Радіоаматорське свято «Степашки 2017»
Валерій Марценюк, ut8nv
За ініціативою Вінницького обласного спортивно-технічного
радіоклубу 25-27 серпня 2017 року пройшов ювілейний, вже
десятий, радіоаматорський фестиваль „Степашки 2017”. Хемфест
відбувся на базі відпочинку „Ювілейний” Гайсинської районної
ради, яка розташована у сосновому лісі на березі мальовничого
Ладижинського водосховища неподалік від села Степашки.

Заїзд учасників Хемфесту розпочався 25 серпня у п’ятницю
пополудні. В цей період прибула та поселилась у літні будиночки
бази більша частина учасників. З кожним роком все більше і більше
розширюється географія учасників цього радіоаматорського свята
на яке приїжджають радіоаматори не тільки із Вінницької, але й з
інших суміжних областей України. З чисто радіоаматорського це
свято поступово перетворюється в спільне сімейне свято
радіоаматорів. Приїжджаючи сюди дружини та інші члени родин
радіоаматорів починають краще розуміти своїх чоловіків, батьків
та синів - радіоаматорів. Увесь післяобідній час 25 серпня, окрім
поселення та купання у теплій ласкавій воді Ладижинського
водосховища,
був
присвячений
особистому
спілкуванню
радіоаматорів, які об’єднувались у групки за місцем проживання та
за інтересами.

За даними реєстрації учасників Хемфесту цього року його
відвідали 37 ліцензованих радіоаматорів із Вінницької області (26
радіоаматорів) та Одеської (UT0FC, UR5FKM, UR5FAG, UR5FNF),
Миколаївської (UR5ZVY, UR5ZRB), Київської (UR5UFS, UR5UGI),
Кіровоградської (UR0VQ), Хмельницької (UT7TJ), Черкаської
(UR5CFC) областей. Окрім радіоаматорів це свято підтримали
більше 20 членів сімей радіоаматорів та співчуваючих. Таким
чином загальна кількість учасників фестивалю склала біля 60
чоловік.

Після сніданку 26 серпня, відповідно до Програми свята, о
10.00 відбулось урочисте відкриття Хемфесту. Урочисті збори
учасників свята відкрив керівник організаційної групи Іван Синчук
(UR5NV). Після урочистого підняття прапору України, що
супроводжувалось гімном держави, була оголошена хвилина
мовчання в пам’ять героїв, полеглих на Майдані та на полях боїв з
російським агресором. Наступним був виступ голови Гайсинської
райради
Григорія
Борового,
який
привітав
учасників
радіоаматорського свята із черговим його відзначенням. Пан
Григорій побажав учасникам Хемфесту нових досягнень у
радіоаматорській діяльності.
Після виступу голови райради слово було надане голові
Вінницького обласного радіоклубу Валерію Марценюку (UT8NV),
який привітав учасників ювілейного радіаматорського фестивалю.
„Степашки 2017”. Виступаючий повідомив присутніх про підсумки
щорічних заходів, які проводяться Вінницьким обласним
радіоклубом:
проведено
два
обласних
змагання
„Кубок
Жидковського” та „Згадаємо друзів...”; прийнято активну участь у
першостях Українського контест-клубу, де збірна області зайняла
перше командне місце серед радіоклубів України; організована
робота СПС EN105N до 105 річниці зародження радіоаматорства на
Україні; проведена науково-практична конференцію до цієї ж дати;
проведено
нагородження
переможців
змагань;
здійснено
організаційну роботу до ювілейного хемфесту. Валерій Марценюк
звернув увагу присутніх на тому, що радіоаматорське свято
практично співпало з національним святом – Днем незалежності
України! Двадцять шість років тому здійснилася споконвічна мрія
нашого народу – стати господарем на своїй українській землі. Так 24
серпня 1991 року Верховна Рада України прийняла історичний
документ виняткового значення для долі українського народу —
Акт проголошення незалежності України. Поняття незалежності та
єдності України набуло для кожного з нас особливого змісту.
Побажав присутнім міцного здоров’я, миру та подальших перемог в
усіх справах і починаннях заради процвітання незалежної України.
В подальшому з вітанням до учасників Хемфесту звернулись
В.Пращук (UT7NY), Л.Поперечний (UR0VQ), В.Кравець (UT8NB) та
відбулось вручення окремих нагород за участь у заходах
радіоклубу. Після урочистостей присутні перейшли до дружнього
спілкування та фотографування. А після обідньої перерви за
бажанням зайнялись водними процедурами, рибалкою, змаганням з
тенісу, змаганням з кульової стрільби, тощо. Після вечері відбувся
імпровізований концерт та танці.

На завершення свята 27 серпня в неділю учасники взяли
участь у „круглому столі” радіоаматорів Вінниччини. Після сніданку
відбулось урочисте закриття фестивалю, фотографування,
радіобазарчик та роз’їзд учасників.
Вінниця, 29 серпня 2017 року.

