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Memorial YO7VS 50 MHZ 

Desfasurat in zilele de 21-22 iunie, in paralel cu IARU 50 MHz, Memorialul YO47VS a avut parte de o buna 
participare, desi conditiile de propagare au fost destul de slabe. Intensa promovare facuta concursului, precum si faptul 
ca era cunoscut de catre unii radioamatori din anii anteriori, sub denumirea “Oltenia Six Meters”, a facut ca si numarul 
statiilor straine participante la concurs sa fie multumitor. Asa dupa cum am anuntat si la QTC, si in mesaje catre 
radioamatori, YO2MAX a hotarat ca in acest an sa primeasca de la statiile YO orice fel de log ( nu numai edi) , chiar 
si loguri pe hartie (acestea se vor expedia la YOHDDX, CP 24, 330190 Deva 1, HD), termenul fiind 30 de zile de la 
data desfasurarii concursului ( deci 22 august 2008). 

Au inceput sa soseasca multe loguri, iar situatia lor  actualizata zilnic de catre YO2MAX si YO2UH, se poate 
vedea pe pagina clubului la  http://www.yohddx.ro/log50mhz2008.htm. 

Multumim calduros tuturor celor care au participat! 
Asa cum am mai anuntat, pe langa premiile regulamentare, YOHDDX va mai acorda si 6 premii (cate trei de 

categorie) prin tragere la sorti. 
 
Logurile de la ZIUA TELECOMUNICATIILOR FAIR PLAY sunt in faza de corectare, si in numarul viitor al 

revistei (143), precum si pe www.yohddx.ro, www.radioamator.ro si la unul din QTC-urile lunii  iulie vor fi facute 
cunoscute. 

Si aici, pe langa premiile regulamentare, YOHDDX mai acorda 10 premii (5 la US si 5 la UUS) prin tragere la 
sorti. 

 
BURABU – 2008. 

         Având asigurata pensiunea totala ( cazare si masa) la cca 25 km de capitala Ungariei, am considerat  ca putem  sa 
participam la intâlnirea amatorilor din HA. organizata in perioada 14-15 iunie 2008, respectiv la BURABU             
( BUdapesti RÁdioamator BUgi) în calitate de membri ai Radioclubului YOHD ANTENA DX GRUP respectiv 
YO2LPB, YO2CC si XYL. 
         Dupa cum se  stie, aceasta întâlnire este organizata de R.C. “ Csurgay Árpád” o filiala budapestana a MRÁSZ ( 
Federatia Radioamatorilor Maghiari) si a fost sprijinita prin mai multe sponsorizari ale unor organizatii locale. 
         Intâlnirea s-a desfasurat în incinta unei tabere de tineret de pe insula Csepel pe strada Hollandi nr. 8,  si în paralel 
cu activitatile specifice  radioamatorilor  a fost organizat si un talcioc unde au fost oferite foarte multe produse atât 
vechi cât si noi. 
         Unii participanti au sosit cu mijloace de transport  proprii ( cu sau fara GPS) având asigurate posibilitati de 
parcare corespunzatoare chiar în incinta taberei. Altii- printre care si noi- am folosit mijloacele de transport în comun,  
durata si pretul fiind corespunzatoare. 
         Astfel, pe lânga trenul de rigoare utilizat de noi, de la gara Nyugati ( gara de vest) am folosit  3 mijloace  de 
transport, un tramvai pâna la piata “Boráros” de unde un alt tramvai  (3 opriri) chiar pe insula ne-a dus pâna la o 
autobaza de unde cu un autobus ( nr 71)  dupa  7 statii am ajuns chiar in fata taberei respective. Toata aceasta 
deplasare a durat cca o ora si jumatate. Cu titlu informativ, un bilet de calatorie valabil pe toate mijloacele de transport 
costa 270 Ft. de persoana. Pentru întoarcere de asemenea am folosit tot 3 mijloace de transport dar in ordinea inversa. ( 
1 Ft. cca 145 lei vechi). 
         La intrare am avut parte de o mica surpriza  deoarece pâna in acest an taxa de intrare era de 250 Ft  de persoana 
pe zi sau 300 Ft. pentru doua zile (sâmbata si duminica) dar de aceasta data s-au simplificat lucrurile taxa fiind unica 
respectiv de 400 Ft pentru  cele doua zile. ( noi am fost trei persoane). 
         Odata cu plata taxei am primit si câte un talon de participare la o tombola  ce a fost programata pentru ora 18 pm, 
având posibilitatea câstigarii unor aparate de masura sau alte produse. Nu am depus taloanele deoarece la ora 
respectiva noi eram deja la locul de cazare si dupa cina. 

