
90 éves a ma gyar rö vid hul lá mú
amatõrmozgalom

– Meg ala ku lás és tör té ne ti kró nika 1928-33 –

Wlassits Nán dor rá dió mér nök, HA8QC 

Köz vet le nül a Ritz-Carlton mel lett, a Du na-par ton, fe let tébb
ér de kes hely volt a Mo dern Ká vé ház. Amíg dél elõt tön ként a
„Nyu ga tos” írók1-költõk jöt tek itt össze, ad dig asz ta la i nál es -
tén ként a „rá di ó sok” ba rá ti kö re tár sal gott, és tár gyal ták a
leg újabb ese mé nye ket, hí re ket és ak tu a li tá so kat. 

Töb bek kö zött a rö vid hul lá mú ama tõr rá di ó zás ban rej lõ
le he tõ sé ge ket is. Há la a Rá dió Ama tõr szak lap nak, ahol 1927
nya rán egy am bi ci ó zus - és a té má ban már jár tas -  fiatal gé -
pész mér nök, Ke mény Ist ván írá sa i ra egy re töb ben fi gyel tek
fel. Az iz gal mas be szél ge té sek nek sok szor volt hall ga tó ja
Hornyák Szil vesz ter2, a pin cér, aki leg szí ve seb ben a rá di ós
asz ta lok nál szol gált ki. Ne ve ha ma ro san is mert lett az ama -
tõr kö rök ben. 

Töb ben gon dol ták úgy, hogy lét re kell hoz ni a rö vid hul lá -
mo sok kö zös sé gét, egye sü le ti for má ban. Az ügy két lel kes
hí ve, Ke mény Ist ván és Nekolny Kurt eh hez meg sze rez te a
Ma gyar Elekt ro tech ni kai Egye sü let (MEE) rá dió szak osz tály
ve ze tõ jé nek tá mo ga tá sát. Fo dor Ist ván ról3, a ne ves vil la mos
szak em ber rõl és köz jo gi te kin tély rõl van szó, aki fel gyor sí -
tot ta az ese mé nye ket. A Mo dern Ká vé ház rá di ós törzs asz ta lai 
mel lett 1928. ja nu ár 2-án - egy va sár na pi na pon - meg ala kult
a Ma gyar Rö vid hul lá mú Ama tõ rök Egye sü le te (MRAE), a
tisz ti kar ral. 

El nök: Fo dor Ist ván gé pész mér nök, ud va ri ta ná csos
Al el nök: Ke mény Ist ván gé pész mér nök
Ve zér tit kár: Nekolny Kurt gé pész mér nök
Pénz tá ros: Jovitza György gé pész mér nök.

És az tán kö vet ke zett a MRAE ese mény kró ni ká ja: 

- 1928 -

Ja nu ár 2. Az ala ku ló köz gyû lés el fo gad ta az alap sza bályt.
A 2.§ sze rint a MRAE szer ve zi és kép vi se li a ki -
bon ta ko zó moz gal mat, a 3.§ ér vé nye sí ti a fõ cél -

ki tû zé se ket; mint a po li ti ka men tes ség és kí vül -
ma ra dás gaz da ság ér dek kö rö kön... stb. 

Ja nu ár 16. A Mo dern Ká vé ház ban Nekolny Kurt (EWH1)
is mer te ti a Wa shing to ni Rá dió kon fe ren cia leg -
fon to sabb ha tá ro za ta it és szól az ama tõr egyez -
ményter ve zet rõl, me lyet a Há gai CCIR kong -
resszus vég le ge sít. 

Ja nu ár 30. Az alap sza bály fel ha tal ma zá sá ban Ke mény Ist -
ván (EWH2) el in dít ja a rö vid hul lá mú tan fo lya -
mot. A fog lal ko zá sok két he ten te, pén te ki na po -
kon tör tén nek (MRU41928/6). 

Feb ru ár 27. A MRAE ott hon ra ta lált a MEE szék ház ban.
Bibó Dé nes (EWH4) a nyi tó fog lal ko zá son be -
mu tat ja adó ké szü lék ét. Szólt a kor tech ni kai
szín vo na lá nak fon tos sá gá ról, mert min den ama -
tõr ál lo más nem ze tét kép vi se li a vi lág elõtt
(MRU 1928/9, 10). 

