
Egy álom valóra válik 

Rádióamatőr klub alakult a Puskás Tivadar Szakközépiskolában 

 

A Puskás Tivadar Szakközépiskolában, 2015. március 11-én avattuk Sepsiszentgyörgyön 

a Rádióamatőr klubot. 

Szükségesé vált a klub, mert az utóbbi években egyre kevesebb fiatalt ragadott magával ez 

a szenvedély. 

A Puskás Rádióamatőr Klub önálló nonprofit szervezet, mely kiváló lelkes fiatalokból és 

az idősebb szakemberekből jött létre. Az idősebbek képezik a közösség gerincét, s tanították-

tanítják az érdeklődőknek a rádiótechnikai kultúrát. 

2013-ban született meg a Rádióamatőr klub létrehozásának ötlete. Az ötletet Újfalvi 

István mérnök-tanárigazgató, majd 2014-től Demeter Dávid mérnök-tanár, az új igazgató 

támogatta. A klub megalakítását városunk alpolgármester asszonya, Sztakics Éva, és egy 

lelkes, fáradságot nem ismerő rádióamatőr csoport segítségével 2015 tavaszára befejeztük. 

A klub fiataljainak képzését - akik a megye tanintézményeiből jelentkeztek - komoly 

szaktekintélyek biztosítják modern didaktikai módszerek és felszerelések segítségével. 

 

A klub célja: 

- Szervezetten összefogni az elektronika, rádiótechnika, számítástechnika egyes ágazataiban 

öntevékenyen kísérletező és a szakmát szenvedélyesen szerető embereket, különös tekintettel 

a fiatalokat; 

- A hagyományos rádióamatőr barátság ápolása a belföldi és külföldi rádióamatőrök között. 

 

A rádióamatőrök tevékenysége nagyon sokoldalú (távíró, rádió iránymérés, rádió építése, 

rádiókapcsolatok létesítése hazai vagy más ország amatőrjeivel. Az ismeretek és a gyakorlati 

tudás más szabadidős tevékenységgel is összekapcsolhatók (a turizmussal, a természetbarátok 

tájvédelmi tevékenységével). 

A technikai fejlődés nem állt meg. Új digitális rádióamatőr üzemmódok jelennek meg, 

amelyek kisebb sávszélességet igényelnek, mint a hagyományos üzemmódok és képesek 

sokkal zajosabb környezetből is venni a jeleket. 

 Új lehetőség is megnyílt: a számítógép-rádió kapcsolat. Itt már szoftvertudásra is szükség 

van. Egyrészt ez teszi érdekessé, vonzóvá a rádióamatőr tevékenységét, másrészt a 

rádióamatőrök örök küldetése az öntevékeny kutatás, az elméleti tudás szüntelen fejlesztése, a 

gyakorlati készség fejlesztése, a rádióhullámok terjedésének állandó megfigyelése és 

tanulmányozása, a jövő nemzedékek tanítása és felkészítése hivatásuk mind jobb teljesítésére. 

Katasztrófák esetén a rádióamatőrök aktívan részt vehetnek a mentési munkálatokban, 

rádiókapcsolataik révén. 

Az alapítók kizárólag társadalmi munkában végzik az utánpótlás-nevelését, a hazai és 

nemzetközi bajnokságokra történő felkészítést.  

Klubunk rádiókészülékének a márkája: YAESU-FT-897, hívójele YO6KPT. 

Az első nyilvános fellépésünkre (Cosys-Ro-Sza bemutatkozó, a rádiókészülék vásárlására 

adományozók Gál Attila, Béres Rozália és György Zsolt, Szabó Árpád tiszteletére) áprilisban 

kerül sor, a szakközépiskolai nyílt napok keretében. „Kitelepülünk" az iskolánk udvarára. Itt 

próbáljuk bemutatni rádióklubunkat, mint az egyik szabadidős tevékenységet a pályaválasztás 

előtt álló tanulók és szüleik számára. Ebből az alkalomból bemutatásra kerül a katonai 

távközlés rövid története is, működőképes eszközök segítségével. A látogatóknak alkalmuk 

lesz működtetni a kiállított készülékeket. Nem kis élmény lesz a katonaviselt, híradóknál 

korábban szolgálatot teljesítő látogatóknak az eszközök kezelése. A telefonközpontok 

fejlődésén keresztül megemlékezünk Puskás Tivadarról és halálának évfordulójáról. 