http://www.yohddx.ro/log50mhz2008.htm
http://www.yohddx.ro/
http://www.radioamator.ro/


         Ca intindere, talciocul a avut asigurat un spatiu destul de mare, cu posibilitatea instalarii si a unor corturi. De 
asemenea unii ofertanti au beneficiat de un cort de cca 25/6 m cu mese pentru etalarea produselor,  altii le expuneau 
chiar pe  iarba. 
         Pentru demonstratii practice sau pentru încercarea  diferitelor aparate a fost asigurata energia electrica necesara. 
Erau în functiune statii pe US sau UUS controlate de calculatoare,  semnalele fiind receptionate la un cort alaturat.  
         Cei  mai flamânzi au  avut la dispozitie  un cort suficient de mare unde au gasit mai multe feluri de mâncare, bere 
si mai ales cafea ( 80 Ft.) O portie de tocanita cu specific local era 750 Ft. 
         In privinta produselor oferite spre vânzare, am gasit o varietate foarte mare, de la aparate de radio din perioada 
1950- 1955 sau la un receptor telegrafic cu banda de hârtie (din cel utilizat si la noi la CFR înca din timpul razboiului) 
dar  modernizat (releul fiind actionat prin circuite integrate, iar pentru scris era o rezerva de pix).  Se ofereau aparate 
de masura de tip vechi sau digitale, statii de emisie receptie pentru US si UUS, antene diferite pentru US si UUS. De 
exemplu o statie FT 250 era 52.000 Ft, iar una mai moderna  68.000 Ft. , o antena pentru 2 m costa 3.500 Ft. fiind 
asemanatoare unui GP. 
        Existau si harti pentru radioamatori cu 1.000 Ft. bucata precum si produse cu numai 100 Ft ( un afisaj cu 2 
rânduri si 16 caractere, sau reductor de turatie, etc.) 
         Intr-un cort era organizat un birou pentru QSL uri , pt. informatii si de relatii între radioamatori.                  
         Aici am fost informati de existenta unui club international al radioamatorilor maghiari ( NMARK sau 
International Hungarian Amateur Radio Club)  având ca scop printre altele asigurarea unor mai bune contacte între 
radioamatorii unguri ce locuiesc înafara granitelor si cei din patria mama. Acest club editeaza trimestrial un Buletin 
Informativ ( si noi am primit un exemplar) ce are urmatorul colectiv redactional: 

- N6MV Lukacs Pal presedinte, 
- W1PL Radnay Laszlo presedinte de onoare permanent, 
- N8HHE Szule Robert, casier si editor 
- HA5FQ Emmer Marta’ redactor pentru Europa 
- WA6YPP Karolyi Lajos, colaborator 
- KE8J Miskey J. Steven,  membru 
- VE2ZAM Zambo Lajos , membru 
- PU2KER Henyei  Gyorgy, redactor buletin. 