Feb ru ár - 
már ci us Ke mény Ist ván részt vett az ARRL DX ver se -

nyen 88 pon tot el ér ve. Nem cse kély ered mény
ez a két hé tig tar tó ver seny pe ri ó dus ban (MRU
1928/35). 

Már ci us 2. Kez de tét vet te a mor ze kur zus. Nem csu pán a
MRAE tag ja it vár ták, a rész vé tel bár ki szá má ra
le het sé ges volt he ti rend sze res ség gel, pén te ken -
ként (MRU 1928/10). 

Már ci us 7. A vá laszt má nyi ülés rõl nincs in for má ció. 
Már ci us 9. Nekolny Kurt meg kezd te az ama tõr nyelv és rá -

dió for gal ma zás is me re te i nek elõ adá sok for má -
já ban tör té nõ fel dol go zá sát. Az anya got fo lya -
ma to san köz zé tet te a Ma gyar Rá dió Új ság QST
ro va ta a vi dé ki ama tõ rök szá má ra (MRU
1928/11).
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Áp ri lis 13. Tit ká ri be szá mo ló a már ci us 7-én szü le tett vá -
laszt má nyi ha tá ro za tok vég re haj tá sá ról. Hor -
váth Lász ló, a Rá dió Ama tõr fõ szer kesz tõ je kö -
zöl te, hogy a szer kesz tõ sé gi QSL iro da mû kö dé -
se meg szûnt, és Nekolny Kurt lak cí mén foly ta -
tó dik. A ve zér tit kár be je len ti a Pos ta Kí sér le ti
Ál lo más sal meg kez dett tár gya lá so kat, hogy az
EWHB ál lo má suk he ti két al ka lom mal mor ze -
gya kor ló szö ve get su gá roz zon a vi dé ki ama tõ -
rök nek (MRU 1928/17).

Áp ri lis 28–
Má jus 7. Si ker rel mu tat ko zott be a MRAE a Mû csar nok -

ban ren de zett Nem zet kö zi Vá sá ron. Az EWH4
adó ál lo mást Ke mény Ist ván ke zel te, fo lya ma to -
san mû kö dött és kö rü löt te ál lan dó an nagy tö meg 
hul lám zott. Az el ért or szá go kat vi lág tér ké pen
je löl ték be (MRU 1928/20). 

Má jus 11. Nyílt nap ke re té ben Nekolny Kurt elõ adást tar -
tott a rö vid hul lá mú rá dió kap cso la tok ter ve zé sé -
rõl. A prog ra mot az Elekt ro tech ni kai Egye sü let
ren dez te (MRU 1928/21). 

Má jus 27. A MRAE kép vi se le té ben Ke mény Ist ván,
Österreicher Zol tán és Pataky Kár oly részt vet -
tek a Drez dá ban ren de zett Rö vid hul lá mú Ama -
tõr Kon fe ren ci án. Nekolnyt és Ke ményt a
DASD5 dísz tag já vá vá lasz tot ták. Ke mény Ist -
ván ja vas la tot tett Bu da pest re össze hí vott nem -
zet kö zi ama tõr kon fe ren cia ren de zé sé re, de az
el kép ze lés nem va ló sult meg. 

Jú ni us 8. Ke mény Ist ván tá jé koz ta tó já ban rész le te sen be -
szá molt a Drez dai Ama tõr kon fe ren cia mun ká já -
ról (MRU 1928/25). 

Jú ni us 22. Ama tõr vizs gá ra tör té nõ fel ké szí tés sel zá rult az
Elekt ro tech ni kai Egye sü let szék há zá ban utol só
al ka lom mal tar tott prog ram. Té má ja, Nekolny
elõ adá sá ban, az adó an ten nák ról szólt (MRU
1928/26). 

Jú ni us 25. A Köz pon ti Táv író hi va tal ban el sõ al ka lom mal
tar tot tak ama tõr vizs gát. Anczenberger Mi hály
az EWH7, Mayer Fe renc pe dig EWH8 hí vó je let
kap ta. Az elõt te ki adott, sor rend ben EWH4,
EWH1, EWH2, EWH3, EWH6 hí vó je lek még
nem hi va ta los el já rás ban szü let tek. 