 



2 

 

Az avatási ceremónia: 

Az avatási ceremónia az iskolánk dísztermében kezdődött, majd a rádiós szobában 

folytatódott, demonstratív rádiókapcsolatok létesítésével, kül- és belföldi rádióamatőrökkel. 

Előzetes megbeszélés alapján próbáltunk kapcsolatot teremteni a budapesti Puskás 

Tivadar Távközlési Technikum rádióamatőr klub-bal is. Sajnos ez nem sikerült, pedig ez 

lett volna a nap egyik fénypontja. Későbbiekben ezt pótoljuk. 

Ezek után bemutattuk a rádióamatőrök szerszám- és mérőműszer készletét. Külön 

területen állítottuk ki azt a felszerelést, melyet rádióamatőrjeink képzésére használunk. Nem 

feledkeztünk meg gazdag szakkönyvtárunk bemutatásáról sem. 

Célunk az volt, hogy bemutassuk a tanulóknak mit és hol lehet tanulni, győződjenek meg 

a rádiózás szépségeiről, a szülők pedig iskolánk technikai felszereltségének színvonaláról és 

az intézményünk komolyságáról kapjanak átfogó képet. 

 

A megnyitón jelen voltak: 

A rendezvény védnöke, Sepsiszentgyörgy alpolgármester asszonya, kezdeményezésünk lelkes 

támogatója: Sztakics Éva-Judit mérnök; a Román Rádiófederáció elnökhelyettese: Burducea 

Ovidiu ezredes; a Katasztrófa Védelmi Egység parancsnoka: György Alfonzó; más megyék 

rádióamatőrei, szülők, gyerekek, intézményünk tanárai, oktató mesterei, tartalékos híradó 

katonák, vállalkozók és barátok. 

Az érdeklődés nagy volt. A 120 férőhelyes teremben alig fértünk el. A rendezvény 

levezetését Szabó Ottilia és Sándor Szilárd tanárok vállalták. 

Az ünnepélyes rendezvényt az intézmény igazgatója nyitotta meg, aki hivatalosan 

engedélyezte az iskola keretén belül a rádióamatőr klub működését. 

Következtek az ünnepi hozzászólások és végül az alpolgármester asszony ünnepi záró 

beszéde, melyben biztosította a Klubot a további anyagi, erkölcsi és szellemi támogatásáról.  

 

 
 

Az avató rendezvény elnöksége: 

Demeter Dávid, Sztakics Éva, Csáky Ernő, Dr. Péter Sándor, Burducea Ovidiu, György Alfonzó 

 
A Kezdeményező Csoport tagjai munkájukkal kiérdemelték, hogy név szerint kerüljenek 

megemlítésre: Sztakics Éva; Újfalvi István; Demeter Dávid; György Zsolt; Seresan Ionel; 

Dénes Dezső; Szabó Árpád; Veres Gyula; Paraschiv Marian; Tanase Constantin; Csáky Ernő. 

Köszönet odaadó munkájukért! (a szerkesztő bejegyzése) 
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A kezdeményező csoport néhány tagja:  

Balról  jobbra:  Dénes Dezső, Szabó Árpád, Veres Gyula, Csáky Ernő, Seresan Ionel. 

elöl: Tanase Constantin 

 

 
Nagy az érdeklődés 

 

A bemutató rendezvény a késő esti órákban ért véget baráti beszélgetéssel, rengeteg ígéret 

és fogadalom közepette. 

Az avató rendezvény előtt és után a sajtó többször is méltatta a kezdeményezésünket. 

 

Csáky Ernő, nyá. mk. ezredes, mk. tanár 

Sepsiszentgyörgy 


