
 

Holnap kezdünk – HA5BA         YOTA-csapat a standunkon               HA5LC és HA6AA              DARC figyel az utánpótlásra
.

43. HAM RADIO Kiállítás - Friedrichshafen, 2018

            

Ezúttal szokatlanul korai időpontban, június 1 – 3. között fogadta a 43. HAM RADIO Nemzetközi 
Rádióamatőr Kiállítás és Vásár és annak keretrendezvénye a 69. DARC Constance Konferencia 
résztvevőit, szám szerint 180 kiállítót, 30 országból, valamint a húszezer látogatót.

Európa, sőt a világ első számú rádióamatőr találkozójának idei mottóját a cserkészvilág 
tevékenysége ihlette, „Rádiós cserkészet, avagy az ifjú rádióamatőrök kalandjai” címmel. Egy 
hangulatos cserkészsátor, tábortűzzel, minden egyéb felszereléssel mutatta be a cserkészélet múltját 
és jelenét a kiállítás fő pavilonjában.
A péntek reggel 9 órai hivatalos megnyitó előtt egy órával kezdődött az „Arrival Mobil” verseny, 2 
méteren.

A találkozó három hivatalos napja alatt a világ közel 200 országából megfordultak a „DXCC 
körzetek”. Az IARU elnöke, Timothy S. Ellam (VE6SH), alelnöke, Ole Garpestad (LA2RR), valamint 
a Region 1. elnöke, Hans Blondeel Timmerman (PB2T) felkeresték szövetségünk standját, 
érdeklődtek a hazai rádióamatőr élet iránt, elismerően nyilatkoztak a tavalyi HST VB nemzetközi 
visszhangjáról. Üdvözölték a szövetség tisztújítását, jókívánságaikat fejezték ki az új elnöknek, Dallos
László HA7PL-nek, aki „vigyázó szemekkel” követte, ezúttal csak nyomtatott formátumban, a MRASZ 
standon kiállított fényképéről a három nap eseményeit.

A pénteki megnyitó ünnepségen Friedrichshafen város polgármesterének köszöntő szavai 
után a DARC elnöke, Steffen Schöppe (DL7ATE) egy prezentáció keretében illusztrálta az elmúlt év 
fontos eseményeit, ismertette a DARC-ra a közeljövőben váró, igazi embert próbáló feladatokat. 
Kiemelt figyelmet szenteltek az alig több mint egy hónap múlva sorra kerülő WRTC versenynek. A 
DARC több, tematikusan elhelyezett standja közül is kiemelkedett a WRTC rendezvénnyel 
kapcsolatos információs blokk.

A HAM RADIO kiállításon az élvonalbeli professzionális kiállítók rendre felsorakoztak, 
megtekinthettük többek között  a Difona, az ICOM, a YAESU, a Spiderbeam újdonságait. A 
rendezvény mindhárom napja tartalmas programokat kínált az érdeklődőknek. Álljon itt néhány 
ízelítőnek: Contest akadémia, SDR akadémia, ENIGMA, a Radio DARC közönségtalálkozója, ARRL 
vizsga, Morse vizsga, SWL tanfolyam és vizsga, DIG, AGCW, SOTA találkozók, élménybeszámolók. 
A HAM Rally igen népszerű a német fiatalok körében, idén is megrendezték, volt foxoring verseny is. 

A Magyar Rádióamatőr Szövetség standján bemutattuk a MRASZ újonnan megválasztott 
elnökét, sokan kifejezték gratulációjukat, és elismerően nyilatkoztak korábbi pozíciójában betöltött 
munkájáról, emberi kvalitásairól. A tavaly Esztergomban megrendezett 14. IARU HST 
Világbajnokságról egy képsorozatot mutattunk be, a versenyzők és a látogatók nagy örömére. A 
magyar standon a MRASZ Minicontest már hagyománynak számít, örömmel próbálták ki többen a 
HST szakág két gyakorlati versenyszámát. A résztvevők között üdvözölhettük a németek korábbi 
többszörös világbajnokát, DJ1YFK Fabiánt. A Minicontesten 11 induló volt, 5 országból. A 
nemrégiben eltávozott, korábban az IARU HST munkacsoportjában tevékenykedő, nagyon népszerű 
Vito OM (IV3NST) tiszteletére az olaszok egy HST emlékversenyt rendeztek, melyen RUFZ 



versenyszámban HA6AA Léna második helyezést ért el. A Morse Runner versenyszámban HA5BA 
Klári harmadik helyezett lett. 

