
 

Újkrumpli nyárson,  
májjal 

 

Hozzávalók 4 személyre: 
50 dkg csirkemáj, 1 szál póréhagy-
ma, 15 dkg paradicsom,   10 dkg tv 
paprika, 3 ek. olaj,      1 teáskanál 

szárított majoránna, 1 teáskanál fűszerpaprika,        
A körethez: 50 dkg tisztított újburgonya, 12 szelet 
húsos szalonna, 3 evőkanál olaj. 
Elkészítés: 
Az újburgonyát megtisztítjuk, de még jobb, ha tisz-
títva vásároljuk. Sós víz felett szűrőbe vagy gőzölő 
kosárba téve megpuhítjuk. Amikor megpuhult,  
kivesszük, de nem szabad, hogy szétessen. A szalon-
nacsíkokat kettévágjuk. A májat megtisztítjuk, meg-
mossuk. A pórét, a paradicsomot, a paprikát meg-
tisztítjuk, megmossuk, a pórét fél karikákra, a papri-
kát csíkokra, a paradicsomot cikkekre vágjuk.          
A májat 5 percre forró vízbe tesszük főni, majd 
lemossuk. A nagyobb darabokat félbevágjuk. Felfor-
rósítjuk az olajat, megfuttatjuk rajta a póréhagymát, 
majd rátesszük a májat, és 1-2 percen át kíméletesen 
összepirítjuk. Sóval, majoránnával, borssal, fűszer-
paprikával ízesítjük. Ráöntünk 1 dl vizet, belekever-
jük a paprikát, a paradicsomot. Nagyon lassan,         
5 percig pároljuk, amíg a paprika félkemény lesz. 
Akkor levesszük. Minden szalonnaszeletkébe begön-
gyölünk egy burgonyát. A kapott burgonyákat hár-
masával nyársra húzzuk, és kevés forró olajon, ser-
penyőben megpirítjuk. Tálaláskor tányérra tesszük     
a csirkemájat, és rá a sült nyársakat.  

Nyárváró receptek 

1. évfolyam 3. szám 2010. június Markotabödögei Újság: Markotabödöge Község Önkormányzatának ingyenes, 
információs havi lapja. Kiadó: Markotabödöge Község Önkormányzata 9164 Markotabödöge, Fő u. 139.                            
Felelős kiadó: Szabóné Szűcs Ildikó polgármester. Szerkesztő, design, nyomdai munkák: Tóthné Meleg Erika.                                                     
A Markotabödögei Újság teljes terjedelmében olvasható a www.markotabodoge.hu weboldalon! 
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Nagy Emma Zsófia  
klubvezető 

 

2010. április 23-án, pénteken délutánra    
baráti találkozóra vártuk a szlovákiai Lúcs 
község nyugdíjasait.  
Hogyan is kezdődött az ismeretségünk? 
Polgármester Asszonyunk, Ildikó egy orszá-
gos polgármesteri konferencián ismerkedett 
meg Lúcs község polgármesterével, Rabay 
Ede úrral. 2005 tavaszán ellátogattak Marko-
tabödögére. A Nyugdíjas Klubba is bejöttek. 
Első látásra szimpatikusak lettek. Általuk 
felvettük a kapcsolatot az ottani Nyugdíjas 
Szervezettel. Azóta rendszeresen tartjuk         
a kapcsolatot velük. Az elmúlt évek alatt 
többször jártunk náluk, és ők is viszont. Úgy 
érezzük, a két nyugdíjas klub kapcsolata 
fontos lett az életünkben. Azért működik, 
mert szeretet lakozik benne, és kétoldalú.         
A szeretet olyan, mint minden nagyszerű 
dolog életünkben: belőle semmi sem elég. 
Lényege, hogy szüntelen adni kell. Érzelmet, 
gondolatot és hitet is.  
Vacsorával készültünk a vendégségre. Mivel 
a mi termünk kicsinek bizonyult, ezért elkér-