Nyá ri szü net

Ok tó ber 5. A MRAE össze jö ve te lek szín he lye ezen túl a
Westend Ká vé ház kü lön ter me. Az õszi-ta va szi
mun ka prog ra mot vá laszt má nyi össze jö ve te len
Fo dor Ist ván ter jesz tet te be jó vá ha gyás ra
(MRU 1928/41). 

Ok tó ber 12. A mun ka prog ram „1929” né ven in dult
Nekolny elõ adás so ro za tá ban, és új ta gok be -
kap cso ló dá sá val (MRU 1928/42). 

Ok tó ber Ama tõr vizs ga. Neu Sán dor EWH9, Brisky Jó -
zsef pe dig az EWH10 hí vó je let kap ta. 

No vem ber 9. Rend kí vü li köz gyû lés ke re té ben dön töt tek az
alap sza bály bel ügy mi nisz ter ál tal el ren delt
mó do sí tá sá nak ha tá ro zat tá eme lé sé rõl. Fo dor
Ist ván nagy fo kú el fog lalt sá ga mi att be ve zet ték 
a társ el nö ki tiszt sé get, amely re Dr. Tõ kés Im rét
vá lasz tot ták meg (MRU 1928/46). 

No vem ber 16. A MRAE meg hí vást ka pott a Telefunken ve -
zér igaz ga tó já nak (gr. Arco) Mû egye te men tar -
tott elõ adá sá ra a „tá vol ba lá tás” ak tu á lis kér -
dé se i rõl. Szin te a tel jes tag ság részt vett a ren -
dez vé nyen.

No vem ber 23. A Telefunken ma gyar or szá gi kép vi se le té nek
fõ mér nö ke, Hummel Osz kár, aki ma ga is egye -
sü le ti tag, meg hir det te az or szág „holt zó ná i -
nak” fel tér ké pe zé sét (MRU 1928/47). 

No vem ber 25. Az egye sü let tag ja i nak Tomcsányi Bé la fõ mér -
nök be mu tat ta a Ma gyar Rá dió Stú di ót (MRU
1928/48). 

De cem ber 7. „Ama tõr nyel ven” kó dolt szö veg he lyes meg -
ol dói6 kö zött ki sor sol tak egy elekt ron csö vet. A 
fel ad vány le zá rá sa volt a MRU QST ro vat ban
hó na po kon át fo lyó „ama tõr le ve le zés” cikk so -
ro zat nak (MRU 1928/50). 

De cem ber 21. Az ala ku ló évet ba rá ti össze jö ve tel lel fe jez ték
be fe hér asz ta lok mel lett a Westendben (MRU
1928/52). 

- 1929 -

Ja nu ár 1. Élet be lép nek a Há gai CCIR kong resszus ha tá -
ro za tai. Ma gyar or szág ama tõr hí vó jel prefixe
EWH-ról HAF-ra vál to zott. Így EWH1
(HAF1A), EWH2 (HAF2A), EWH3 (HAF3A)
... EWH10 (HAF1B) mert a 9 és 0 szám jel zé se -
ket fenn tar tot ták spe ci á lis ren del te tés re. 
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Ja nu ár 4. Sze mi ná ri um a Wa shing to ni Rá dió kon fe ren cia
„ama tõr ha tá ro za tá nak” jog erõ re eme lé sé rõl, a
hí vó je lek ala ku lá sá ról és más kap cso la tos 
kér dé sek rõl. 

Ja nu ár 18. Kálnoky Sán dor tar tott elõ adást a TPTG adó ké -
szü lék rõl. Az el mé le ti kur zu so kat vál to zat la nul
két he ten te, a mor ze ok ta tást pe dig he ten te tar tot -
ták (MRU 1929/4). 

Feb ru ár 1. Fel ké szí tés ama tõr vizs gá ra Nekolny elõ adá sá -
val (MRU 1929/6). 

Feb ru ár 15. Fel ké szí tés ama tõr vizs gá ra Nekolny elõ adá sá -
val (MRU 1929/8). 

Feb ru ár Ama tõr vizs ga a Köz pon ti Táv író hi va tal ban. Új
en ge dé lye sek: Pataky Kár oly (HAF2B),
Perényi Sán dor (HAF3B), Phi lips La bo ra tó ri -
um (HAF4B), Jovitza György (HAF5B). 

Már ci us 1. Fel ké szí tés ama tõr vizs gá ra Nekolny elõ adá sá -
val (MRU 1929/10). 

