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             2022. február 5. szombat –  Puskás Tivadar HST Budapest-
                                                             bajnokság – ismét off-line!
             2022. február 6. vasárnap – CQRQ Bp. – újra!

Bár lecsengőben a Covid őrület, azért rendesen megritkította sorainkat! Ver-
senyzőink, bíróink közül az utolsó héten szép számmal döntöttek úgy, hogy nem 
vesznek részt bajnokságunkon. Ez nagymértékben megnehezítette helyzetünket.
Az előkészületek MRASZ ellenszélben történtek. A Magyar Rádióamatőr Szövet-
ség továbbra sem tartja fontosnak a HST szakágat, még véletlenül sem jelentet-
ték meg honlapjukon versenyünk kiírását! Egyértelmű a sajnálatos cél, a Buda-
pesti Rádióamatőr Szövetség ellehetetlenítése.

Az idei 28. Puskás Tivadar HST Budapest-bajnokságra előzetesen 15 fő ne-
vezett, és szombat reggel 13-an jelentek meg. A mezőnyt a Ceglédi Rádiós SE, a 
Jászszentlászlói Sportegyesület, a Puskás Rádióklub, a Salgótarjáni Városi Rádió-
klub, a Siófoki Rádióklub, valamint a Szekszárdi Rádióklub versenyzői alkották.
Az aktuális versenyszabályzatnak megfelelően a női és a férfi kategóriákat feltöl-
töttük, a női mezőnyben az old lady kategóriát nem nyitottuk meg, így az igazi 
versenyt a női kategória indulói vívták meg egymással.

Siófokról sajnos csökkentett létszámú különítmény érkezett Józsi bácsi, 
HA3GJ vezetésével. Az elmúlt esztendő fájó vesztesége volt a HST szakág egyik 
legrégebbi versenyzőjének, Zsuzsikának, HA3GQ-nak távozása.

A versenyt szombat reggel Füredi Péter HA5LC, a vezető bíró, a Budapesti 
Rádióamatőr Szövetség főtitkára és Fröhlich Henrik HA5BF, a Puskás Rádió Klub 
elnöke nyitották meg. A vétel versenyszámnál került felavatásra a vadonatúj in-
terfész-készlet és fejhallgatók. Teljesen más lett a vétel minősége! Köszönet a 
konstruktőr munkáért HA5AUC Pistának, HG5VY Jánosnak! A vételt sikerült egy 
csoportban elvégezni. Sajnos, szintén elvesztettük ez év elején Goricsnigg Emil 
HA5HC-t, korábbi adásbírónkat. Nyugodjál békében, jó Emil bá! Vadonatúj adás 
zsűri két prominens rádióamatőrrel, vájt fülekkel: Váradi Péter HA5OV és Viczi-
án László HA5MA értékelt, a mezőny nagy elismerésére. Utóbbi zsűritag első 
alkalommal vállalt el ilyen tisztséget, külön tnx a remek debütálásához! A gya-
korlati versenyszámokat Németh János HG5VY fogta össze, 4 munkahelyen le-
hetett végrehajtani a két gyakorlati versenyszámot. A táviratokat Homolya And-
rás HA5KZ és Debreczeny Ábel HA5AJR javították. A számítógépes értékelést Szi-
lágyi András HA5NG, Arató György HG5OLQ és Gábor nevű „felharmonikusa”, to-
vábbá HA5LC végezték. Új büfést köszönthettünk HA5AKW Laci személyében. A 
finom tarjás szendvicsek, üdítők meg a referens által sütött sós rudak hamar gaz-
dákra találtak.

Az eredményhirdetésen elnök urunk, Békei Ferenc HA5KU ezúttal is Rádió-
technika évkönyvvel, ajándékokkal jutalmazta az érmeseket, közreműködőket. 
Nagy tnx Feri!



Örvendetes, hogy a mezőny doyenje, HA3GJ Józsi bácsi szép
korát meghazudtoló eredményével ismét érmet szerzett, és
büszkén vehette át a Siófoki Rádióklub a Puskás-kupát.

A vasárnap délelőtti 2×23 perces CQRQ Bp. CW-akti-
vitás ezúttal igen szerénynek bizonyult. Két sávon, 80, ill. 40
méteren találkozhattunk az előző napi fizikai valóságot kö-
vetően másnap az éter hullámain keresztül is. Egy új verseny,
az EU-DX azonban az aktivitást csökkentette. Pedig a kiírás igencsak vonzó ele-
met is tartalmazott. Mindkét nap versenyzői, ill. bírói között a BRASZ elnöke a 
júniusi BURABU-n egy kézi rádiót fog kisorsolni. 

Végezetül köszönet mindenkinek, aki munkájával elősegítette a rendezvé-
nyünk lebonyolítását!

73!
HA5BA


