Debreceni QRP Rádió - Elektronikai Sportegyesület
ELNÖKSÉGI ÉVES BESZÁMOLÓ
2021. év
Rövid tartalmi beszámolója
Január:
Részt vettünk a HA-DX magyar szervezésű rádióforgalmi világversenyen,
mint hazai szorzózó állomás Hajdú-Bihar megye képviseletében.
Kategóriánkban a 19. helyezést értük el.
Elkezdtük működtetni a HG83BTND alkalmi hívójelet a nevezetes magyar
BOTOND terepjáró sorozatgyártásának 83. évfordulójára.
Február:
HG83BTND alkalmi hívójellel részt vettünk a CQ WW WPX nemzetközi
géptávíró rádióforgalmi versenyen.
Március:
Készültünk a VOKE Kultúrházban tartandó tavaszi rádióamatőr találkozóra,
de a pandémia okán hozott rendelkezések hatásra töröltük.
Átalakításokat végeztünk a klubterületünkön a VOKE kultúrházban.
( új szekrények, műszaki könyvtár /szakfolyóíratok, könyvek és katalógusok /,
adósarok, stb... )
Pályáztunk a debreceni Önkormányzat Civil alapjánál.
Április:
Szervezzük, tervezzük a No3Elektronikai Tanoda foglalkozásainkat.
A CQMM DX brazil szervezésű rádióforgalmi világversenyen vettünk részt
távíró ( morze ) üzemmódban HA5GY hívójellel. Rossz terjedés mellett 160
összeköttetés.
Május:
…. csak védekezünk és az on-line térben találkozunk, ahol egyesületünknek
saját csetszobája van.
CQ WW WPX CW ( távíró ) világversenyen ismét a HG83BTND hívójellel
vettünk részt.
Július:
Az IARU HQ rádióforgalmi világbajnokságon a magyar válogatott csapat 1/12
részét adtunk 28 MHz, távíró üzemmódban. HG0HQ hívójellel, 750
összeköttetés került a forgalmi naplóba. Az utóbbi 15 évünk legjobb eredménye.

A HA kitelepülő napon HA0GB és HA5GY a Debrecen Hármashegyi tó mellől
rádiózott akkumulátoros tápellátásról.
Július 24-25-én az RSGB ( angol rádióamatőr szövetség ) IOTA
világversenyén vettünk részt távíró üzemmódban, HA5GY hívójellel.
Szeptember:
A debreceni civil pályázatunkat elfogadták, beadtuk a kért dokumentumokat.
Szarvas-i amatőr találkozón vettünk részt. Új helyen, kicsit kisebb, de majd
fejlődik.
Antennaparkunk javítása és karbantartása HA0DO és HA5GY részvételével.
Új URH 2m és 70cmantennák építése.
Ezekhez koax kábelre költöttünk némi pénzt a tagdíj bevételeinkből.
Október:
A VOKE Kultúrházban a vasútmodell kiállításon tartottunk rádióamatőr
bemutatót okt. 16-án és 17-én.
November:
SKN2020 egyesületünk és partnereink HA8KVK Jánoshalma Városi RK,
HA5KKC gyömrői Bajcsy Rádiós SE által meghirdetett kézi billentyűs éjszaka
( rádióforgalmi aktivitás ).
December:
A VOKE kultúrházban 3B találkozót tartottunk dec. 11-én.
(3B= Bemutató + Börze + Barátkozás)
December 30-án telefonon értesített a debreceni Önkormányzat, hogy lehet
menni aláírni a pályázat támogatási szerződését és dec.31-ig el kell költeni a
pénzt ( saját forrásból ), majd a következő 2022-es esztendőben kifizetik. Ezt
lehetetlen volt így elfogadni, mivel tekintettel az esztendő végére a pályázott
eszközöket és anyagokat forgalmazó cégek karácsony és új év között nem
voltak nyitva.
A felsorolt események többségéről beszámolók olvashatók a
www.dqradio.org/2021esemeny.htm oldalon, illetve a nevesített hívójelek
forgalmi naplójában megtalálhatók az adott versenyeken létesített
összeköttetések adatai.
Kelt: Debrecen, 2022. Március, 12.
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