Már ci us 15. Fel ké szí tés ama tõr vizs gá ra Nekolny elõ adá sá -
val (MRU 1929/11).

Áp ri lis 4-5.  Tel jes kö rû össze fog la lás az ama tõr vizs ga anya -
gá ból (MRU 1929/15). 

Áp ri lis 6. Ama tõr vizs ga. To vább gya ra po dott a
HAF-tábor. Vá mos Sán dor (HAF7B),
Szandovics Jó zsef (HAF8B), Kraicz Kár oly
(HAF1C), Balla Lász ló(HAF2C), Holly Im re

(HAF3C), Mû egye tem (HAF4C), Tõ kés Im re 
(HAF7C). Csu kás Ede (HAF6C) ka to na tiszt és
a Köz pon ti Táv író hi va taldol go zói: Pamlényi
Pál (HAF6B), Ta kács Bé la (HAF5C) és Kiss
La jos (HAF8C) vizs ga nél kül kap tak hí vó je let
(MRU 1929/15). 

Áp ri lis 19. Ke mény Ist ván be szá molt a Prá gai Rá dió Kon -
fe ren ci á ról (MRU 1929/18).

Áp ri lis E hó nap ban HAF8B el sõ ként lé te sí tett
Új-Zéland-i rá dió kap cso la ta meg hoz ta az el sõ
ma gyar WAC tag sá got is (MRU 1929/18). 

Má jus 3. A Prá gai Rá dió kon fe ren ci á ról szó ló tá jé koz ta tás 
foly ta tá sa (1929/18). 

Má jus 15. Ta nul mány út Pé csett (MRU 1929/19). 
Jú ni us 8. Dán ama tõr (OZ7SCH) lá to ga tá sa, ba rá ti be -

szél ge tés a két or szág ama tõr éle té rõl (1929/23). 
Jú ni us 21. Al el nö ki be szá mo ló az 1929. jú ni us 1-2-án le -

zaj lott „pá ri zsi ama tõr kon fe ren ci á ról”. EWH2
a MRAE kép vi se le té ben arany egye sü le ti jel -
vényt adott át a REF két pro mi nen sé nek; L.
Deloynak (F8AB) és M. Louisnak (F8BS) MRU
1929/25. 

Jú ni us 28. Évad zá rás. A nyá ri szü net ben min den csü tör tö -
kön HAF1A és HAF2A ügye le tet tar tott a Fi u me 
Ká vé ház ban. Ek kor bo nyo lí tot ták a QSL for gal -
mat is. 
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Nyá ri szü net 

No vem ber 2. Az Elekt ro tech ni kai Egye sü let nagy elõ a dó ter -
mé ben ke rült sor az õszi-ta va szi évad nyi tás ra
Bibó Dé nes szé le sebb kör elõtt tar tott elõ adást
a "rá dió-táv kor mány zás ról"7  (MRU 1929/46).

No vem ber 5. El hunyt Fo dor Ist ván az Egye sü let ala pí tó el -
nö ke. 

No vem ber 15. Az új évad prog ram ja ez után a Fi u me Ká vé -
ház ban folyt, pár lé pés re a Sán dor ut cai stú di ó -
tól (MRU 1929/47). 

No vem ber 22. Ba rá ti ta lál ko zó a Phi lips la bo ra tó ri um ban. Az
al el nök (HAF2A) be mu tat ta a HAF4B hí vó je -
lû ama tõr ál lo mást is (MRU 1929/48). 

De cem ber 6. Is mét Bibó Dé nes tar tott elõ adást meg hí vot tak
rész vé te lé vel a rö vid hul lá mú ama tõr adó ké -
szü lék rõl. Az is mer te tést gya kor la ti be mu ta tó
kö vet te (MRU 1929/49). 

De cem ber 13. Egy új don ság! Szandovics Jó zsef (HAF8B)
osz tot ta meg ta pasz ta la ta it ama tõr tár sa i val a
gya kor la ti DX mun ká ról (MRU 1929/51). 

