
ÖRÖMMEL AJÁNLOM MINDENKINEK, A GANZ
RÁDIÓKLUB SE 2016. GYEREK SZIGETI

KITELEPÜLÉSÉT!

Rádióklubunk ismét várja a gyerekeket ultrarövid- és rövidhullámú
összeköttetések létesítésére, szerelésre, forrasztásra, rókavadászatra és

morze-próbára a Gyerekszigeten!
 

3600 kHz, 7100 kHz, és 145,575 MHz körüli frekvenciákon fogunk adó-
vevőket üzemeltetni.

forrás: rigpix.com 

 A gyermeknapon lehetőség lesz 
„Rókavadászatra” is, amely eldugott 
rádióadó megkeresését jelenti, irányérzé-
keny rádióvevőkkel.

Itt megismerhetitek a rádió-iránymérés alap
elveit, és ha kedvet kaptok, jelentkezhettek 
rádió tájfutónak a  a Puskás rádióklub 
szakosztályába!



Aki hallott már a morzéról, a nagy távolságú összeköttetésekről, aki
hallotta a rövidhullámú sávok zsongását az nálunk is belekóstolhat az

amatőr rádiózásba!

Akinek ez lesz az első találkozása a távíróval (CW) azt örömmel
megtanítjuk az alapokra, és ajánljuk a budapesti klubokat amelyekben

morze tanfolyamok indulnak. 

Fejtsd meg az alábbi morze kódot, és egy csokit adunk a 
sátorban! 

….  ._  …..  _...  ._..  _._

Mindezek mellett gondoltunk a bütykölésre vágyókra is:
 
A korábbi kitelepülésekkor már megismert „dobókocka”  áramkört szerelhetik 
össze a vállalkozó kedvű jelentkezők, hogy belekóstoljanak a forrasztópáka és a 
szerszámok használatába!

Reméljük, a családi társasjátékoknál is a középpontban lesz a kis áramkör…



Persze, ennyire bonyolult áramkört még nem építünk, de a kis
segítő robot Nekünk is biztosan jó lenne!

Tisztelt Szülők,

Örömmel állunk az összes elektromossággal, elektrotechnikával kapcsolatos kérdés elé. 
A sátorban gyengeáramú villamos és távközlési mérnökök (vizsgázott, hívójellel rendelkező 
rádióamatőrök) várnak mindenkit beszélgetésre, szerelésre rádiózásra.

A tavalyi tapasztalataink alapján  ½ 10 és 11 óra között, illetve este 16-17 óra körül jóval 
nyugalmasabb a sátrunk, ekkor beszélgetésre, elmélyült munkára sokkal nagyobb az esély.
12 óra után hosszú, várakozó sorok alakultak ki, érdemes volt telefonszámot adni, és 
visszahívtuk a gyerekeket, ha volt szabad asztalunk.

A dobókocka építése maximum 20-30 percet vesz igénybe. 
 
Rádiós bemutatóra, rókavadászatra, távíró jelek megismerésére állandóan van lehetőség.  

A rádió összeköttetéseket az 8 éves kortól ajánljuk;
A rókavadászat alapjait a 8-10 éves korosztálytól ajánljuk,

A forrasztópákás-bütykölés a kézügyességtől függően akár óvodás kortól ajánlott.



(Kedves Édesanyák! Az esetleges kisebb égési sérülések kezelésére fel leszünk
készülve…)

Időpont: 2016  június 4-5, 18-19.  hétvége
 A kitelepülés pontos helyét a Hajógyári Szigeten a szórólapok és a

www.gyereksziget.hu oldal fogja tartalmazni.

Kiemelt Támogatónk a Sziget KFT

Távközlés
tervezés és
kivitelezés

Sziget KFT MRASZ Rádióvilág KFT

Kérem, támogassák munkánkat, hogy jövőre is legyen lehetőségünk
kitelepülni!

Klubunk bejegyzett sportszervezet, mely közvetve a sportminisztérium felügyelete alatt
áll. Az igen szűkös állami források mellet lehetőségünk van az Adó 1%-os befizetések
felhasználására. Kérem, amennyiben lehetősége engedi, segítse Ön is munkánkat adó

1% befizetéssel!

GANZ RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET 
 Adószám: 19021746-1-41

Bankszámlaszámunk:

10102103-54529200-01000008
Minden felajánlást örömmel fogadunk.

Balogh Sándor, HA5BLK 
Ganz Rádióklub elnöke