tük a Kultúrotthont. Az Önkormányzattól 
sok segítséget kaptunk. Kovács Gyula falu-
gondnok a kisbusszal rendelkezésünkre állt. 
Délelőtt a szükséges holmikat odaszállította. 
Szépen megterítettük az asztalokat. A klub 
asszonyainak fele délelőtt szorgoskodott,     
a többi délután ment megfőzni a finom 
vacsorát. Borsós tokányt, rántott szeletet, 
burgonyát, rizst, 3 féle savanyúságot tálaltak. 
Spiteller-Kiss Elvira cukrászmester sütötte 
az édes és sós süteményeket. Valamennyi 
asszonyt dicséret illeti a sok munkáért.   
Délután fél 5 után egy szép autóbusszal 
megérkeztek vendégeink. A lúcsi Polgármes-
ter Úr és kedves felesége is eljött a nyugdíja-
sokkal. Sajnos a klub vezetője Ella, férje 
betegsége miatt nem tudott ide utazni.        
A régi szeretettel üdvözöltük egymást.         
5 órára a mi klubosaink is megjöttek.     
Természetesen Polgármester Asszonyunk és 
párja is a vendégünk volt. Rajtuk kívül még 
Kovács Gyulát és feleségét, Ilikét is meghív-
tuk. Ezúton is megköszönjük nekik a sok-
sok segítséget, amit a nyugdíjasokért tettek 
az elmúlt években. Fél 6-ra vártuk zenészün-
ket, Dömötör Tamást Kónyból. Elkészült    
a vacsora. Mindnyájan helyet foglaltunk     
az asztaloknál. Köszöntöttem a vendégeket, 
majd ők is átadták az ajándékaikat. A fiata-
labb asszonyok gyorsan felszolgálták a va-
csorát. Soproni fehér- és vörösbort, sört és 
üdítő italokat fogyaszthattunk. Megszólalt    
a zene. Táncra perdültünk, szórakoztunk, 

mulattunk. Falatoztunk a finom sütemé-
nyekből. Jutott idő egy kis baráti beszélge-
tésre is.  
Itt szeretném megköszönni az anyagi támo-
gatásokat. Az Önkormányzat 50.000,- Ft-ot, 
Kiss Mihályné alpolgármester a tiszteletdíját, 
40.000,- Ft-ot, Rauchwarter Péter képviselő 
a tiszteletdíjából 10.000,- Ft-ot ajánlott fel   
az „Őszirózsa” Nyugdíjas Klubnak. Németh 
Lászlóné Erzsi felajánlotta és kifizette          
a zenészt. Tamásnak is köszönjük a sok-sok 
muzsikát. Szinte szünet nélkül játszott.    
Biztosította a jó hangulatot. Éjfélig szóra-
koztunk. Közösen elénekeltük azokat          
a dalokat, melyeket a lúcsiaktól tanultunk.    
Többek között a nyugdíjasok himnuszát is. 

 

„Szeretve élni az lenne jó, 
bántani egymást mire való. 

Oly gyorsan repülnek, múlnak az évek, 
ha szeretjük egymást, könnyebb az élet. 

 

||: Szóljon a zene, daloljunk hát, 
     feledjük a rosszat,  a sok munkát. 

     Vidáman dalolva múljanak az évek, 
     nyugdíjas napjaink így lesznek szépek. :|| 

 

Úgy érzem, mind a vendégek és mi is     
nagyon jól éreztük magunkat. Ez a délután 
és este a barátság és szeretet jegyében telt el.   
A helyesen értelmezett szeretet mindent 
megold. 
 

„Legszebb emlék a szeretet, melyet mások szívében 
hagyunk magunk után.” /Cicero/ 

 

Megyei III. Sport Team 2007  
Csornai csoport  

2009/2010. tavaszi utolsó fordulók 
végeredményei 

 
26. forduló: 

2010. 06. 11. (péntek) 18 óra:  

Bezi-Markotabödöge 1-3. 
 

30. forduló: 
2010. 06. 13. (vasárnap) 17 óra:  

Vág-Markotabödöge 0-7. 
 

 

 

SZÉP VOLT FIÚK! 