De cem ber Év zá ró ba rá ti össze jö ve tel és mor ze ver seny:
25 – 30 – 60 – 85 és 90-es tem pók ban. Az „ab -
szo lút" sor rend az aláb bi ak sze rint ala kult:
 1. Krebs8 Alfréd     935 pont
 2. Vö rös Re zsõ       934 pont
 3. Szandovics9 Jó zsef  925 pont
 
 

-1930 -

Ja nu ár 17-
április 15. A mun ka prog ram sze rint ama tõr vizs ga fel ké szí -

tés, in ten zív mor ze gya kor lás sal ki egé szít ve (RU 
1930/5-11, 12, 14, 16). 

Feb ru ár 14. Elõ ké szü let az ARRL DX ver seny re. A két he tes
(feb ru ár - már ci us) pe ri ó dus alatt Nekolny te le -
fon ügye le tet tar tott a ver sennyel kap cso la tos
kér dé sek rõl (RU 1930/8). El sõ he lye zett
Szandovics Jó zsef (HAF8B) 95 pon tot gyûjt ve
Észak-Amerika-i ál lo má sok tól. 

Áp ri lis 15. Ama tõr vizs ga a Táv író hi va tal ban. Si ke re sen
sze re pel tek: Sznacsky Adolf (HAF1D), Zombori 
Ist ván (HAF2D), Krebs Er vin (HAF3D),
CsurgayÁrpád (HAF4D) és Österreicher Zol tán
(HAF5D).

Áp ri lis 25.- Ama tõr vizs ga ér té ke lés (RU 1930/17). 
Má jus 10. Unlis ál lo má sok fel szá mo lá sá nak prog ram ba

vé te le a CQ-HAF köz le mény meg hir de té sé vel
(RU 1930/17). 

Má jus 17. Az õszi-ta va szi tan fo lyam be fe je zé se és ér té ke -
lé se. 

Má jus 24. Évad zá rás a Fiuméban. Nyá ri ügye let az elõ zõ
évi hez ha son ló an tör té nik (RU 1930/22). 

Az 1930-31-es    (õszi-ta va szi) tan fo lyam a VI II. ker.,
Csepreghy u. 2. sz. alat ti hely szín re lett meg hir -
det ve. Itt mû kö dött a QSL iro da is (RFA 1930/10 
és 1931/1). 
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- 1931 -

Feb ru ár Ama tõr vizs ga. Leg na gyobb szám ban ek kor je -
len tek meg és a je löl tek mind si ke res vizs gát tet -
tek: Kán tor Sán dor (HAF6D), Kiss Bé la
(HAF7D), Doktorits Ist ván (HAF8D), Fe hér
Gyu la (HAF1G), Kaply Elem ér (HAF2G),
Czeller Sán dor (HAF3G), Markaly Ti bor
(HAF4G), Hellner Kár oly (HAF5G), Kor mány
Mi hály (HAF6G). 

Jú ni us Neu Sán dor (HAF7A) kez de mé nye zé sé re
„HAF-DX” ver senyt ren dez tek, mi nél több Eu -
ró pán kí vü li QSO lé te sí té sé nek cél já ból. Balla
Lász ló (HAF2C) tel je sí tet te a leg több pon tot és
sze rez te meg az el sõ he lye zést.

Ok tó ber Te kin tet tel az ér dek lõ dés re õsszel is meg ren dez -
ték a HAF-DX ver senyt. El sõ he lyen Zombori
Ist ván (HA2D) vég zett. 

 No vem ber 5. Évad nyi tás a Fi u me Ká vé ház ban, a foly ta tás
rész le te it nem is mer jük  (RU 1931/46). 

- 1932  -

Ok tó ber Ama tõr vizs ga. Ér zé kel he tõ a vissza esés, mert
csak hár man je lent kez tek új hí vó jel re ez év ben.
Csincsák Kál mán HAF1B lett (Brisky le mon -
dott en ge dé lyé rõl), Silley An tal (HAF7G),
Demján Sán dor (HAF8G). Silley és Demján
sze ge di ek vol tak, elõb bi ka to na tiszt ként vizs ga
nél kül ka pott hí vó je let. 

- 1933 -

Ja nu ár Jovitza - Mol nár - Nekolny szer kesz té sé ben
meg in dult „Az Ama tõr” szak lap. A tiszt sé gé rõl
le mon dó Nekolny Kurt he lyé re Szandovics Jó -
zsef ke rült (AA 1933/4). 

Ja nu ár 13. Vá laszt má nyi ülés tár gyal ta az Egye sü let kis -
kun fél egy há zi fi ók já nak lét re ho zá sát (AA
1933/1). 