A HAM Radio kiállítás egyben országimázs bemutató is, minden évben igyekszünk 
összegyűjteni a legújabb turisztikai kiadványokat, ezekből gazdag választékkal vártuk idén is a 
látogatókat. 

Szövetségünk standját idén is HA5BA és HA5LC építették, működtették. A szokásos QSL-
forgalmat a MRASZ QSL irodájának a vezetője, Zelei Csaba (HG5DX) bonyolította, igen lelkesen, 
szakszerűen. A QSL lapok fuvarozásáért köszönetet mondok HA7TM Tibi OM-nek, a QSL iroda 
támogatójának. (TNX HA7TM!) A standon munkánkat segítette még HA8DH Lóri és HG5DX Csaba. 
Köszönet, fiúk!

A DARC által rendezett hagyományos Nemzetközi YL-találkozó ezúttal a központi helyre 
állított DARC főszínpadon és környékén került megrendezésre. Ezen a fórumon került ismertetésre az
e-Lizenz megszerzésének lebonyolítása a gyakorlatban. Németországban ez év május elejétől nyílik 
lehetőség az e-vizsga letételére. A találkozón elismerésben részesítették a DA0YL aktivitás 
legjobbjait, beszámoltak az elmúlt időszak YL expedícióiról. 

A MRASZ standot felkeresők kérdéseire igyekeztünk korrekt információt adni, elsősorban 
angol és német nyelven, de az orosz és a francia nyelv használatára is sor került. Az átjátszókról, 
jeladókról, diplomákról szóló írásos anyagaink szép számmal fogytak, a korábbi diplomák iránt is volt 
érdeklődés, konkrét megkeresés. A Rádióvilág Kft. évkönyvekkel, a Rádiótechnika aktuális és korábbi 
számaival, és egyéb érdekes, a rádiózás történetét bemutató kiadványokkal gazdagította kínálatunkat,
a magyarul beszélő külföldön élő amatőrök, ill. gyűjtők örömére. (TNX HA5KU!)

Változatlanul nagyon népszerű HA8DH Hegyi Lóránd - korábbi BURABU győztes - morze 
szalagíró készüléke, amely segítségével a morze-jelek felépítése és egyszerűsége vált szó szerint 
kézzel foghatóvá, sokan fotózták. (TNX HA8DH!)

2018 a kékfrankos éve, idén a hagyományos borkóstoló favoritja az Egri Bikavér volt, de 
természetesen Tokaji furmintot, valamint rozét is hoztunk.  Borkorcsolya ezúttal házi készítésű sósrúd 
formájában állt korlátozott mennyiségben a vendégek rendelkezésére. A MRASZ standon a szakmai 
anyagok mellett Hungarikumainkat is a falakra csempésztük. Magyarország iránt igen nagy az 
érdeklődés, a szakmai eredményeinket ismerik, elismerik.  Élénk érdeklődés mutatkozott a magyar 
borvidékek a szódavíz, és a Németországban egyre népszerűbb kürtős kalács iránt. 
Vendégkönyvünkben a korábbi éveknek megfelelően sok kedves bejegyzés örökítette meg a MRASZ 
standon tett látogatásokat.

2019-re a DARC-nak sikerült megközelíteni a június végi, korábbi, megszokott időpontot - már
csak egy héttel előbb lesz -, tehát találkozzunk a 

44. HAM RADIO Kiállításon, 2019. június 21. és 23. között!

73!
HA5BA
Lendvai Klára


