HB0/ - 2005
Első Bulgár - Magyar Rádióamatőr Expedíció Liechtensteinbe
2004 májusában, a görög Thasszosz szigetre tervezett expedíciónk alkalmával
ismerkedtünk meg LZ1PJ – Ivan (Johny) (http://www.qsl.net/lz1pj/) OM–el, aki barátaival
segített megszervezni szófiai úti szállásunkat, és az ott tartózkodásunkat vacsorával,
sörözéssel, baráti beszélgetéssel felejthetetlenné tette.
Ott érlelődött meg bennünk a gondolat, hogy az így kialakult baráti szálakat
elmélyítendő egy közös kirándulást szervezhetnénk. Mivel csapatunk tagjai (HA0HW – Laci
(http://www.c3.hu/~ha0khw/ha0hw.html),
HA4DX
–
Tomi
(http://www.pannondxc.hu/members/ha4dx/ha4dx.html), valamint HA4XG – Géza
(http://www.pannondxc.hu/members/ha4xg/ha4xg.html) Liechtensteint mint második
otthonunkat tartjuk számon, felvetettük egy közös HB0/ kirándulás lehetőségét. Az ötletet
LZ1PJ - Ivan és LZ4BU – Ivo (http://www.qsl.net/lz4bu) nagy örömmel fogadták,
különösen amikor az időzítés kapcsán felvetettük, hogy a friedrichshafeni HAMTronic
kiállítás előtti hét lenne a célszerű, mivel akkor HB0-ból könnyedén meg lehet látogatni a
rangos eseményt.

Szófia - 2004
LZ1PJ, HA4DX, HA4XG, LZ4BU, HA0HW

Még a nyár (2004) folyamán elkezdtük a szervezkedést: lefoglaltuk a szokott maseschai
házat Triesenbergben, tájékoztató anyagokat küldtünk bulgár barátainknak, egyeztettük a
várható költségeket, stb. Közben úgy alakult, hogy LZ4BU – Ivo munkahely változása miatt
lemondta a közös részvételt, de Ivan az információk birtokában megerősítette, hogy
feleségével LZ5AV – Valya-val szívesen részt vennének egy közös expedíción.

Géza szeptemberben családi nyaralás alkalmával eltöltött egy hetet Liechtensteinben, ahol
személyesen is egyeztetett a ház tulajdonosával az időpontokról és a csapat létszámáról.
Ekkor már mint családi nyaralás és DX-expedíció kezdett körvonalazódni az utazás.
2005 márciusában létrehoztam egy zártkörű levelezőlistát, ami jelentősen megkönnyítette a
további kommunikációt. Néhány levélváltással tisztáztuk a „ki mit hoz” és a „mire is van
szükségünk” kérdéseket. Ivan jelezte, hogy a 2005-ös gyorstávírász EB-n neki kötelezően
részt kell venni, így csak egy nappal később tudna utánunk jönni. A csapat tagjai egyetértettek
abban, hogy nincs értelme három autóval közlekedni, így inkább egy nappal elhalasztottuk a
tervezett indulás dátumát. Amikor informálni akartuk erről Mrs. Beck–et, szokott
szállásadónkat, meglepetten hallottuk a telefonban, hogy az általunk jelzett időpontban a ház
már ki van adva. Az első döbbenettől nehezen tértünk magunkhoz, mivel az elmúlt években
soha semmi gond nem volt a foglalásainkkal. Mint később kiderült - DL2SBY – Kazik
barátunk informált minket – a hölgy összekeverte a dolgokat, és a korábbi, tavaszi magyar
expedíció (HA5KHC) részére átírta a lefoglalt időpontunkat.
Géza internetes keresgélése és a liechtensteini turisztikai hivatal segítségével végül sikerült
találnunk egy alkalmasnak vélt házat, ahol a csapat (HA0HW - Laci, HA4DX – Tomi + XYL
– Márti + csemete – Bazsi, HA4XG – Géza + XYL – Marika, LZ1PJ - Ivan + XYL LZ5AV –
Valya) szállását tudtuk biztosítani. Bulgár barátainkat a váratlan nehézségekről csak később
tájékoztattuk, nem akartunk szégyenben maradni a sok egyeztetés után azzal, hogy lemondjuk
az utat.
Végül minden kérdés tisztázódott, így izgatottan vártuk az indulás június 19–i dátumát.
Ismét meg kellett állapítsuk, hogy munkahelyi és egyéb elfoglaltságainkból nagyon nehéz
kiszakítani ennyi időt. Még 18-án szombaton is részt kellett vennem egy munkahelyi
protokolláris eseményen, ahova a reggel hozzám érkező Lacit (HA0HW) is magammal
cipeltem – ráadásként mindketten le is égtünk az erős napsütésben. A kora délutáni órákra
vártuk Ivant és Valyat, de dél körül azt a hírt kaptuk SMS-ben, hogy csak akkor tudtak
elindulni… Nem baj, - gondoltuk - este nyolc körül ideérnek, utána mehetünk együtt
vacsorázni. Este nyolckor felhívtam Ivant, hogy merre jár, de ismét meglepetéssel szolgált:
akkor hagyták el Belgrádot. Gyors számolgatás után úgy döntöttünk, hogy nem módosítunk a
programon: Gézával hajnali négy órára beszéltem meg az indulást. Éjjel többször is SMS-t
váltottunk a bulgár „csapattal”, végre hajnal négy órára sikerült megérkezniük a rácalmási
QTH-mra - igaz kb. 80 km kerülővel, mivel Dunaföldváron elnézték a térképet és ez csak
Paks után derült ki, onnan fordítottam vissza őket Budapest felé! HI!..
Amíg véglegesítettük a csomagokat az autókban, Ivan és Valya felfrissítették magukat a
fürdőszobában. Öt órakor menetkész lett a csapat – végre elindulhattunk a majd 1000 km-es
útra. Utunk különösebb nehézségek nélkül telt, csak Bécsben sikerült egy rövidebb kerülőt
tennem, mivel Laci a másik autóval túl gyorsan váltott sávot én meg közben elaludtam és
benn ragadtam egy, az autópálya felújítása miatt kialakított elterelő sávban. Ivan és Valya a
szükségszerű „kávé- és pisiszünetektől” eltekintve végigaludták az utat. 10 óra utazást
követően léptük át a liechtensteini határt.