Labdarúgás 
 

Cseresznyés  
lepény  

 

Hozzávalók,  
tésztához: 
 

70 dkg liszt, marék 
cukor, csipet só,                 

2 kanál zsír, késhegynyi szódabikarbóna,                 
1 tojás, 1 tejföl, kevés tej az összegyúráshoz 
(ha szükséges), kevés búzadara.  
 

Töltelékhez: 1 kg kimagozott cseresznye,   
cukor ízlés szerint, fahéj. 
 

Elkészítés: 
A lisztet, cukrot, szódabikarbónát és a sót 
tálba tesszük. Összemorzsoljuk a zsírral.            
Beletesszük a tojást, a tejfölt és rugalmas tész-
tát készítünk. Ha nem áll össze kevés tejet 
adunk hozzá. Kizsírozzuk a tepsit.  
A tésztát kétfelé vesszük, és az egyik felét 1 cm 
vastagra nyújtjuk, majd beletesszük tepsi-
be. Ráterítjük a kimagozott és lecsepegtetett 
cseresznyét. Megszórjuk kevés búzadarával, 
meghintjük fahéjjal. Ízlés szerint megcukroz-
zuk. Kinyújtjuk a tészta másik felét, és betakar-
juk vele a gyümölcsöt. Villával megszúrkáljuk, 
hogy meg ne repedjen. Begyújtjuk a sütőt és 
kb. 40 perc alatt megsütjük.  
Forrón meghintjük porcukorral a tetejét és 
még melegen kockákra vágjuk, mert ha kihűl, 
törik a tészta. 
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Önkormányzati hírek 
Árvízkárosultaknak adomány gyűjtés. A markotabödögei 
önkormányzat adomány-gyűjtést szervez Bőny községben élő 
árvízkárosultak megsegítésére. Az adományokat gyűjti:            
Kovács Gyuláné Ilike és Némethné Lengyel Beatrix. Kérjük  
a Tisztelt Lakosságot, hogy amennyiben módjukban áll,     
segítsék ezeket a nehéz helyzetben lévő embereket. 

* 

Hild-tábor. 2010. június 28—július 2. között a győri Hild 
József Építőipari Szakközépiskola diákjai újra táboroznak 
községünkben.  Táborozásuk célja a népi építészettel kapcso-
latos felmérés, értékmentés. A múlt évi munkáikból kiállítást, 
és vetítést rendeznek a tábor ideje alatt. Ennek pontos idő-
pontjáról. hirdetményben értesítjük Önöket. 

* 
Pedagógus Nap. A pedagógusnap minden évben június első 
vasárnapjára esik. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük őket.    
„Én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm, mint valakit megtanítani 
valamire, amit nem tud, és nagyobb jótétemény sem.” (Móricz         
Zsigmond) 

* 
Iskolai szünet. Kedves Diákok!  
Hamarosan itt a nyári szünidő ideje, a gondtalan, felhőtlen 
p ihenés ,  szórakozás ,  a  nya ra l á s  idősza ka . 
Most is, mint eddig minden évben felhívjuk a figyelmeteket 
arra, hogy ilyenkor talán még több veszély leselkedik a diá-
kokra, még több dologra kell odafigyelnetek annak érdekében, 
hogy ne érjen benneteket baleset, ne váljatok bűncselekmé-
nyek sértettjeivé.  

 A szüleid mindig tudják, hogy hol vagy, merre, kivel jársz.  

Csak oda szabad menni, ahová elengedtek.  

Mindig meg kell mondani, felírni, hogy hová mész.  

Meg kell előzni a bajt és vigyázni kell társaidra, barátaidra is.  

Sötétedésre lehetőleg otthon kell lenni, ha mégsem, akkor mindenkép-
pen társasággal legyetek.  

Egyedül nem szabad maradni sehol.  

Elhagyott helyen, építkezéseken nem szabad játszani.  

Felügyelet nélkül úszni nem szabad, akkor is csak a kijelölt helyen.  

