2019. március 9-én, szombaton a Hódmezővásárhelyi Rádió Klub HA8KCS kirándulást szervezett a
Diósdi Rádió- és Televízió múzeumba.
A kirándulás egy szombati napra lett megszervezve és az időjárás is kegyes volt hozzánk.
6 fővel indultunk Hódmezővásárhelyről 7 órakor egy kisbusz fedélzetén. 10 órára már a helyszínre is
értünk.
A múzeum bejárata felett egy kerámiakép fogadott minket, ami a rádió és televízió történetének fotóemlékeit ábrázolja.

A földszinten hatalmas berendezések, nagyteljesítményű rezgőköri tekercsek vannak kiállítva:
A székesfehérvári 5kW-os rövidhullámú
adó rezgőkörének síkkondenzátora és tekercsei

A kör alakban kialakított aulában először a rádió, majd a tv történelméről halhattunk történeteket és láthattunk nagyon
érdekes kiállítási darabokat.

Berendezett korabeli rádióstúdió

Az 1923-ban egy „bútorszállító”-ban felállított kísérleti 250W-os adóberendezés, amin keresztül „Marcal János segédtiszt
egy nótát énekelt” a hallgatóságnak.

A galériából látható rádió vevőberendezések katalógusba rendezve.

Sétapálcába rejtett detektoros vevő

Vízhűtéses adócső, aminek hűtéséhez 120l víz kell percenként

Az aula másik felében a televíziózás történelmével foglalkozik a kiállítás. Itt volt egy régebbi típusú analóg televízió és az
egykor Miskolcon üzemelő televízió műsoradó berendezést bekapcsolva újra volt analóg műsorszórás az országban, azon
belül is csak ebben a helyiségben. A műsor tartalma Mi voltunk. Itt egy videó kamera képét sugározta ki az adó és ezt egy
szobaantennával foghattuk, a képernyőn pedig magunkat láttuk. A szobaantennát kihúzva az analóg tévéknél megszokott
„hangyaháborút” lehetett látni, ezzel bizonyítva, hogy az adón keresztül vesszük a képet.

Műsoron a HA8KCS csapata:

Antenna hiányában nincs vehető műsor:

Jobbról látható a CSF 50W televízió adó, ami Miskolcon
üzemelt 1994-ig az OIRT 9-es csatornán

Várszegi Jani (HG8LUJ) megpróbált egy kicsit hangolni a televízión,
hátha jobb lesz a kép és a vétel.

A csapat ezután a fenti körgalérián
kiállított magnetofonokat,
lemezjátszókat, alkatrészeket vette
szemügyre.

Az aula mögötti részen található egy raktár, amit végigjártunk és az itt kiállított korabeli rádió és televízió berendezésekben
lehetett gyönyörködni.

Itt is találhattunk nagyon érdekes készülékeket, például egy
működő gramofont, amit persze egyből ki is próbáltunk:

A csapat ezután kivonult a kissé szeles időben a kiállítás részét képező antennaparkba, és innen egy távcső segítségével
szemügyre lehetett venni a Lakihegyi Rádióállomás antennatornyát.

A parkban található antennákat végignéztük egy kellemes sétával.

Végül a Magyar Televízió 5-ös számú közvetítőkocsiját foglaltuk el, és vizsgáltuk át.

Lóri (HA8DH) a vezetőülést is kipróbálta, de
úgy döntöttünk, hogy nem a közvetítő
kocsival, hanem a kisbuszunkkal fogunk
hazaindulni egy nagy élmény után, kissé
megfáradtan.
„Ha tetszett a kiállítás, akkor a jó barátaidat
küldd ide, ha nem tetszett, akkor pedig az
ellenségeidet küldd ide” –

Köszönjük szépen ezt a szép
napot mindenkinek!

Képek: Csinos Endre (HA8CSY)