LZ5AV – Valya & LZ1PJ - Ivan

Az ismerős szerpentinen kaptatva, fél óra alatt értünk fel az 1600 m-es magasságban fekvő
falucskába, Malbunba. A korábbi évek határátlépési ”gyakorlata” (minimum tíz perces
félreállítás, csomagvizit, útlevél fénymásolás, minek jöttünk, mennyi alkoholt, cigarettát
hoztunk stb.) megszűnt, a magyar rendszám és a kézben lévő útlevél láttán azonnal intettek a
határőrök , gyakorlatilag megállás nélkül haladtunk át a feldkirch-i átkelőn. Igen! Már mi is
EU-tagok vagyunk, Svájc meg csatlakozott a shengeni egyezményhez!
A szállást azonnal megtaláltuk, a sífelvonótól 30 méterre állt egy többlakásos alpesi ház,
annak béreltük a legnagyobb apartmanját. A sífelvonó kezelője beengedett, pontosabban
mondva megmutatta a nyitott ajtajú épület bejáratát, illetve a nyitott lakás ajtaját, melyen egy
„Mr. Kovacs” feliratú papírlap jelezte, hogy az nekünk van lefoglalva, majd ott is hagyott
minket, mondván hogy mindent meg fogunk találni. (A házigazdánkkal csak a harmadik
napon találkoztunk, jött egy kicsit kertészkedni, és egyúttal érdeklődni, hogy érezzük
magunkat, meg vagyunk-e elégedve a szállással? …) A lakás hatalmas volt. Három
hálószoba, egy tágas konyha ebédlővel, egy kényelmes nappali, nagy terasz, egy fürdőszoba
és egy második mellékhelyiség. Körülötte üres területek és antennatelepítésre alkalmas
tereptárgyak.
Beköltözés után – a szokott gyakorlatunknak megfelelően – az apartman átrendezése ( két
komódból és egy dohányzóasztalból állítottuk össze a munkahelyeket ), antennatelepítés és
állomásépítés következett. Géza, Laci és Ivan az antennákkal, míg én az állomással kezdtem
el foglalkozni. Estére üzemképes lett a két RH és az 50 MHz-es állomás is.

QTH

Antennák:
- 80m – inv. Vee dipole
- 40m – peca GP
- 30-17-12m – DunaX WGP
- 20-17-15-12-10m – DunaX YS55 YAGI
- 6m – Peca ZL Special YAGI
Ettől kezdve szinte mindig üzemelt valamelyik állomás, de gyakran egyszerre két operátor
is hallható volt a sávokban. Sajnos a terjedés és a QTH együttes hatására nem sikerült
kirobbanó sikereket elérnünk. A szokásos QTH-nk sokkal jobb fekvésű, míg ez a település
egy 1600 m magasan fekvő völgyben, 2000 m magas hegyekkel körülvéve fekszik.
Nagy várakozással üzemeltük be a külön engedély birtokában telepített 50 MHz-es rádiót.
Az egy hét alatt egy állomással tudtunk QSO-zni, egy svájcival… Ő viszont mindjárt 4 HB0ás QSO-t naplózhatott. A QRB nem volt több 25 Km-nél.. HI!. Hallottunk még egy SV1-es
állomást nyomokban, és 599+30 dB-el vettük a kb. 50 km-re lévő svájci beacon-t. CQ-inkra
senki sem válaszolt, a monitor frekvencián senkit sem hallottunk.