Felhevült testtel, teli gyomorral, vízbe menni TILOS! Különösen  
veszélyesek a bányatavak a hirtelen változó vízmélység és a hőfok-
különbség miatt. Ne ugorjatok fejest ismeretlen medrű vízbe!  

Ha veszélyhelyzetbe kerülsz, jól figyelj meg minden apró részletet, hogy 
később el tudd mondani a történteket a szüleidnek, a rendőrnek.  

Akkor vagy biztonságban, ha tudod, kinek telefonálj, kitől kérj, vagy 
kérhetsz segítséget veszély esetén. Ezért szükséges tudni címeket, tele-
fonszámokat, ahol a szüleid elérhetők, valamint olyan felnőtt nevét, 
címét, aki segíthet.  

Idegenekkel ne állj szóba, ha hívnak, se menj velük sehova! 

Ismerned kell a segélyhívó telefonszámokat. Tudnod kell, hogy  
  a mentőket a 104,  
  a tűzoltókat a 105  
  a rendőrséget a 107-es telefonszámokon érheted el.  
  Az általános segélyhívó száma a 112.  

  

 
A közlekedési szabályok betartása is nagyon fontos:  
Gyalogosként a járdán, ahol az nincs, szorosan az úttest szélén, lehető-
leg a forgalommal szemben közlekedj!  
Szürkületben, sötétben viselj világos ruhát, illetve ruházatodon fényvisz-
szaverő anyagot!  
Ne lépj le hirtelen, meglepetésszerűen az úttestre, még akkor sem, ha    
a labda után szaladnál!  
A kerékpárt éjszaka és korlátozott látási viszonyok között előre fehér 
vagy kadmiumsárga, hátra piros fényt adó, sötétben, tiszta időben    
legalább 150 m kivilágítani.  
A kerékpárt hajtó személynek lakott területen kívül fényvisszaverő 
mellényt (ruházatot) kell viselnie. Vigyázzatok egymásra 
és magatokra!  

* 
Apák napja június 3. vasárnapja. Az Apák-napi rendezvény 
előreláthatólag 2010. szeptember 18-án kerül megrendezésre 
Rábcakapin. 

* 

Árkolás, padkázás. A Közútkezelő Kht. szakemberei      
elvégezték a falunkon átvezető közút mentén az árkok kiásá-
sát és a padkarendezési munkálatokat. Ezen területeknek       
a Közútkezelő Kht. a tulajdonosa, így az ő költségükön,       
az ő szakembereik közreműködésével dolgoztak. A nagy eső-
zések folyamán tapasztalhatta mindenki, hogy milyen nagy 
szükség van az árkokra. Ezért kérjük a Tisztelt Lakosság 
együttműködését és segítségét az árkok karbantartásában.   
Az útburkolati felújítások folyamatban vannak.  

* 

Szúnyogirtás. Önkormányzatunk is igényelte a repülőgépes    
szúnyogirtást, melyre az elkövetkező napokban az időjárás    
függvényében sor kerülhet. 

* 

Markotai ravatalozó. A markotai ravatalozó felújítása 
(tetőfelújítás, térkövezés) elkészült. 

* 
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ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

 

 
 

 

 
 

Elhunytak: 
 

Lukácsovics Dezsőné Németh Ilona 
 

élt 79 évet 
 

Dombos Ferenc 
élt 82 évet 

 

Gaál Tiborné Lengyel Magdolna 
élt 40 évet 

 

Boda Ottó 
élt 68 évet 

 

Nyugodjanak békében. 

http://www.mindmegette.hu/hatarozo/32
http://www.mindmegette.hu/hatarozo/32
http://www.mindmegette.hu/hatarozo/23
http://www.mindmegette.hu/hatarozo/40
http://www.mindmegette.hu/hatarozo/40
http://www.mindmegette.hu/hatarozo/9
http://www.nosalty.hu/?q=node/552
http://www.nosalty.hu/?q=node/783
http://www.nosalty.hu/?q=node/322
http://www.netorian.hu/szerzo/699
http://www.netorian.hu/szerzo/699
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nuszt, majd a szavalat után 
községünk polgármesterének 
köszöntője következett. Kö-
szöntőjében kiemelte: „Hogyan 
képes valaki minden nap elbú-
csúzni a családjától és kockáz-

tatni az életét?”. Elmondta:     
„a tűzoltók nehéz és ember 
próbáló körülmények között 
állnak helyt nap mint nap. Elis-
merésünket és köszönetünket 
fejezzük ki helytállásukért, 
eredményes, áldozatos munká-
jukért”. A továbbiakban a 125 
éves tűzoltó egyesületünk 
munkáját és jelenét ismertette. 

