Egy délután Ócsán,
egy kis visszatekintés a múltra
Budapesten régebben, három önálló rádióklub működött - egymástól függetlenül- a
honvédség „kötelékében”. Napjainkra, mindhárom sajnos megszűnt. Egyesületünkhöz,
tagságánál fogva, közelebb állt a Híradó Csoportfőnökség Rádióklubja, a Honvéd
„Budapest” Rádióamatőr Klub. A klub 23 fővel működött és a HA5KTT hívójelet
használta. Elnöke Koltai István nyá. ezredes volt. Az állomás telephelye a Széchenyi - hegyen
az Úttörővasút mögött működött a Hegyhát úton. Állomásvezető parancsnok Dr. Lindner
Miklós vezérőrnagy volt. A telephely a Széchenyi - hegyről a Gugger - hegyi vevőállomásra
költözött és ott szűnt meg.
Meg kell emlékezni a másik két rádió klubról is. A Bolyai János Katonai Műszaki
Főiskolán, az Üllői úti bázison, működött az egyik a lebontásig. A rádióállomás a HA5KEH
hívójelet használta. Irányító kezelő: Czár Károly, állomásvezető parancsnok: Takács Tibor
alezredes volt. Az adóengedély 2011.03.31.-ig volt érvényes. Létezett egy „fedésben”
működő rádióklub is a Budakeszi úton a RAF-nál. tapasztalatok bővítésére a
csoportfőnökségen URH rádióamatőr klub alakult, hívójele: HG5KFR, irányító kezelő:
Lőrincz Ottó alezredes. Rendszeres résztvevője volt a különböző versenyeknek. Elmondható,
hogy nincs az országban olyan 300-400 méternél magasabb hegycsúcs, amelyről URH
vételkísérlet, megfigyelés ne történt volna, adáskísérlettel egybekötve. Sorsa ismeretlen.
A hasonló érdeklődésű fiatal híradó tiszt-jelölteknél látom a lehetőséget a megújuló
rádiózásra. A most végzős és a harmadéves híradó tiszt-jelölteknek Ócsán a kiképző bázison
egy rövid közös rádiózást tartottunk. A bemutatón az MRASZ főtitkára Dallos László nyá.
ezredes HA7PL (egyesületünk tagja) 7 ezer KHz –n rövidhullámú sávban (CW) morse
bemutatót tartott. Összeköttetést teremtett több távoli állomással.
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Mára sajnos a távíró lassan feledésbe kerül. A híradó tiszteket nem oktatják erre az
összeköttetési módra. Bemutattam a leggyakrabban használt összeköttetési fajtát a fónia
üzemmódot FM-ben. A HG5RVA (R3) budapesti átjátszón leadott általános hívásra
bejelentkező rádióállomással frekvenciaváltással QSY után szimplex csatornán SSB
modulációs formában is összeköttetést létesítettünk és 5-tel nyugtáztuk az összeköttetést. A
szabad forgalmazást a hallgatók csodálták, mert Ők a kemény stílushoz szoktak. „Értettem,
nyugtáztam, rendben”. A mi forgalmazásunk szabad hangnemben történik. Az általunk
használt hívójel HA5HHS volt.
Az összeköttetés több frekvencia sávban történt. Rövidhullámon dipol antennát és a szükséges
illesztő egységet használtuk. URH-n (2 méter) körsugárzó tripleg lett felhasználva. Az adóvevő készülék 100 Wattos össz-üzemű készülék volt. A tápellátást 13,8 V- 20A tápegység
biztosította. Az antenna állításában és a berendezések telepítésében segédkezett Gebhardt
Balázs HA5IC amatőrtárs. A hallgatók nagy érdeklődéssel figyelték a munkánkat. A sikeres
lebonyolításban közreműködött Dr. Szőllősi Sándor okl. mérnök őrnagy, a Híradó tanszék
tanára.

Szó esett arról, hogy ősszel megismételjük a bemutatót, kiegészítve több típusú amatőr
rádióval, hasonló analóg berendezésekkel és összehasonlítva a mostani korszerű digitális
készülékekkel, terepviszonyok között az áthidalható távolság megismerése céljából. A
hallgatók megismerhetik a készülékek közötti különbségeket.
A bemutató megtartásáért, köszönettel tartozunk a Híradó Tanszék vezetésének.
A további sikerekhez, hosszú rögös út vezet. Társakat keresünk, a rádiózás megújulásához!
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