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 Nos, igen... 

Az október hónap arról nevezetes, hogy utolsó hétvégéje a CQ WW DX verseny 
jegyében telik el. Hallgassuk csak meg, hogy éppen mi folyik a húszméteren … 

[VK1AA] 

Nos, igen… Josh keményen küzd a zónákért. Most éppen a 9-es jött össze, igaz 
kicsit döcögősen, igaz kicsit segíteni kell még, de összejött. Nem rossz 
teljesítmény egy kilencéves operátortól, aki éppen az előző napon tette le az 
„F” fokozatú vizsgát. Irány mindjárt a sűrűje!  

Hogy mi is az az „F” fokozatú vizsga? 

Nos, igen, valami olyasmi, mint nálunk az alapfokú rádióamatőr vizsga, igaz 
kevesebb privilégiummal jár, de jár az adóengedély. 

A hívójelből kitalálható, hogy Ausztráliában járunk éppen. Hogyan is keveredett 
Josh az élet  
sűrűjébe? 

A történet 2003-ban kezdődött a WARC-cal. Korszakos lépés történt a távíró 
követelmények eltörlésével. Az ausztrál rádióamatőrök éppen kihalni készültek 
e kontinensnyi országból, legalábbis a statisztika ezt látszott igazolni. 

Két évig folyt az össznépi konferencia a teendők tekintetében, majd 2005 
októberében útjára bocsátottak egy programot, miszerint egy éven belül 1000 
új adóengedély kiadását tűzték ki célul - egy új, megreformált hatósági 
struktúrában. 

Á, ez lehetetlen, mondanánk itthon, s ezer okot fel tudunk sorolni, hogy miért 
nem lehet. Mert az internet, a mobiltelefon, meg ilyeneket. 

Nem különböznek az ausztrál fiatalok sem a hazaiaktól. Ott is felsorolták az 
ezer okot. Addig és annyiszor sorolták, amíg meg nem unták. Persze a 
hatóság, meg az olyan helyi szövetségféleség (amit Vezetéknélküli Távközlési 
Intézetnek lehet fordítani a neve alapján) generálta a vitákat, létrehozta a 
konszenzust és elindította a projektet. Elkészültek az oktatási segédanyagok, 
hajrá, hajrá, mert 2006. október végére ki kell adni 1000 új adóengedélyt. 

Nos, igen, ez teljesült 2006. október közepére. Az ezredik „F” - azaz alapfokú 
engedélyt Barry Whittle VK3FBDW vehette kézbe. 

Nos, igen, - mondhatnánk, mintha itthon történt volna. Az ausztrálok is 
pontosan olyanok, mint a magyar rádióamatőr társaik. Noha tisztában vannak 
a realitásokkal, a csillagot is lehozzák az égről, ha már egyszer nyitva áll a 
csillagkapu. 
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Vagy, hogy is van ez nálunk? 

Jegyezte: HA2MN                             2006-11-03            


