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HG52IEC

Lezárult a Budapesten megrendezett 52. Eucharisztikus Világkongresszus alkalmából a Budapesti 
Rádióamatőr Szövetség által működtetett HG52IEC hívójelű alkalmi állomás forgalmazása, mely 
augusztus 15-től szeptember 20-áig tartott. Célunk a különleges hívójellel az esemény 
megismertetése a világ rádióamatőrein keresztül minél több emberrel. A QSO-k összegzése 
folyamatban van, az állomás cw, ssb és digitális üzemmódban is elérhető volt. A hívójel nem volt 
könnyű, elsősorban cw üzemmódban az I-, ill. az E karakterek próbára tették a rádióamatőr füleket, 
kezeket :-) Néhány versenyen is elindultunk a hívójellel, a YO-DX, Field Day, valamint az OK1CW
Memorial verseny két fordulóján is. 

Az aktivitásban ki kell emelnem HA5OW, Laci OM-et, aki a tőle megszokott lelkiismeretességgel, 
precizitással forgalmazott. Ezen kívül HA5BA, HA5MA, HG5VY, HA5MNA és HA5OV rádiózott 
a hívójellel. TNX for All! 

A Nemzetközi Eucharisztikus kongresszus főtitkárát, dr. Fábry Kornél atyát tájékoztattuk a 
rádióamatőr aktivitásról, a személyes találkozón örömmel vette tudomásul. 

A Lengyel Rádióamatőr Szövetség Rövidhullámú Szövetsége honlapján külön figyelmet szentelt az 
aktivitásnak, az alábbi szöveg jelent meg: 
HA - Magyarország: az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus magyarországi fővárosban 
történő megszervezése kapcsán, HA5BA Klára jóvoltából, szeptember 5. és 12. között, idén 
augusztus 15-től szeptember végéig. A Budapestről működő különleges HG52IEC állomás aktív 
lesz. eQSL a HA5BA -n keresztül. Magáról a kongresszusról további információ a 
https://www.iec2020.hu/en található 
Tnx SP3JB 

HG5NATURE

A Vadászati Világkiállítás alkalmából a BRASZ működteti a HG5NATURE hívójelű alkalmi 
állomást, mely szeptember 23. és október 23. között hallható a sávokban. Figyeljétek a 
clusterbejegyzéseket, ill. hallgatózzatok :-) 

Az első napok tapasztalatai azt bizonyítják, hogy a NATURE közérthetőbb, sokan hívnak. Szintén 
HA5OW aktív még rajtam kívül, reméljük, még csatlakoznak a többiek is.

Tájékoztattuk dr. Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes urat a HG5NATURE állomás 
csatlakozásáról az „Együtt a Természettel” Vadászati Világkiállítás eseményeihez, melyre dr. 
Kovács Zoltán kormánybiztos úr írásban  mondott köszönetet. 
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P.S. Gratulálunk HA5BA RH managerünknek, príma szervezések voltak! – 5ku
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