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Tavaly szeptember 27.-én tartot-
ták a „Kutatók éjszakáját”. A Bay
Zoltán kutatóintézet rendezvé-
nyére közreműködőként meg-
hívta a fővárosi Ganz Rádióklu-
bot, miután már korábban, a Bay
Zoltán Alapítvány 25 éves évfor-
dulójának rendezvényén a klub
sikeres bemutatóval szerepelt.
(Emlékeznünk kell arra, hogy
Bay Zoltán csapatában dolgozó
kiváló szakemberek között több
rádióamatőr tevékenykedett,
akik rádióamatőr ismereteikkel
is segítették a kutatómunkát.)

A rendezvényen a rádióamatő-
rök tevékenységét igyekeztünk
bemutatni. Kitelepült a klub
HA5KFZ rádióamatőr állomása,
amely rövid- és ultrarövidhullá-
mon üzemelt.

A látogatók megismerkedhet-
tek a rádióforgalmazás különbö-
ző módozataival. Érdeklődéssel
hallgatták tájékoztatásunkat a
morze-abécé létrejöttéről, annak
a forgalmazásbeli használatáról.
Megismerkedhettek a gyakoribb
rövidítésekkel, Q-kódokkal. Ki-

próbálták a távírózást a gyakorló
készüléken, örömmel nyugtáz-
ták a sikeres üzeneteket, amit ad-
tak, ill. vettek. Közben kötetlen
formában beszélgetést folytat-
tunk az amatőr munkáról, élmé-
nyekről, különleges összekötte-
tésekről. A nagy érdeklődés ben-
nünket is meglepett. A rádióállo-
máson folyamatosan folyt a for-
galmazás, a látogatóknak lehető-
ségük volt összeköttetés létesíté-
sére.

A látogatók főleg középiskolás
diákok voltak, de szép számmal
érdeklődtek az általános iskolás
és felnőtt korosztályból is. Töb-
ben jelezték, hogy szeretnének
ők is rádióamatőrök lenni. Az ér-
deklődőket a területi rádióklu-
bokhoz, ill. a MRASZ titkárságá-
hoz irányítottuk.

A rendezők kérésére az idén is
lehetőséget biztosítottunk gya-
korlati áramkörszerelésre. Most
középhullámú AM rádióvevőt le-
hetett építeni. Az érdeklődés
olyan nagy volt, hogy a rendezők
honlapjukon előzetes regisztrá-

ciót hirdettek meg. Hatalmas
volt a túljelentkezés. A kiteket
nyomtatott áramköri panellal,
tekercselt ferritrudakkal, alkat-
részekkel HA5BLK Sanyi készí-
tette elő. A szerelés négy munka-
helyen egyszerre történt, a jelen-
lévő tapasztalt rádióamatőrök se-
gítségével. Nagy volt az öröm,
amikor a rádiók megszólaltak. A
délután és este folyamán 24 db
rádió készült el. Köszönet illeti a
rendezőket és a Rádióvilág Kft.-t
a szükséges anyag nagy részének
biztosításáért.

A rendezvényen a Gyerekszi-
geteken is segítők voltak jelen. A
MOM és a Tungsram Rádióklub-
bal rég kialakult, nagyszerű
együttműködése van a Ganz Rá-
dióklubnak az efféle rendezvé-
nyek lebonyolításában. A Ganz
Rádióklubból a klub elnöke,
HA5BLK Sanyi, HA5BL Levente,
HG7SOY Emese, HA5JX Jóska, a
MOM Rádióklubból HA5JA Atti-
la elnök, HG5-568 Terus és állan-
dó segítőnk, HA7AR Gellért volt
jelen. A Tungsram Rádióklub ve-
zetője, HA5CQZ Zoli „kívülről”
segítette a forgalmazást, mivel a
kerületben lévő, általa vezetett
„MOVI” (mérnök óvoda) épp
szakköri napot tartott.

Örömmel nyugtáztuk, hogy a
média is jelen volt: az M1 kame-
rája a sátrunkba is ellátogatott. A
következő héten, több alkalom-
mal is bekerültünk vágóképként
a csatorna műsoraiba. A Bay Zol-
tán intézet „Kutatók éjszakája”
szervező csapata köszönetét, ill.
reményét fejezte ki, abban bízva,
hogy jövőre ismét ott leszünk.

HA5JX Jóska,
Ganz 
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