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Rövid tartalmi beszámolója 
 
Január: 
  Meghirdettük az országos ATtiny mikrokontroller konstrukciós versenyt rádióamatőrök, szakkép-
zésben és felsőoktatásban résztvevők részére, melynek záróeseményeként a márciusi találkozót 
jelöltük meg. Szponzoraink: VOKE Kultúrház Debrecen, Rádiótechnika folyóirat szerkesztősége és 
a ChipCad Kft, mint a kontrollerek hazai forgalmazója. Itt felhasználtunk némi anyagiakat a 
tagdíjbevételekből. 
  Bemutató tablók készítettünk a VOKE szakköri kiállításhoz. 
  Részt vettünk a HA-DX magyar szervezésű rádióforgalmi világversenyen, mint hazai szorzózó 
állomás Hajdú-Bihar képviseletében. Kategóriánkban a 15. helyezést értük el. 
 
Február: 
  HG120BAY alkalmi hívójellel ( BAY Zoltán fizikus születésének 120. évfordulójára emlékezve )  
részt vettünk a CQ WW WPX nemzetközi géptávíró rádióforgalmi versenyen. 
 
Március: 
  Készültünk a VOKE Kultúrházban tartandó tavaszi rádióamatőr találkozóra. ( előadások, 
bemutatók ), de a pandémia és annak okán hozott rendelkezések közbeléptek, így a találkozót  
on-line formában tartottuk meg. A www.dqradio.org oldal aznapi magyar látogatottsága meghaladta 
a 300-at. 
Veszteség az ATtiny konstrukciós verseny elmaradása. 
 
Április: 
  A pénteki klubfoglalkozásokat on-line térbe helyeztük. 
  A CQMM DX brazil szervezésű rádióforgalmi világversenyen vettünk rész távíró ( morze ) 
üzemmódban. 
 
Május: 
  ARI, olasz szervezésű rádióforgalmi világversenyen HA5GY hívójellel távíró üzemmódban  
hazai 3. helyet értünk el. 
  … csak védekezünk és az on-line térben találkozunk... 



 
Július: 
  Az IARU HQ rádióforgalmi világbajnokságon az indultak még kategóriában csináltunk pár száz 
összeköttetést. 
  Kitelepülő napok HA0GB és HA5GY a Tisza partjáról rádiózott akkumulátoros tápellátásról. 
 
Szeptember: 
  A júniusban elmarad BURABU ( budapesti amatőr találkozó ) pótlása és vendégség a gyömrői 
HG5C versenyállomáson. 
  Antennaparkunk javítása és karbantartása HA0DO és HA5GY részvételével. Új URH 2m és 70cm 
antennák építése. Ezekhez koax kábelre költöttünk némi pénzt a tagdíj bevételeinkből. 
  Majd ismét jöttek a pandémiás rendelkezések... 
 
November: 
  SKN2020 egyesületünk és partnereink HA8KVK Jánoshalma Városi RK, HA5KKC gyömrői 
Bajcsy Rádiós SE által meghirdetett kézi billentyűs éjszaka ( rádióforgalmi aktivitás ). 
 
December: 
  OK-DX cseh szervezésű nemzetközi géptávíró rádióforgalmi versenyen vettünk rész HG120BAY 
hívójellel. 
  A VOKE kultúrházzal közösen megkezdtük a Tanoda No3 elektronikai szakkört általános és 
középiskola diákok részére. Részletek honlapunkon: www.dqradio.org 
  HG83BTND hívójel kérvényezése a következő esztendőre. 
 
A felsorolt események többségéről beszámolók olvashatók a www.dqradio.org/bemutato.htm 
oldalon, illetve a nevesített hívójelek forgalmi naplójában megtalálhatók az adott versenyeken 
létesített összeköttetések adatai. 
 
Kelt: Debrecen, 2021. Március, 16. 
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