Beszédének végével megnyitot-
ta a 2010. évi önkéntes, létesít-
ményi és gyermek tűzoltók első 
fokozatú versenyét. 24 telepü-
lés 56 raja vállalta a megméret-
tetést. A legjobbakat minden 
kategóriában külön díjazták. 
Oklevelek, serlegek kerültek     
a győztesek tulajdonába.         
A községünkben rendezett 
versenyen nemcsak felnőttek 
birkóztak a sugárcsövekkel, 
hanem külön rajokban gyere-
kek is indultak, lányok és fiúk 

egyaránt. A külföldi rajok ver-
senye és jutalmazása a nap 
egyik fénypontja volt. Nagy 

 

 

 

 

 

Csete Lajos 
 

A sok szeles, esős nap után 
szép verőfényes napra ébredt 
községünk lakossága. A csornai 
műszaki tűzoltók a versenyt 
megelőző napon előkészítették 
a sportpályát a tűzoltóverseny 
szabályainak megfelelően. Köz-
ségünk önkormányzati képvise-
lői, valamint a falugondnok is 
tevékenyen részt vett a sport-
pálya és környékének rendbe-
hozatalában. A vendéglős   
pedig felállította a nagyméretű 
sátrát. A helyi tűzoltóink          
a versenyre készülés mellett      
a rájuk háruló munkákat is 
elvégezték. A verseny napján 
beindult a program. Közsé-
günk polgármestere, Szabóné 
Szűcs Ildikó asszony, valamint 
a helyi tűzoltóság elnöke, Hor-
váth Sándor és tűzoltó       
parancsnokunk, Németh Béla 
fogadta a versenyző rajokat és 
a meghívott vendégeket. 
Megjelentek: 
Gyopáros Alpár országgyűlési 
képviselő 
Rácz Imre tűzoltó alezredes 
Csorna 
Szűts György tűzoltó alezredes 
Győr-Moson-Sopron Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgató-
ság 
Balogh Ferenc ny. tűzoltó ezre-
des, Megyei Tűzoltó Szövetség 
Elnöke 
Pesztenlehrer Lajos ny. tűzoltó 
ezredes 

Kiss József ny. rendőr alezre-
des 
valamint: a szomszédos közsé-
gek polgármesterei. 
A versenyző rajok felsorakozá-
sa után meghallgattuk a Him-

szeretet övezte a csallóközi 
Lúcs községének csapatát, ők 
községünk testvérközsége. 
Eredményhirdetésig a térzenét, 
majd a Szózatot is a Jánosso-
morjai Fúvós Zenekar szolgál-
tatta. 13 órakor finom ebéd 
várta a versenybizottság tagjait, 
vendégeket és a helyi csapatot. 
Délután 14 órakor Markotabö-
döge község tűzoltói a Fő utca 
120. szám alatti tűzoltószertár-
nál rendeztek ünnepséget. Itt is 
szerepelt a zenekar, versmon-
dók és az ÖTE múltját ismer-
tető beszámoló, melyet Csete 
Lajos tiszteletbeli elnök tartott. 
Balogh Ferenc ny. ezredes 
méltatta községünk tűzoltó 
egyesületének munkáját, majd 
Horváth Sándor, az ÖTE elnö-

