
50 évesek lettünk
… mármint az iskola rádióklubja. Gyöngyösön az 50-es évek végen kezdődött el
a  rádióamatőr  tevékenység.  1960-ban  a  Gyöngyösre  kihelyezett  Magyar
Honvédelmi Szövetség megyei klubjának vezetője Szűcs István lett,  aki előtte
szerelt le.  Katonai szolgálata alatt sajátította el a morze jeleket és a rádiózás
alapjait. Elindult egy központosítás, hogy a megyei intézményeket Egerbe kell
helyezni, így 1966-ban a a megyei rádióklubot áthelyezték Egerbe. Ekkor Szűcs
István a gyöngyösi Vak Bottyán Gimnázium és Szakközépiskola (ma Berze Nagy
János  Gimnázium)  technikus  tanára  lett.  Természetesen  első  feladatai  között
volt  a  rádiószakkör  megalapítása.  A  szakkör  ekkor  -  még  mint  a  Városi
Rádióklub kihelyezett szakosztályaként - HA6YVB hívójellel működött. 

1970-ben az iskola új épületbe
(Than K. u.1.) költözött. Itt is
folytatódott  a  rádióamatőr
tevékenység.  Ekkor  a  megnö-
vekedett taglétszám és eredmé-
nyek  alapján  a  következő  év
tavaszán,  1971.  május  13-án
lett  bejegyezve  az  önálló  Vak
Bottyán Rádióklub,  HA6KVC
hívójellel.  Ezzel  új  lendület
kapott a klubélet. Sokan tettek
hatósági  rádióamatőr  vizsgát
és kaptak adóengedélyt. 

Kezdetek a régi iskola épületében.

Érdekes és kihívást is jelent távoli országok rádióamatőreivel a rádióhullámok
útján  kapcsolatot  létesíteni.  Versenyezni  egymás  között,  hogy  ki  tud  több
országgal  vagy  távolabbi  állomással  beszélni.  Az  összeköttetések  után  azt
megerősítéseként  küldünk egymásnak nyugtalapot,  melyen az  összeköttetések
körülménye szerepelnek – frekvencián, időponton túl, hogy milyen antennával,



mekkora  adó  teljesítménnyel  …  jött  létre  a  kapcsolat. Ezeket  a  képes
nyugtalapokat  önmagában  gyűjteni  is  élmény.  E  lapok  alapján  további
diplomákat lehet  kérvényezni  pl.  100 különböző országgal  létesített  kapcsolat
után egy szép elismerő oklevelet.



Lap, amit mi küldünk.

Mint  sejteni  lehet,  hogy  ehhez  technika  és  tudás,  felkészültség  szükséges.  Az
MHSZ idején volt némi állami támogatás, ami fennmaradáshoz elegendő volt.
Most  már  csak  tagdíj,  SZJA 1%  felajánlás  és  néha  elnyert  önkormányzati
pályázatból  befolyt  összeg  és  természetesen  az  iskola  segítsége  van.  Le  sem
merem írni mennyibe kerül egy korszerű rádióamatőr adó-vevő készülék. Azzal
dolgozunk  amink  van.  Sok  kiegészítő  berendezést,  antennát  gyorsbillentyűt,
műszert magunk építünk. 



Mátraszentimre, Darázshegyi antennáink

Klubunk  tagjai  egyrészt  régi  Bottyánban  tanult  tagok,  másrészt  az  iskola
érdeklődő  diákjai.  Sajnos  egyre  kevesebben  jönnek  és  mire  ütőképes
rádióamatőr vizsgára  felkészült  lesz  valaki,  addigra  jön  az  érettségi  aztán  a
továbbtanulás, elkerülnek más városba. Jó viszont tapasztalni, hogy néhányan
felsőbb tanulmányaik befejeztével vagy családalapítás után ismét megkeresnek,
megtalálnak minket. 

Rádióforgalmi  versenyek  színesítik  programjainkat.  A  fő  cél  minél  több
kapcsolat teremtése adott időintervallumban. Ez a szórakozáson túl lehetőséget
ad  a  rádióforgalmazási  készség  fejlesztésére,  új  berendezések,  konfigurációk,
technikák  tesztelésére  és  nem  utolsósorban  a  rádióhullámok  terjedésének
megismerésére. Lehetőségekhez képest igyekszünk eredményesen dolgozni.



A  rádióforgalmi  versenyek  hétvégén  kerülnek  megrendezésre,  amit  a
rádióklubba bejutás nehezít, másrészt a város közepén lévő elektromos zaj, ami
lehetetlenné  teszi  az  eredményes  munkát  (elektroszmog)  Ezért  hoztunk  létre
Mátraszentimrén   a  Szűcs  Istvánról  elnevezett  sporttelepet.  Lehet  rádiózni
otthon,  panel  lakásban,  beépített  szekrényben,  de  más  élményt  ad  a
kollektívában való versenyzés. Egyikünk jobban távírózik, a másik gyorsabb, a
harmadik jól főz, mert ugye a rádióamatőrök is néha megéheznek.

Hegytetőn, főleg egy kellemes túra után jól esik ebéd.

Ötven  év  alatt  rengetegen  megfordultak  klubunkban.  Nagyon  sok  versenyen
vettünk  részt,  élményben  volt  részünk,  de  mindezt  leírni  lehetetlen.  Ha
valakinek  megtetszik  a  rádiózás  vagy  érdeklődik,  akkor  látogassa  meg
honlapunkat  -  https://ha6kvc.hu/ vagy keressen  meg iskolai  tanítási  napokon
szerda délután 15-17 óra között a rádióklubban (17-es tanteremmel szemben) 
Talán képek beszédesebbek lehetnek, mint sok szöveg.

https://ha6kvc.hu/


Konstrukciós versenyeken elért eredményeink.

Kezdetek Mátraszentimrén.

Felkészülés  a  Nemzetközi  Űrállomáson  tartózkodó  Simonyi  Károllyal  létesítendő  rádió
kapcsolatra,  az  elismerő  oklevél  és  később  személyes  találkozás  a  Puskás  Távközlési
Technikumban.



MASAT első magyar műholdvétel bemutató, a használt antenna, később személyes találkozó a
fejlesztőkkel Gyöngyöspatai pincében.

Rádiózás a klubban, részvételünk HG0HG versenyállomáson és a mátraszentimrei állomás.

Detk mellett leesett meteorológiai szonda keresése illetve megtalálása.
Felejthetetlen születésnapi köszöntők, 95 éves HA6VG

Rádióforgalmi díj átvétel a MRASZ év végi gáláján.

Ott voltunk a SMOG-1 - 5x5cm-es műhold születésénél a Műszaki Egyetemen.

Kovách Árpád, rádióklub elnök


