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Márti QSL-irodája
Hadnagy László HA5OMM, hadnagylaci@yahoo.fr

rendszerek, de én jobban szeretem azt a lapot, amit meg is foghatok. A mostanában kiadott okleveleknek már erősen piaci színezete
van, ezért hagytam abba a gyűjtésüket. A nagy versenyzőknek viszont előnyös az elektronikus
QSL-rendszer, mert több ezer
QSO-ra nagy fáradtság lapot írni.
Viszont így nem marad igazolatlanul a QSO.

– Kedves Mártika, megkérlek, válaszolj
egy pár kérdésemre. Mikor és miért lettél
rádióamatőr? A családod támogatott
ebben a tevékenységedben?
– Mióta eszemet tudom, rádióamatőr közegben éltem. Édesapám,
néhai Emmer János (ex HA5AM)
ugyan csak 1955-ben kapott adóengedélyt, de addig is számtalanszor
mentem vele a rádióklubba. Az otthoni bütyköléseknél is én voltam a
kisinasa.
– Hogy és mikor sajátítottad el a morzejeleket?
– Édesapám kiváló távírász volt,
számtalan morzeversenyt nyert. A 8.
osztályos fizika-könyvben benne volt
a „Morse ABC”. Apu csinált nekem
egy csőbúgót, azzal gyakoroltam az
adást, a vételt az RH-vevőn. Sajnos
nem örököltem kiváló hallását, de
fontos volt, hogy megtanuljam.
– Sokévi tevékenységed után milyen
eredményeket értél el?
– Soha nem törekedtem eredményekre. Mindig a tehetségemnek
és szabadidőmnek megfelelően rádióztam. Eleinte szorgalmasan
gyűjtöttem a diplomákat, de egy
idő után, munka és gyermeknevelés közben, már csak kevés időm
volt a rádió mellé ülni. Mióta nyugdíjas lettem, azóta vagyok aktívabb.
Mindig is a DX-vadászat volt a kedvencem, de már nem gyűjtöm a
diplomákat. Mostanáig 334 élő és
12 törölt országgal volt QSO-m. A
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Mobil irodával – és hívójeles
unokával – a BURABU-n

versenyeken számomra nem a győzelem a fontos, hanem a rádiózás
élménye.
– Mit jelent neked a QSL-kártya, mi a
véleményed róla? Mióta vezeted a QSLirodát?
– Mindig is szerettem a QSL-lapokkal foglalkozni. Megfigyelő
amatőr koromban a Központi Rádió Klubban Ördög Pista bácsi (ex
HA5BU) segítője voltam a QSLirodában. Tőle tanultam meg a
QSL-lapokat megbecsülni. Édesapám lapjait is én kezeltem és
mindig nagy becsben tartottam a
lapjaimat. QSL-lap írásakor az ember egy kicsit a szívét is beleadja.
Amit megkapok, azt is valaki személyesen nekem írta.
1998-ban vettem át a budapesti
QSL-iroda vezetését. 2000-től két
évig vezettem az országos irodát,
majd további 6 évig munkatársként közreműködtem ott, de azóta is segítek a 7-es és a 9-es körzet
irodáinak.
– Jó ideje vannak elektronikus QSLrendszerek. Mi a véleményed ezekről,
mivel így is megszerezhetők ugyanazok
az oklevelek, mint a papír alapú QSLekkel?
– Tetszenek az elektronikus QSL-

– Minden rádióamatőr találkozón jelen
vagy a budapesti mobil QSL-irodával.
Miért?
– A rádióamatőr találkozók elsősorban baráti találkozók, nemcsak az
alkatrész csere-berékről kell, hogy
szóljanak. Sokan elfoglaltságuk
vagy utazási problémák miatt nehezen jutnak el az irodába. Én így támogatom a baráti kapcsolatokat.
– Tapasztalatodból, melyik korosztály
használja a papír és melyik az elektronikus QSL-t?
– Az idősebbek közül is sokan használják az elektronikus QSL-t a papír mellett. A mai rohanó világban
a papírlap macerás. A fiatalok közül csak azok ragaszkodnak a papír
QSL-hez, akikkel azt tanítójuk
megszerettette. De még azok a fiatalok is tisztelettel veszik kezükbe
az igazi QSL-lapot, akik nem küldenek papírlapot.
– Belföldön és külföldön, amikor a magyar QSL-ekről van szó, szinte mindenki Németh Mártára gondol. Hogy érdemelted ki ezt a megtisztelő hírnevet?
– Azt hiszem, ez az előző kérdésekre adott válaszokból kiderül.
– Tényleg kiderül! Aki 1955 óta QSLlapot ír, gyűjt és rendezget, az megérdemli a velük azonosító hírnevét. Kívánok neked további sikeres munkát és
azt, hogy még sokáig élvezhesd a rádiózás örömét!
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Van Budapesten egy kedves személy, akit majdnem minden magyar – és sok nem magyar – rádióamatőr ismer és szeret. Hogy miért, ezt akartam kideríteni, ezért
egy beszélgetésünk alkalmával
feltettem neki néhány kérdést.
Ő Németh Györgyné, Márta
(HA5FQ), a budapesti QSL-iroda
vezetője.