Mivel Ivan és Valya még nem jártak Liechtensteinben, igyekeztünk megmutatni nekik
minél többet az országból. Ellátogattunk a hercegi pincészetbe, ahol nagyon kellemes
borkóstolón vettünk részt. Meglátogattuk Vaduzban a KunstMuseum-ot, ahol egy modern
kiállítást néztünk meg – hmm … nem igazán fogott meg minket HI!. Ismerősként üdvözöltek
minket városnéző kisvasútnál – Gézát lelkes „Jó napot”–tal köszöntötte a vezető. Bulgár
barátainknak meglepetésként bulgár nyelven ment végig az ismertető szöveg a túra során. Na

és persze ismerősként köszöntöttek bennünket kedvenc uszodánkban is. Átmentünk Svájcba
is, egy rövid gyalogtúra keretében megnéztük az Unterwasser vízesést. Voltunk Balzersban,
ahol felmásztunk a Guttenberg várhoz.

Unterwasser vízesés - Svájc

Az egyik ilyen kirándulásról hazatérve, kissé félve tekintettünk a 7 MHz-es Gp körül lenyírt
fűre. Aggodalmunk nem volt alaptalan. Az antenna radiáljait sikerült több darabra aprítania a
„mesternek”, de a rögzítéshez használt 6 mm átmérőjű, vas sátorcövekek sem jelentettek
akadályt a fűnyíró gépnek…
Ott tartózkodásunk alatt több látogatót is fogadtunk. Kedves barátunkkal Kazikkal,
DL2SBY-al jó előre egyeztettük a vizit időpontját, ennek megfelelően pontosan érkezett,
persze nem üres kézzel, illetve autóval. Némi grillezni valóból és „láda sör”-ből állt a pótellátmány. Örültünk az újbóli személyes találkozásnak, nagyokat beszélgettünk, a modern
kornak megfelelően lap-top-okon nézegettük egymás fényképeit.

Bár a nyári szezonban csak a hétvégeken üzemel a felvonó, mely a 2014 m magas Sareise-re
viszi fel a turistákat, Lacinak sikerült megállapodnia a kezelő sráccal, hogy ebéd után felvisz
bennünket. Nosztalgiával szemléltük az „Első német-magyar HB0-ás expedíció „ QTH-jának
is helyt adó – most sajnos zárt – turistaházat. Hirtelen „helyet találtunk” minden
antennánknak és lélekben már hallottuk is a nagy Dx pile-up varázslatos QRM-jét. HI!

A Sareis hegy (2025 m) csúcsán
HB0/
HA4XG, LZ1PJ, HA4DX, HA0HW, DL2SBY

Késő éjszakába nyúló vacsora után, Ivan és Laci leültek rádiózni, mi többiek pedig aludni
tértünk. Kazikot pontosan hajnal 3-kor ébresztették az operátorok, hogy reggel 7-re hazaérjen,
és 8-kor már újra úton legyen a családjával és barátaival Prága felé.
Hajnalban, 80 méteren meghívta Lacit HB9CVQ, Andy, majd úgy 10 percenként újabb
riportokat adott, jelezve a terjedés változásait. Valamivel később 40 méterre is követte az

állomást, és megkérdezte, mit szólnánk hozzá, ha holnap – az-az aznap – délután
meglátogatna bennünket, útban Friedrichshafen felé? Amikor megérkezett, Géza és Laci
éppen egy leesett, és üzemképtelenné vált digitális fényképezőgép szétszerelésén fáradoztak.
Akkor már kb. 20 db 2-10 mm hosszúságú M1-es csavar eltávolításán, valamint 3-4
szalagkábel ismeretlen helyről való kicsúszásán voltak túl…
Amikor ezt Andy meglátta, nemes egyszerűséggel megállapította, ebből sem lesz már
működő fényképezőgép…(lett! … több száz kép készült vele a HAMTronic-on …) A kb. 3
órás vizit alatt kiváló angolsággal folyt belőle a szó, mi csak néha tudtunk beszúrni egy „yes”,
„of course”, „same in Hungary” és hasonló „beszéd kezdeményt”… Nagyon okosakat
mondott, látszott érti a szakmáját - mint mondta EMC területen dolgozik -, és a rádiózást sem
ma kezdte. A digit fényképezőgépéről letöltöttünk pár tucat fényképet a klubállomásukon, az
otthoni és a field day-i aktivitásokon készültekből. Mintaszerűen megépített antennákat,
állomásokat láttunk. Hazaérkezésünk után néztük meg a honlapját, és mindjárt érthetőbbé és
abszolút hitelessé vált minden, amit hallottunk. (http://www.euro-emc-service.de/)