Ja nu ár 24. Kis kun fél egy há zán meg ala kult a MRAE cso -
port, tit ká rá nak Hód sá gi Lász lót vá lasz tot ták
(AA 1933/2). 

Feb ru ár 8. Nekolny nyílt elõ adást tar tott a rö vid hul lá mú
ama tõr rá di ó zás ról az Elekt ro tech ni kai Egye sü -
let ben, amit Bibó Dé nes fónia kör QSO-val 
de monst rált. 

* * * 

Az egye sü le ti kró ni kát ennyi ben le he tett össze fog lal ni. Iga -
zolt nak lát szik, hogy az ama tõr ba rát ság és össze tar tás épí té -
sé re szol gá ló moz ga lom meg fe lelt cél ki tû zés ének. Ki zár ta a
kül sõ be fo lyást, és nem tar tott igényt tá mo ga tá sok ra. E nél kül 
vi szont a te vé keny ség nem vált a tár sa dal mi élet té nye zõ jé vé
és szük ség sze rû en el la po so dott a moz ga lom. 

De a le tett ala pok má ig hat nak, hi szen ki lenc ven éve va -
gyunk tal pon, és pe dig a MRAE ala pí tó i nak kö szön he tõ en.
Kik vol tak õk? Do ku men tum ér té kû ki mu ta tás, lis ta és egyéb
nem ma radt fenn. Csu pán a ku ta tá sok kal meg is mert hí vó je -
lek re tu dunk tá masz kod ni, de a lis ta bi zo nyo san nem tel jes.
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Az EW országjelzést csak 1928-ban hasz nál ták, az ala pí tás
évében. Tekintsük õket a MRAE alapítóinak: 

EWH1  Nekolny Kurt, Bu da pest 
EWH2  Ke mény Ist ván, Bu da pest 
EWH3  Hol lós La jos, Bu da pest 
EWH4  Bibó Dé nes, Bu da pest 
EWH6  Hor váth Lász ló, Bu da pest 
EWH7  Anczerberger Mi hály, Bu da pest 
EWH8  Mayer Fe renc, Gyõr
EWH9  Nagy Sán dor, Szom bat hely
EWH10 Brisky Jó zsef, Bu da pest

Unlis ál lo má sok 
EWAA  Fá bi án Ist ván, Abony
EWAB  Perényi Sán dor, Abony
EWAC  Kiss La jos, Bu da pest
EWAD  Bá ró Gyu la, Bu da pest
EWAI  Zuckler Ta más, Nagy té tény
EWAJ  Brisky Jó zsef, Bu da pest
EWAN  Szandovics Jó zsef, Rá kos szent mi hály
EWAP  Kor mány Mi hály, Füzesgyarmat
EWAS  Hornyák Szil vesz ter, Bu da pest
EWAU  Dienes Jó zsef, Bu da pest
EWAV  Czeller Sán dor, Bu da pest
EWAZ  Vá mos Sán dor, Bu da pest
EWBA  Holly Im re, Ka pos vár
EWBF  Bá lint An dor, Bu da pest
EWBL  Balla Lász ló, Bu da pest
EWBJ  Krebs Er vin, Bu da pest
EWBS  Ma rót Lász ló, Bu da pest
EWFG  Fe hér Gyu la, Bu da pest
EWFV  Vö rös Fe renc, Rá kos szent mi hály
EWFW  Felkai Vil mos, Bu da pest
EWHX  Eöt vös Gim ná zi um, Bu da pest
EWKB Kiss Bé la, Bu da pest
EWKI  Ke mény Ist ván, Bu da pest
EWKM  Koltay Mik lós, Szombathely

EWKX  Kálix Ala dár, Bu da pest
EWLZ  Zol tán Bé la, Bu da pest
EWMR  Mayer Fe renc, Gyõr
EWMI  Mányai Emil, Csong rád
EWOO  Kurlander Otto, Bu da pest
EWRK  Eöry Mik lós, Szom bat hely
EWSR  Vö rös Re zsõ, Bu da pest
EWSW  Gyurinovics Jó zsef, Bu da pest
EWWE Weisz Im re, Eger
EWWY Kaply Elemér, Szent gott hárd
EWZR  Kántor Sándor, Szom bat hely
EWXU  Kraitz Kár oly, Ti sza fü red

