszbsz.hu site-on.

Gazdaság és hobbi

A kormány mostanában döb-
bent rá, hogy a műszaki képzés

az ország szempontjából elen-
gedhetetlen; a szakiskolák ro-
mokban, gyakorlati képzés már
azokban is minimális. Ha ezt a
folyamatot nem tudjuk visszafor-
dítani, 20-30 év múlva már csu-
pán használni fogjuk a techni-
kát, amit valakik, valahol legyár-
tottak. – és ha elromlik kidob-
juk, mert nem lesz senki, aki ért
hozzá és javítani tudja, pláne ter-
vezni... Ezek miatt fontos lenne
mindannyiunk érdekében, hogy
aki képes, adja át tudását, lehető-
ségéhez mérten próbálja felkel-
teni az újabb generációk érdek-
lődését, hátha többen adják fejü-
ket műszaki pályára. Ha ezek
tört része a rádióamatőr tevé-
kenység közelében marad, már
elértük a célunkat.

Érdemes lenne reál tanári
konferenciákon előadásokat tar-
tani fizika, technika, informatika
tanároknak, mert meggyőződé-
sem, hogy fogalmuk sincs arról a
széles spektrumról, amivel fog-
lalkozunk. Nagyon fontos lenne,
hogy legyenek alapfokú rádió-
amatőr füzetek (akár a neten):
Alkatrészek, forrasztás, alapkap-
csolások..., ezzel nem csupán az
amatőr forgalmazás, hanem a
konstruktőri munka népszerűsí-
tését is végeznénk! Egyszóval,
lenne tennivalónk!

Egyetlen olyan szakkörről sem
tudok, ahol elektronikával, tech-
nikával alkatrészekkel, bütykö-
léssel foglalkoznának a gyere-
kek. Ezekben lehetne egy-egy
adó-vevőt elhelyezni a sarokban,
és – mellesleg – bevezetni a gye-
rekeket az elektronikai előszobá-
ból a rádiózás világába, példa-
mutatással. Itt jönnének a klu-
bok a képbe, mert az érdeklődő-
ket a legközelebbi rádióklubba
irányítva biztosíthatnánk a saját
utánpótlásunkat.

Ezt a munkát – egy szebb világ-
ban – támogatná az állam az okta-
tási keretből pályázatok által és a
Szövetség, az állami utánpótlási
sportkeretből. A munka gyümölcse
ugyanis mindannyiunké!

Aki kedvet érez alapfokon, ér-
dekesen összeállított, gyerme -
keknek szóló szakcikkek megfo-
galmazásához, kérem, jelentkez-
zen a drótpostacímemen!
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