         Buletinul din iunie 2008 mai prezinta si programul QSO NET pentru ascest club si anume: 
       -  Pentru partea de est al SUA: 7162 KHz in fiecare duminica la 14.00 GMT; marti si joi la 01.00 GMT 
coordonator N1MPZ si KE8J, 
        -  Pentru partea de vest ( California): pe 7280 KHz la 14.00 GMT 
        -  Pentru QSO international maghiar: 28660 KHz la 15.00 GMT; 21373KHhz la 15.00 GMT, 
         - Pentru Brazilia pe 21373 KHz la 23.00 GMT. 
         Tot in acest buletin s-a publicat si o lista cu participantii la un concurs organizat de acest club. Am remarcat si 
mai multi radioamatori YO  ca de exemplu: YO2AAG, YO5QBY, YO6OEK, YO6OHS, YO6ODP, YO6PTM, 
YO6UO, YO6OAF ( pe care l-am cunoscut si personal) YO6DN, YO6PMM, etc. 
         Deasemenea se prezinta o antena pt. US foarte interesanta.  
         Am avut placerea sa cunoastem personal pe HA5FQ, doamna Emmer Marta, foarte documentata in toate 
problemele legate de activitatea acestui club, precum si a simpozionului respectiv, informandu-ne ca FRR nu are de 
aceasta data reprezentanti  la BURABU, acestia  fiind ocupati cu intalnirea din Germania. Am aflat ca sunt si alti 
radioamatori din YO cazati in casute chiar in incinta taberei. 
         Colectivul revistelor  de specialitate  Radiotechnika si Hobby Electronika au avut un stand propriu de unde se 
puteau cumpara revistele respective  si unde se predau taloanele pentru participare la tombola. 
         Am lasat la sfarsit placerea de a aminti intalnirea cu un prieten mai vechi  si anume YO2LOH – Szente Bela-. L-
am zarit in timp ce studia ceva condensatoare variabile mari  (probabil militare) si avand o plasa destul de bine dotata 
cu diverse cumparaturi. 
         Pe la orele 14, topiti de caldura si foame am parasit  tabara de tineret plecand spre casa, unde ne astepta o masa 
buna pregatita din timp si cu speranta ca si anul viitor sa revenim ( daca sanatatea ne va permite acest lucru) 
         Pentru o mai buna documentare atasam si unele fotografii realizate cu aceasta ocazie. Pe unele fotografii apar 
inevitabil YO2LPB, YO2CC precum si YO2LOH. Deasemenea pe o fotografie apare si doamna Emmer Marta, 
HA5FQ si domnul ing. Szuk Zoltan HA5SZ, responsabilul cu organizarea concursurilor de RGA pe UUS, care din 
motive independente de vointa lui nu a putut participa la simpozionul de la Deva, desi stia de aceasta actiune. 
         Aceasta scurta vizita la BURABU a fost interesanta , am avut din nou ocazia  sa constatam modul de organizare 
precum si sprijinul destul de substantial asigurat de organele locale (primaria, societati particulare, etc.) pentru 
activitatea de radioamatorism. 

       Deva, 22 iunie 2008. 
      73 din partea celor doi participanti, YO2LPB si YO2CC. 



        
 

         
 

         
 

 
INVITATIE 

(Cu ocazia intalnirii de la Pecica, prietenii nostri de la HA8KCI ne-au dat invitatiile pentru intalnirea radioamatoriceasca de la 
Mako, pe care o prezentam in continuare in traducerea lui Feri, YO4PX) 

Radioclubul din Mako (HA8KCI) invita cu drag toti radioamatorii, CB-istii, cei interesati de radio, impreuna 
cu familiile lor, la Intalnirea internationala transfrontaliera a regiunii de sud-est, care se va organza pentru a 16-a oara 
in locul cunoscut, conform traditiei, in weekendul celei de a treia saptamani a lunii iulie, la 19 iulie 2008 sambata, in 
tabara de langa strandul de pe malul Muresului. Vom sarbatori a 50-a aniversare a radioclubului din Mako si de aceea 
ii asteptam pe vizitatori cu cateva noutati! 

Programul: 
- intalnire amicala, conversatie, talcioc de la orele 8.00 
- concurs de constructii, inscrieri de la orele 10.00. Oricine poate participa cu orice fel de aparat sau 

instrument autoconstruit 
- masa de pranz intre orele 12.00 - 13.00. Cu ocazia aniversarii clubul plateste 50% din pretul consumatiei 

facute la fata locului! 
- anuntarea rezultatelor concursului de constructii de la orele 13.00, care vor fi stabilite de un juriu ales dintre 

amatori experimentati paricipanti sau pe baza votului participantilor. 
Sumele realizate din vinderea bauturilor vor fi folosite integral pentru premierea castigatorilor concursului de 

constructii, astfel ca participantii la concurs vor beneficia in mod diferentiat de premii in bani. 
Nici cel care nu a luat vreun premiu nu va pleca cu mana goala! 