Több unlis ál lo más ab ba hagy ta mû kö dé sét, má sok ama tõr -
vizs gá val hi va ta los sá tet ték. Az en ge déllyel ren del ke zõk let -
tek a moz ga lom to vább épí tõi, hi szen so kuk hí vó je le fenn ma -
radt a há bo rús össze om lá sig. Mun ká ju kat QSL-lapok iga zol -
ják, raj ta min den adat tal és tech ni kai jel lem zõk kel. Cik künk -
ben be mu tat juk a ren del ke zés re ál ló gyûj te mény bõl azo kat a
QSL-lapokat, ahol a hí vó je lek 1928-33 kö zött szü let tek, a
MRAE kor sza ká ból szár maz nak.
Jegy ze tek:

1. Törzs he lye volt Mó ricz Zsig mondnak, itt ír ta a „Légy jó mind ha -
lá lig” köny vét. 

2. Ama tõr üz le te a rö vid hul lá mo sok ked velt „ta lál ka he lye” volt. 
3. Bõ veb ben ol vas ha tunk ró la a „Rá dió tech ni ka” 2017 már ci u si

szám ban. 
4. A Ma gyar Rá dió Új ság szer kesz tõ sé ge, az Elekt ro tech ni kai

Egye sü let és a MRAE kö zött szo ros kap cso lat volt. 
5. Deutscher Amateur Sendedienst, né met or szá gi ama tõr egye sü let. 
6. A köz le ményt át kel lett ír ni an gol ra és ma gyar ra for dí ta ni. 
7. Rá dió-táv ve zér lés rõl volt szó. 
8. A Krebs fi vé rek Ke resz ti re ma gya ro sí tot tak. 
9. HAF8B-vel Szentágotai né ven ta lál ko zunk ké sõbb. 

For rá sok: 

Ma gyar Rá dió Ujság (MRU)
Rá dió Ujság (RU)
Rá dió és Fo tó Ama tõr (RFA)
Az Ama tõr (AA)
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Immáron 23. éve hirdetünk nyilvános pályázatot az Ala-
pítvány alapító okirata IV. pontja szerint a 11-14. életév
közötti, magyar anyanyelvű tanulóknak, illetve azoknak,
akik az idén fejezték be a VIII. osztályt. Pályázatunk célja
a fizika, az elektrotechnika, a rádióforgalmi ismeretek
képzési tárgyakban, és emellett a morzejelek adás-véte-
lében, vagy a rádió-iránymérő sportban, vagy a rádió-
elektronikai konstruktőri tevékenységben kimagasló
eredményt elérő tanulók támogatása.

A pályázatnak tartalmazni kell a kérelmező nevét, cí-
mét, elengedhetetlen melléklete (másolatban) az iskolai
bizonyítvány első oldala az iskola és a pályázó adataival,
valamint az évzáró oldala a tanulmányi érdemjegyeivel.
A morzejelek adása-vétele, a rádió-iránymérés, a konst-
ruktőri készség versenyoklevél és/vagy versenyjegyző-
könyv másolatával igazolható. Első pályázat alkalmával
klubverseny jegyzőkönyv is elfogadott, a klub elnöke hi-
telesítésével. (Az alapítványi alapító okirat teljes szövege
a Rádiótechnika 1996/2. és a Hobby Elektronika 1996/3.
számában olvasható.)

A pályázat beküldési határideje: 2018. szeptember 1.
(postabélyegző kelte), postacím: Regály Gyula, 1123 Bu-
dapest, Csörsz u. 9. fsz. 7a

Kedves szülők, tanárok és rádióamatőrök, kérjük, segít-
sék a pályázókat kérelmük összeállításában!

Tisztelt Rádióamatőrök, Elektronikabarátok! Kérjük és
várjuk a szíves támogatásokat a „Rádiótechnika” folyó-
irat papíralapú, nyomtatott formában történő megjelen-
tetéséhez is! Bankszámlánk:

Reményi István Rádióamatőr Alapítvány
OTP Bank Rt. 11708001 - 20396990

Budapest, 2018. VI. 25.

Regály Gyula HA5HU
alapítványi képviselő

A Reményi István Rádióamatőr Alapítvány közleményei

Pályázati felhívás
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