ke és Kovács János önkéntes 
tűzoltó leleplezte a szertár 
homlokzatán elhelyezett em-
léktáblát. Az emléktáblán ol-
vasható: „A község Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület alapítóinak 
emlékére és a benne minden-
kor munkálkodók tiszteletére    
a 125 éves évforduló alkalmá-
ból. Állíttatta: Markotabödöge 
ÖTE 2010.” Délután a Műve-
lődési Otthonban folytatódott 
az évfordulós ünnepség. Mar-
kotabödöge Község Önkor-
mányzata az Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület részére 125 éves 
fennállásának alkalmából         
a „Markotabödöge községért” 
díjat adományozta, megkö-
szönve ezzel az önkéntes tűz-
oltók önzetlen munkáját.        
A díjat Szabóné Szűcs Ildikó 
polgármester adta át Horváth 
Sándor elnöknek. Ezt a díjat   
az önkormányzat képviselő-
testülete azoknak a személyek-
nek vagy szervezeteknek adja, 
akiknek kimagasló érdemei 
vannak a község közösségi 
életében. Horváth Sándor, 
ÖTE elnök a csallóközi Lúcs 
község oklevelét és ajándékát 

köszönte meg, majd minden 
volt és jelenlegi tűzoltónak 
emléklapot és ajándékot osz-
tott a 125 éves évforduló alkal-
mából. Balogh Ferenc, a Ma-
gyar Tűzoltó Szövetség elnöke 
díszes oklevéllel és értékes 
kerámia ajándékkal jutalmazta   
a tűzoltó egyesületünket, majd 
szolgálati érem kitüntetéseket 
adományozott több tűzoltó 
bajtársunknak. Szűts György 
tűzoltó alezredes a Megyei 
Katasztrófavédelmi  Igazgató-
ság emléklapját, Gyopáros  
Alpár országgyűlési képviselő  
a Megyei Közgyűlés Elnökének 
díszoklevelét és ajándékát ado-
mányozta községünk Önkéntes 
Tűzoltó Egyesületének. Nem 
lehet dicséret nélkül hagyni 
mindazokat, akik a hivatalos 
ünneplések után, nagyszerű és 
finom ételekkel, italokkal vár-
ták az ünneplőket. Külön di-
cséret illeti Dobis Nándorné 
Erzsi, Élő Ferenc, Baboth Ot-
tó és Pintér Imre szakácsokat, 
továbbá továbbá a tálalást és 
felszolgálást végző csinos höl-
gyeket. Szabóné Szűcs Ildikó 
polgármester asszony szavaival 
zárom tudósításomat: „Köszö-
netet szeretnék mondani          
a korábbi és jelenlegi önkéntes 
tűzoltóknak azért az áldozatos 
munkáért, amit községünk 
polgárainak életéért és vagyon-
biztonságáért tettek, tesznek 
napjainkban is. Külön köszö-
net illeti a csornai tűzoltó-
parancsnokságot. Ők segítik, 
oktatják parancsnokainkat, 
szervezik minden évben más-
más településen a körzeti tűzol-
tóversenyeket”.  

 

Zúgó Tibor 
 

A rádióamatőrök olyan műszaki 
érdeklődésű emberek, akiknek 
kedvtelése, hogy - az adott        
ország hatóságai által kiadott 
hivatalos engedéllyel - rádió adó-
vevő berendezéseket építenek, 
üzemeltetnek, és azokkal kapcso-
latot létesítenek a világ más 
rádióamatőreivel. Az amatőr 
rádióengedély feljogosítja a tulaj-
donosát, hogy maga tervezze és/
vagy építse meg rádióadóját 
(vevő építéséhez és üzemelteté-
séhez nem szükséges engedély), 
de arra is, hogy berendezését 
készen vásárolja meg. A nemzet-
közi és hazai meghatározás sze-
rint egy rádió kommunikációs 
szolgálat, amelynek célja az ön-
képzés, kölcsönös kapcsolat 
tartása és műszaki kutatás ama-
tőrök, azaz megfelelően felhatal-
mazott személyek által, akik               
a rádiótechnika iránt kizárólag 
személyes céllal, anyagi érdek 
nélkül érdeklődnek. Alapvetően 
három különböző szakága van, 
amelynek valamelyikét, vagy 
mindhármat lehet művelni egy 
időben. Kiből lehet rádióamatőr? 
Bárkiből! A rádióamatőrök tábo-
ra nagyon színes, tagjai lehetnek 
gyerekek, felnőttek, kortól, nem-
től, foglalkozástól, rangtól           
függetlenül. Tag lehet akár            
az iskolás tanuló, egyszerű mun-
kás, orvos, akár egy király is. 
Jelenleg is rendelkezik adóenge-
déllyel, de sajnos ritkán forgal-
maz , érthető okból, János-
Károly, Spanyolország királya, 
illetve Thaiföld királya. A rádió-
zásnak alapvetően három külön-
böző szakága van, amelyek vala-
melyikét, vagy mindhármat lehet 
művelni egy időben. A három 
szakág: a gyorstávírászat, a rádiós 
tájékozódási futás illetve a rádió-

