A 2017. évi Puskás Tivadar
HST Budapest-bajnokság margójára
Ami a wx-et illeti, nem lehetett panasz; a kemény télnek fújták a visszavonulót
február 11-én, ám ezt különösebben nem bántuk, mert így közlekedési
nehézségek nélkül juthattak el az ország különböző tájegységeiről érkező
versenyzők a 2017. évi Puskás Tivadar Rádiótávírász Budapest-bajnokság
színhelyére.
A MRASZ Budapesti Szövetsége 1990-től folyamatosan - immár 28.(!) alkalommal rendezi meg a versenyt. Ebből 23 éve ugyanazon a helyszínen, az
azóta többszöri névváltoztatáson átesett, jelenleg Budapesti Műszaki Szakképzési
Centrum Puskás Tivadar Távközlési Technikum Infokommunikációs
Szakgimnáziuma néven szereplő, de rádióamatőr berkekben egyszerűen csak
„Pusi”-ként ismert intézményben.
A szakág idei évadnyitó bajnokságára 9 rádióklubból 27 fő állt készen a
nyolc versenyszám lebonyolítására. Örömmel köszönthettük az old boy kategória,
egyben legnépesebb mezőnyében Varga Gézát (HA6VH), aki első alkalommal
vett részt a Budapest-bajnokságon.
Szombat reggel 9-kor Heller Ferenc intézményvezető és Füredi Péter
(HA5LC) MRASZ BSZ titkár köszöntötték a megjelenteket, a MRASZ főtitkárát,
valamint a versenyzőket. 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 gyakorlati
versenyszámok lebonyolítását ezúttal Homolya András (HA5KZ) és
Debreczeny Ábel (HA5AJR) végezték, egyszerre 4 munkahelyet felügyeltek. A
vétel versenyszámnál Németh János (HG5VY) és Császár János (HA5PA)
közreműködtek. A mezőnyt a Puskás, a siófoki, ceglédi, szekszárdi,
jászszentlászlói, salgótarjáni, zalaegerszegi és gyöngyösi versenyzők alkották.
A vezetőbírói teendőket Dallos László (HA7PL) MRASZ főtitkár látta el.
Az adást ezúttal számítógépes program segítségével értékelte a háromtagú zsűri:
Molnár Csaba (HA6PX), Goricsnigg Emil (HA5HC) és HA7PL. A vétel
versenyszám táviratait Hortobágyi György HA5AB, Borhy József HA5UB,
Bencsetler Lajos HA5BO értékelték. A számítógépes értékelést Szilágyi András
(HA5NG) és HA5LC végezték. A helyszíni logisztikai feladatokat a
„szendvicskirálynő”, Pásztó Lili (HA5PL) mellett XYL Éva látták el.
A Puskás Kupa ismét Siófokra került, második lett a szekszárdi csapat, az
egyetlen fővárosi tagegyesület, a Puskás Rádióklub ezúttal a harmadik helyen
végzett.
Az eredményhirdetésen részt vett, és díjakat adott át dr. Horváth László
(HA5PTL) Laci bácsi, nyugállományú intézményvezető, valamint Fröhlich
Henrik (HA5BF), a házigazda rádióklub elnöke. 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 sikeres lebonyolításához.
73! HA5BA