HB0/
HA4XG, HB9CVQ, HA0HW, HA4DX

Másnap HB0/HA7RY/m –Tomi (http://www.ha7ry.fw.hu)
látogatott meg bennünket.
Útközben az autójába épített RH berendezés segítségével próbáltuk tartani a kapcsolatot, nem

sok sikerrel. A pontos útbaigazításhoz kénytelenek voltunk a GSM szolgáltatást igénybe
venni… HI!
Egyre gyakrabban tapasztaltuk, hogy milyen sok közös, vagy hangzásra szinte azonos
szavunk van a bulgárokkal. Bizonyára jelentős szerepe van ebben az évszázadokkal ezelőtti
közös határnak, az egymás mellett élésnek, a török uralomnak és az Európa szerte
szétvándorolt bulgár kertészeknek is.
Nagyon ízlett a Valya által készített hideg joghurtos, kapros uborka leves a tarator, és az
Ivan által remekelt „kalória-bomba” édesség is. Persze mi is igyekeztünk bemutatni a
magyaros- házias ételeinket…
Gyorsan teltek a napok. Pénteken a „hívójelesek” felkerekedtek és 2 határátlépéssel
(HB0/OE/DL), no meg szerencsés esetben kevesebb, mint 1 órai autózás után
Friedrichshafenbe autóztak.
A kiállításnak, találkozónak, bolhapiacnak immáron harmadik alkalommal helyet adó új
vásárközpont most sem nyerte el igazán a tetszésünket. Rögtön feltűnt, hogy a pénztáraknál
gyakorlatilag nem kellett sorban állni a belépőkért. Az információs pultról szabadon elvehető,
tetszetős formában elkészített tájékoztató alapján gyakorlatilag semmit sem lehetett
megtalálni, a szövetségek standjait biztosan nem! Kisebb kezdeti bolyongás után visszatérve
az információhoz, az aranyos német kislánynak nekünk kellett elmagyarázni, hogy mit is
jelent a nála – 1 példányban! – lévő fénymásolt térképen szereplő betűszó, mondjuk MRASZ,
BFRA vagy DARC! Igaz, Ő csak a vásárváros alkalmazottja volt. Nagyon rossz ötletnek
tartottuk, hogy a szövetségek standjait a kereskedők, gyártók standjai mögé „eldugva”
egyazon csarnokban helyezték el. Természetesen először a MRASZ és a BFRA pavilonjában
tettünk látogatást. Már útközben is számos magyar amatőrtársunkkal találkoztunk, no és
persze sok régi ismerőssel a külföldiek közül is.

HA4DX, HA0HW, DL7VSN - Harald, DL7VOG – Gerd, HA4XG

Jóleső érzés volt, hogy a görögök, mint „magyar-görögöket” üdvözöltek bennünket, és
rögtön Ouzo-val kínáltak. Az izraeli standnál meg az okozott meglepetést, hogy az ott lévő 4
amatőrből 2 rögtön magyarul szólt hozzánk. A GDXF standján Mrs. D. Bharathi Prasad,
VU2RBI töltötte az örökre emlékezetes VU4-es expedíció QSL lapjait, ahol Laci is beállt a
sorba.
Szaporodtak a fényképek, hiszen mindenki szerette volna megörökíteni a személyes
találkozás örömteli pillanatait. Pénteken csak az A1-es csarnokon tudtuk „átküzdeni”
magunkat, természetesen a világ minden jelentősebb rádióamatőr berendezést gyártó cége
képviseltette itt magát. A nap kiemelkedő eseménye volt a YAESU által Európában most
először bemutatott FT9000-es rádió működés közbeni megtekintése. A bejelentett 10.500
Eurós ár alapján biztosan kijelenthetjük, nem ez lesz a legnagyobb példányszámban eladott
rádió adó-vevő.

