2020. november 21. – Budapest 147 éves!
Ha 2020-ban a világjárvánnyal kapcsolatosan valami pozitívumot említhetünk, mi,
rádióamatőrök, akkor az mindenképp az éterforgalmi versenyeken résztvevők
számának jelentős emelkedése. Ezt tökéletesen érzékelhettük a pandémia idején
lezajlott 2020-as Rövidhullámú Budapest Bajnokságon.
Közel 60 állomást hallhattunk, 11 budapesti kerület, na meg a HG5BP speciális
állomásunkat. A 23 kerület elérése továbbra is illúzió, no de azzal kezdjük, ami
örvendetes. A 2x24 perc alatt majdnem felrobbant a 80 méteres sáv!
Ismét igen sok patinás állomást hallhattunk, na meg új hívójelek is megjelentek a
sávban. SSB-n HA5YD, Dóri, 5NP Robi felharmonikusa igencsak bátran használta
a „fater” kiváló technikáját, a mi versenyünkön ezúttal első alkalommal. A
verseny rövid ugyan, ám pörgős, élvezetes. Pláne, ha még több budapesti kerület
bekapcsolódna! A néma kerületek száma ebben az évben sem csökkent, nem
hallottunk állomásokat az I., II., III., V., VI., VII., VIII., X., XII., XIII., XIV. és
XXIII. kerületekből. SRI. A vidéki állomások aktivitása ez alkalommal is
példaértékűnek bizonyult. A logok zöme elektronikus formátumban érkezett, a
résztvevők csaknem 80 százalékától. A „Legaktívabb Budapesti Kerület” idén a
XVII. volt, HA5CAR, HA5GAL, HA5KHE és a HA5KRC állomások derekasan
versenyeztek. A XI. kerületből HA5MA, HA5TI és HA5KNF rádióztak. Idén
ismét HA5JP, Attila vállalta néhai Ede OM, HA5BWW „örökös tisztségét”, ő
dolgozott a HG5BP hívójellel. Köszönet munkájáért!
SOAP BOX megjegyzések: HA5OV: Sziasztok,jó kis verseny volt.73's Péter.
HA8RM: Szia Klári, köszönjük a meghívást, nagyon jó kis békebeli hangulatú
aktivitás volt,tetszett! Ehhez kapcsolta HA3NU Laci a budapestiekre nézve nem
éppen hízelgő, de sajnos igaz megjegyzését: És még milyen jó lehetne, ha több
budapesti aktivizálná magát. Köszönöm mindenkinek a QSO-t. HA7PO: Köszönöm
a versenyt, puszi! HA7WEN: Köszönöm a versenyt”. Az előzetes
eredményjegyzéket már olvashatjátok a www.brasz.hu honlapon.
A verseny eredményhirdetésére a Budapesti Rádióamatőr Szövetség által
rendezendő BURABU-n kerül sor, a pandémiától függően, reményeink szerint a
szokott időben, június második hétvégéjén, 2021. június 12-én, szombaton reggel
9 órakor, a megnyitót követően. Ez egyelőre csak tervezet. Az érintettek
értesítést kapnak.
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