forgalom. Az, hogy ki melyik 
szakágat kedveli jobban, vagy 
melyik megszállottja, nagyban 
függ attól, hogyan ismerkedett 
meg ezzel a hobbyval, illetve 
milyen környezetbe került.           
Kezdetben foglalkoztam én is                 
a rádióamatőrködés mindhárom 
területével, de végül a rádiófor-
galmazás lett a szenvedélyem. 
Először bemutatnám röviden           
a másik két szakágat. A gyors-
távírászat több feladatból áll, 
meghatározott idő alatt minél 
több betűt, számot, vagy vegye-
sen betűt, számot, írásjelet kell 
venni, illetve adni. Az adáshoz 
lehet félautomata billentyűt is 
használni. A feladatok között 
van még hívójelek vétele, és egy 
rádióforgalmazási versenyt          
szimuláló feladat. A végső pont-
számot szigorú zsűri állapítja 
meg az előre megadott verseny-
szabályzat szerint. Rendeznek 
országos-, Európa- és világbaj-
nokságot is. A gyorstávírászok 
rendeznek rádióforgalmi ver-
senyt is, amelybe nem csak ők, 
hanem mindenki bekapcsolód-
hat. A rádiós tájékozódási 
futás: a három szakág közül itt 
van szükség a legnagyobb fizikai 
állóképességre, bár a későbbiek-
ben kiderül majd, hogy ez nem 
teljesen igaz. Hasonlóan a tájé-
kozódási futáshoz, itt is bójákat 
kell megkeresni azzal a  különb-
séggel, hogy itt a bóják mellé 
rádióadókat is elhelyeznek, ame-
lyek csak egy bizonyos ideig, /1 
percig/ adnak, és csak négy perc 
után kezdenek el adni ismét egy 
percig, ez alatt az idő alatt kell 
bemérni a helyzetét, és minél 
rövidebb idő alatt megtalálni 
őket. A kategóriától függően 
maximálisan öt adót kell megta-
lálni, ehhez térképet és tájolót is 
igénybe lehet venni.  A rádiófor-
galmazás a legösszetettebb         
a három szakág közül, szinte 
lehetetlen, hogy valaki itt ne 
találja meg a számára megfelelő 
szórakozást. Elöljáróban le kell 
szögeznem azt, hogy a hatályos 
törvények szerint Magyarorszá-
gon csak engedéllyel rendelkező 
személy üzemeltethet adóberen-
dezést, néhány kivételtől elte-