Yaesu FT-9000 & LZ1PJ

Ebben a csarnokban találkoztunk HA5PT - Tomival, HA5XXA - Krisztiánnal és HA5TMK
- Lacival. Megkértek bennünket, hogy segítsünk nekik szállást találni Liechtensteinben a
találkozó utáni néhány napra. Mint már korábban is leírtuk, ez nem egyszerű feladat, az
igazán jó szálláshelyeket (rádiós szempontból, és persze anyagilag is.. HI!), már legalább fél
évvel korábban le kell foglalni. Este felhívtuk a „házunk” tulajdonosát – aki mellesleg szintén
Mrs. Beck, csak egy másik, HI! - és megkérdeztük, volna-e lehetőség 3 magyar fogadására.
Több telefon hívás után kialakult a megállapodás, vasárnap este ott aludhatnak Krisztiánék.

Szombaton valamivel korábban indultunk, hiszen még szerettük volna bebarangolni a 3csarnokos „bolha-piac”-ot is.
Persze ez sem ment gyorsan, hiszen lépten-nyomon
ismerősökkel találkoztunk, és nem csak illendőségből, mindenkivel beszélgettünk kicsit… HI!

HA4DX, HA4XG, F2VX – Gerard, HA0HW, HA3JB (SU8BHI) – Gab, HA5FA - Jenci

Nos ezekben a csarnokokban mindent lehetett (volna) venni. Nem nyerte meg a
tetszésünket, hogy a rádiózástól igen távol álló területek kereskedői is nagyszámban
képviseltették magukat. Pl. komplett fogorvosi „szerszám-készletet”, vegyészek által
használatos mindenfajta üvegedényeket, pipettákat, lombikokat, a kertészetekben minden
bizonnyal jól használható metszőollókat, irattárcákat, kozmetikumokat, gyerekjátékokat és ki
tudja még mi mindent árultak.
Persze aki nyitott szemmel járt, az megtalálhatta a számára szükséges rádiós anyagokat,
eszközöket, néha meglepően jó áron. Rengeteg, látszólag üzemképes, márkás műszer
sorakozott az asztalon. (HB9CVQ - Andy egy kisebb teszt-laborral járkált a sorok között,
hogy a megvásárolandó eszközöket ki is tudja próbálni…HI!)
Szombat délutánra elvégeztük a tervezett vásárlásainkat: műszaki könyvek, 450 ohmos
„ladder” lapos, szalagkábel, 12 méteres üvegszálas kitelepülős antenna „árboc” (nem
pecabot!), tápegységek, ferrites zavarszűrők.
Szombat este, még a sötétedés előtt lebontottuk az antennáink nagyobb részét. A 80 méteres
inverted Vee felkötési pontját átalakítottuk úgy, hogy Krisztiánék, ha nem a mi lakásunkat
kapják meg, akkor is le tudják majd engedni, valamint meghagytuk a 40 méteres „peca” Gp-t.
A gépkocsivezetők hamar(-abb) lefeküdtek, Ivan még próbált QSO-zni, valami verseny ment.

HB0/LZ1PJ, HB0/HA4DX

Vasárnap reggel elég gyorsan összepakoltunk, kitakarítottunk (megspórolva a takarításért
felszámítható költséget!), kifizettünk még egy éjszakára a szállásdíjat, és útnak indultunk. A
hegyről lejövet találkoztunk HA5PT-ékkel. Néhány szóval megbeszéltük tapasztalatainkat és
már indultunk is tovább. Néhány perccel később jött a telefonhívás Tominak (HA4DX)
eszébe jutott, hogy az új csapat nagy valószínűséggel nem fog tudni rádiózni, ha nincs
hálózati csatlakozó átalakítójuk, így felhívta Tomit (HA5PT) hogy kell-e segítség? Egy
parkolóban, egy hívójeles állomásoinfó papírral megjelölt fa tövénél hagytunk egy átalakítót,
melyet a fiúk természetesen megtaláltak és sikerrel használtak is HI!.
Eseménymentes utazás után a késő esti órákban értünk haza. Csak az osztrák Alpok egy
rövidebb szakaszán nehezítette a haladást egy kiadós eső, de ehhez már hozzászoktunk az
elmúlt évek során.
Talán felesleges említenem …. Valószínűleg ez sem az utolsó alkalom volt hogy HB0-ba
kirándultunk …. Ezt nem lehet megunni HI!.

HA0HW és HA4XG közreműködésével lejegyezte és szerkesztette HA4DX.

u.i.: Ivanéknak Magyarországon is szerveztünk kirándulásokat. Voltunk a Hortobágyon,
Debrecenben, Siófokon, Tihanyban, Székesfehérváron. Köszönet mindenkinek aki a külföldi
és magyarországi utazásunk során segítette kirándulásunkat!

