
2013. november 16.  -  BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT, BUDAPEST!

Ez történt, így láttuk-hallottuk egymást, avagy 2013. november 16-a dióhéjban

A 140 éves fővárost igazán méltó módon ünnepeltük szombaton! Közel 50 állomás, CW-
n 15, SSB-n 20! szorzót jelentő kerület érezte fontosnak az eseményt! A HA5SOTA 
állomás  igazi  "harcias"  kedvvel,  a  Vérmezőt  célozta  ezúttal,  és  mindenki  örömére 
hosszú  idő  után  először  volt  I.  kerület!  Elnök  urunk,  HA5KU,  a  jeles  ünnep 
tiszteletére elővette morzebillentyűjét, és mindkét üzemmódban stabilan osztotta a 
14. kerületet!

A logok idén már kizárólag elektronikus formátumban érkeztek, a résztvevők csaknem 
70  százalékától.  A  verseny  holnapját  –  Ankarából  –  TB2ZHI (HA5OJ)  Pisti 
aktualizálta.  Az  előzetes  eredményjegyzék  rövidesen  megtekinthető  a 
http://rhbp.mraszbsz.hu honlapon. (TNX TB2ZHI!)

Soap-box megjegyzések: 
HA5KU, Feri: Pörgős, jó verseny volt. Jövőre CW-ben erősítek! J  5ku
HA8KW, Feco: Nálam HA5NG féle HAMSoft volt a program.
CW forduló: 34 QSO, 400 W és lejtős dipole (északnyugat felé lejt, egyik vége 22 m 
másik 3 m magasan). SSB forduló: 30 QSO, 80 W és lejtős dipole.
SSB forduló elején két dolog is történt: befuccsolt a végfok és lefagyott a progim. 
Mire  újraindítottam a  programot,  máris  eltelt  3  perc és ezalatt  volt  olyan vidéki 
állomás, aki már a 014 sorszámot adta... Nehezen hallottak meg engem SSB-n, nálam 
3600-3665 között  nagyon  zajos  volt  a  sáv.  Persze  az  állomások  99%-a  ebben  az 
intervallumban volt található... Majd legközelebb szerencsésebb leszek... :-) Köszönöm 
a kellemes versenyt!
HA7PO, Gabi: Jövőre-Veletek-ugyanitt!
Jó  volt,  csak  kevés  volt,  mint  a  töltött  káposzta  Hi!  Én  az  N1MM  programot 
használtam  a  versenyhez,  a  DXSERIAL  beállítás  mellett.  Nem  sokat  kellett  a 
szövegszerkesztőben (Total Commander F4) variálni a logokkal. Külön a cw és külön az 
ssb fordulóra nyitottam benne egy-egy új logot az adatbázisba, a végén kiírattam a 
logot és megcsináltattam vele a Summary-t is. Kevés szerkesztés után jó is lett.
HA3GO, Lali: Köszöntöm a 140 éves Budapestet és a budapestieket.
73 Lali (HA3GO)
HA8V,  Gabi:  Sajnos  most  nem  ment  túl  jól.  Főleg  SSB-n  nem hallottak  meg  az 
ellenállomások  (500  W  out).  Volt  aki  a  többszöri  hívásomra  is  vidáman  CQ-zott 
tovább. Köszi Mindenkinek az ebbe fektetett munkáját!  73 & 88: Gabi
HA5KB, Peti: a QTH-antenna, berendezés ideiglenesen, rögtönözve lett felállítva. A 
15-i 18.00  órai  antenna  "telepítés"  a  verseny  előtt,  majd  a  16-i  UT.:  8.30-9.30-s 
lebontás között tudtam üzemelni (10 m magasság iánnyal).
73/88 - Peti
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Külön  öröm  és  egyben  nem  akármilyen  érdem,  hogy  a  HG5BP  állomáson  Ede, 
HA5BWW  tizedik  alkalommal  dolgozott! Köszönjük  az  eddigieket,  és  várjuk  a 
folytatást, kedves Ede. Vagy talán egy  budapesti  bajnoknak kellene/illene átvenni a 
stafétabotot,  a  következő  évtizedre?  Közel  egy  esztendő  áll  előttünk  ennek 
eldöntésére.  De  addig  is,  a  verseny  eredményhirdetésére  a  MRASZ  Budapesti 
Szövetsége által rendezendő BURABU-n kerül sor, 2014. június 14-én, reggel 9 
órakor, a megnyitót követően.

Kérem az első 6 helyezettet, hogy mindenképp vegyenek részt az 
eredményhirdetésen! Akadályoztatás esetén a díjak átvételéről szíveskedjetek 

gondoskodni!

TNX FOR ALL, 73’ from
HA5BA