kintve. Az engedély megszerzé-
séhez sikeres vizsgát kell tenni. 
Az alapokat, a Morse-abc-t,  
Samuel Morse alkotta meg, min-
den igazi rádióamatőr ismeri 
ezeket a jeleket, melyekkel még  
a mai technika mellett is üzem-
biztosabb összeköttetést lehet 
teremteni, mint a többi üzem-
módban. A kezdőnek először 
meg kell    tanulni a Morse-
jeleket, majd rövidítéseket, ame-
lyeket az összeköttetés során 
alkalmazni kell. Az országok 
hívójeleit és műszaki ismereteket 
is kell szereznie a sikeres vizsgá-
hoz. Az szerencsésebb helyzet-
ben van, aki valamelyik rádió-
klub által szervezett tanfolyamra 
tud járni, mert ott sokkal köny-
nyebb ezeket az ismereteket 
elsajátítani. Sajnos az ország 
nehéz helyzete a rádiózásra is 
rányomja bélyegét. Az utóbbi 
időben nagyon sok rádióklub 
megszűnt, a meglévőkben pedig 
kevesen érnek rá tanfolyamokat 
tartani, ezért legtöbben egyénileg 
készülnek fel a vizsgára. Mikor         
a kezükben van az adóengedély, 
akkor kezdhetik el felépíteni           
az állomásukat. Kezdetben                
a műszaki tudást felhasználva 
sokan maguk építették meg               
a berendezésüket, antennájukat. 
Jelenleg inkább boltban vásárolja 
meg mindenki az adó-vevő be-
rendezést, sőt sok esetben               
az antennát is. Ennek oka több-
féle lehet. Egyrészt a kereskede-
lemben elfogadható áron lehet új 
és használt készülékeket kapni, 
másrészt nehezen lehet beszerez-
ni az alkatrészeket és az építés-
hez elengedhetetlen műszereket, 
amelyek elég drágák is, végül idő 
sincs a bütykölésre, mert az ama-
tőrök többsége sokáig dolgozik, 
és a kevés szabadidejüket inkább 
a rádiózásra használják fel.        
Mikor mindez együtt van, kez-
dődhet a vadászat. Minden         
rádióamatőr célja, hogy a világon 
található összes országgal létesít-
sen kapcsolatot, legalább egy-
szer, de lehetőleg mindegyik 
üzemmódban és mindegyik  
sávon. Az üzemmódok: CW /
távíró/, SSB /távbeszélő/,   
DIGITAL /RTTY, PSK31/,                  

A rádióamatőr (1. rész) 
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a sávok 160 métertől 10 méterig 
terjednek az adóengedély-okirat 
szerint. A rádióamatőrök között 
az elért országok alapján 
sorrendet állítanak fel, ezért 
mindenki törekszik arra, hogy 
minél több országgal létesítsen 
kapcsolatot. Jelenleg 338 ország 
létezik, ez          a szám nem 
egyezik meg a nemzetközileg 
elismert országok számával, 
sokkal több annál, mivel nálunk, 
r ád ióamatőrökné l ,  kü lön 
o r s z á g n a k  s z á m í t a n a k                     
a szigetek, esetleg bizonyos 
földrajzi helyek, zátonyok. Aki 
100 országgal tud igazolni 
kapcsolatot, az kérvényezheti az 
alapd iplomát az ARRL/
Amerikai Rádióamatőr Liga/ 
á l t a l  v e z e t e t t  d i p l o m a 
programból. Én jelenleg 323 
o r s z á g b ó l  r e n d e l k e z e m 
QSL     /vétel nyugtázó/ lappal, 
ez már olyan magas szám, hogy 
innen nagyon nehéz tovább 
lépni, mivel olyan országok 
hiányoznak csupán a listámról, 
ahol nem él rádióamatőr, sőt 
egyáltalán ember sem, vagy csak 
különleges engedéllyel lehet 
aktivizálni a terület jellege miatt, 
vagy nem engedélyezett ez         
a tevékenység, politikai vagy 
egyéb okból. A terjedési 
körülmények romlása, illetve            
a nagy távolságok miatt mindig 
szükség van az állomásunk 
fejlesztésére, sajnos ez nagy 
anyagi terhet ró ránk.  
Néhány példa: Az adó-vevő 
készülék, ami a mai kor 
követelményeinek megfelel egy 
millió forint körül van, persze  
ez még nem csúcs készülék.  
Egy jó antennarendszer közel fél 
millió forint, a tartóoszlop 
felállítása szintén félmilliós 
nagyságrendű.  
Ezek lennének az ideális 
körülmények.  
Természetesen lehet jóval 
szerényebb állomással is 
eredményt elérni, de ez sokkal 
több időt, fáradságot igényel, és 
lesznek mindig számunkra 
elérhetetlen állomások. 
 
 

  (következő számunkban folytatjuk, 
szerk.) 
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