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A kecske, a természetjárók és a WW DX távíró fordulója

Mint az a rádióamatőr berkekben közismert, november utolsó hétvégéje a 
távíróforduló jegyében zajlik.

A múlt hónapban Ausztráliába látogattunk, most a karibi szigetvilág egyik 
gyöngyszemét, Barbadost vesszük célba. Pontosabban nem mi, hanem TOM 
barátunk, W2SC, más néven a jól ismert 8P5A.

A nagy esemény után számos történet látott napvilágot arról, hogy ki, mivel, 
hogyan rádiózott a verseny alatt, melyik sáv volt a legjobb, milyen eredményt 
ért el, tapasztalatot szerzett.

Tom története más.

A dolog úgy kezdődött, hogy feleségével és két kollégista lányával némi 
hercehurca keretében érkeztek meg a barbadosi birtokukra.

A versenyt megelőző napon Tom érdekes dolgot vett észre: a kerítés mellett 
egy kecske látszólag állandó figyelemmel kísérte tevékenységüket. A birtoktó 
északnyugatra van egy kecskeakol, amelynek lyukas kerítésén keresztül 
állandóan elkóborolnak a jószágok. A dologban az volt a furcsa, hogy ez a 
kecske állandóan egy helyen tartózkodott és lankadatlanul figyelte őket. Tom 
végül is kiment a kertbe és megdöbbenve tapasztalta, hogy a kecskét valaki 
ismeretlen okból odakötötte a kerítéshez.

Mialatt az inverted “L” antennához a radiálokat kötözgették, meglátott néhány 
embert egy koszos elhagyott úton felfelé mászni a dombok között. Ebből az 
irányból nem szokott senki érkezni, ezek az emberek turistáknak látszottak 
egy idegenvezetővel. Felértek a dombtetőre, megálltak a kecskénél, s 
miközben hosszas társalgásba kezdtek, folyamatosan fényképeztek.

Feleségével, Kathleen-nel egymásra néztek, hogy vajon mi lehet olyan 
érdekes. Talán egy turistahajó természetjáró programjában vettek részt, vagy 
igazi környezetvédők lehettek, és lelkesen tanulmányozták a helyi flórát és 
faunát?

Ám az is meglehet, hogy nem is a kecske érdekelte igazán őket, inkább a 
három antennatorony, mert hamarosan azokat kezdték el fényképezni. Az 
viszont teljesen bizonyos, hogy ezek a bátor felfedezők még soha nem láttak 
versenyállomást. 

Ha összeadjuk az izgalmakat, ezek a lelkes természetjárók ritka alkalomnak 
lehettek tanúi: megfigyelhették a versenyzőket természetes környezetükben, 
amint Tom és felesége radiálokat csatlakoztatnak és beigazítják a 
feszítőköteleket.

Némi megkönnyebbülést hozó humoros epizód egy forró és nehéz napon.
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Azután eljött a másnap:

[részlet: 8P5A CQ WW DX CW 2006]

8P5A története alapján jegyezte: HA2MN 2006-12-11


