
A 2018. évi Puskás Tivadar HST Budapest-bajnokság margójára,
avagy mi van veletek ifjú távirászok?

Egy influenzajárvány nem állíthatja meg a morzejelek megszállottjait! Néhányan ugyan 
otthon küzdöttek a vírusokkal, de a többség mégis inkább a Puskást választotta. Jól tette!

A bejegyzett, átalakult Budapesti Rádióamatőr Szövetség, a MRASZ BSZ 
jogutódjaként ezúttal 29.(!) alkalommal rendezte meg az év első gyorstávirász versenyét, 
ebből 24 éve változatlanul a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Puskás Tivadar 
Távközlési Technikum Infokommunikációs Szakgimnáziumában, magyarul a “Pusi”-ban. 

A szakág idei évadnyitó bajnokságára 6 rádióklubból 26 fő állt készen a nyolc 
versenyszám lebonyolítására. Örömmel köszönthettük ezúttal veterán férfi kategóriában 
HA7UI Sanyi OM-et, aki az elmúlt versenyévadban kapcsolódott be a küzdelmekbe. 

A versenyt szombat reggel Füredi Péter HA5LC, a BRASZ főtitkára nyitotta meg. A 
nevezések, átnevezések pontosítását követően a délelőtti társaság munkához látott. Addig
a gyermek és a veterán kategória versenyzői az adást és a gyakorlati versenyszámokat 
hajtották végre. A mezőnyt a Puskás, a siófoki, a siófoki női, ceglédi, jászszentlászlói, 
salgótarjáni klubok versenyzők alkották. A vezetőbírói teendőket Dallos László HA7PL 
MRASZ főtitkár látta el. A gyakorlati versenyszámok lebonyolítását Németh János HG5VY 
fogta össze, 4 munkahelyen lehetett végrehajtani a két gyakorlati versenyszámot. A vétel 
versenyszámnál a ZL-ből ismét hazai pályán tartózkodó Tóth Pisti HA5OJ és Császár 
János HA5PA működtek közre. Az adást ezúttal számítógépes program segítségével 
értékelte a zsűri A vétel versenyszám táviratait Hortobágyi György HA5AB, Borhy József 
HA5UB, Bencsetler Lajos HA5BO, Homolya András HA5KZ, Debreczeny Ábel HA5AJR és
Szesztay Péter HA5KB javították. A számítógépes értékelést Szilágyi András HA5NG, 
HA5OLQ Arató György és Gábor nevű “felharmonikusa”, továbbá HA5LC végezték. A 
Pusi-büfét ezúttal is HA5PL Lili működtette.

A Puskás Kupa ismét Siófokra került. Megérdemelten, de néhány megjegyzés 
mindenképp hozzá fűzendő:
Sajnos HA3GJ által nagy szeretettel nevelt gyermekek részéről NEM látunk fejlődést, Sőt! 
Nem mindenki jutott el a morze ábécé végéig… Nyilván Józsi ’bá ösztönző szándékkal 
utaztatja a gyerekeket, remélve, hogy a csillogó érem, az ajándék, na meg a csapatkupa 
elég motivációt jelent. Sajnos nem ez történik. Azt gondolhatnánk, hogy egy 
világbajnokságon való részvétel mindenképpen serkentőleg hat a gyermekre. Sajnos, az 
elmúlt évben a magyar gyorstávirász válogatott tagját, a gyermek fiú kategória 
versenyzőjét ez nem érdekelte különösképpen. A MRASZ fedezte a költségeit, bizalmat 
előlegezett. De miért is? Van-e egyáltalán létjogosultsága az ún. utánpótlás 
támogatásának, a Reményi pályázatnak? Ezek a kérdések sokunkban felmerültek a 
versenyeredmények láttán… Minden tiszteletem HA3GJ Jóska bácsié, aki évtizedek óta 
képzi a távirászokat, de sajnos a sikerhez egyedül az ő munkája kevés. Ki kell mondani, 
alig van értékelhető eredményük a gyermekeknek, nem ismerik a versenyszámokat. Egy 
minimum azért elvárható lenne egy minősítést nyújtó versenyen…
A felnőtt, old, veterán kategóriák “régi motorosai” hozták az eredményeket, bár az év eleji 
forma még érződött.

Az eredményhirdetésen elnök urunk, Békei Ferenc HA5KU ezúttal is ajándékokkal 
támogatta versenyünket, nagy tnx Feri! Végezetül köszönet illeti a szponzorokat, bírókat, 
és valamennyi résztvevőt, akik hozzájárultak a verseny lebonyolításához.

A verseny fotógalériája itt található (tnx 5VY):
https://drive.google.com/open?id=1iCtAGmcexNQloy04LNrjh4yFg-Il-Wri
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