- baie, conversatie, talcioc de la orele 14.00 
- prajit de slanina de la orele 17.00 (speram in compania unui numar cat mai mare de oaspeti-amatori!) 
Masa se compune din: gulas la ceaun, la pretul de 600,- FT, jumatate este suportat de club. 
Bauturi: bere sau jumatate de litru de sirop cu sifon., la pretul brut de 100,- Ft. (banii merg pentru premierea 

constructorilor) 
Cazarea: in locatia intalnirii in casute de lemn de cate 4 paturi. Pretul: 1600 Ft./pat/noapte sau in oricare 

dintre pensiunile din oras (urmeaza numele pensiunilor, locul lor si numarul de telefon) 
IMPORTANT! 
Cine doreste sa consume la noi o farfurie de gulas la ceaun grozav trebuie sa se inscrie la adresa 

szupepe@szupepe.hu  sau la Szucs Peter (HA8EV) la numarul de telefon 20/9648-800 as  
Indicatii de orientare: 

mailto:szupepe@szupepe.hu


Pe frecevnta S21 (145,525 MHz) si la numarul de telefon  20/9648-800! 
Cine vine cu autobuzul sau cu trenul si nu stie cum sa ajunge la noi, il luam cu placere cu masina, il rugam 

doar sa ne anunte! 
 Va asteptam cu drag pe toti la Mako! 
 Radioclubul din Mako HA8KCI 
 http://www.ha8kci.hu
 

            Concurs pentru radioamatorii constructori 
            Cu ocazia simpozionului international organizat anual in cea dea treia saptamana a lunii iulie de catre 
HA8KCI,  Radioclubul din Mako (Ungaria), se va desfasura si un concurs pentru radioamatorii 
constructori. 
              Scopul acestuia este evidentierea acelor radioamatori care sunt capabili sa realizeze prin forte proprii 
aparatura electronica pentru diverse utilizari si care datorita indemanarii si perseverentei constructorilor de multe ori 
depasesc calitatile produselor similare executate industrial. 
               Sunt doua castegorii de participanti, respectiv juniori (pana la 18 ani) si seniori ( peste 18 ani). 
              Concursul se desfasoara la fata locului in ziua simpozionului de la Mako, pana la ora 10,00. 
              Aparatura construita anterior se va expune la vedere  pentru jurizare.Este  recomandabil ca  fiecare exponat sa 
fie insotit de o scurta pezentare cu date tehnice specifice. Ca principiu fiecare participant poate prezenta o singura 
realizare. 
              Clasificarea exponatelor pe locurile 1,2 si 3 se va face prin vot  de catre participantii la simpozion. Pentru 
aceasta fiecare invitat va primi un buletin de vot ce se va completa cu indicativul propriu sau dupa caz cu numele si 
prenumele, adresa si pregatirea profesionala. Concurentii nu au drept de vot. Votarea dureaza de la orele 10,00 pana la 
orele 12,00. 
               Juriul concursului se compune dintr-un radioamator din Mako si unul din alta parte. Concurentii nu pot face 
parte din juriu. Membrii juriului pot vota individual. Rezultatul votarii se va aduce la cunostinta invitatilor de catre 
membrii juriului. 
                Ocupantii locurilor 1,2 si 3 vor primi diplome iar ceilalti diplome de participare. In cazul in care prin 
sponsorizare se vor constitui sume de bani, acestea se vor distribui astfel: locul 1 va primi 4/10 din valoarea fondurilor, 
locul 2 va primi 3/10 din valoare si locul 3 numai 2/10. Suma de 1/10 ramasa va fi distribuita celorlalti concurenti de 
membrii juriului. 
               Radioclubul l HA8KCI va ureaza succes! 

 
 

                     
 

 

 

LUPTA PENTRU ANTENĂ 

( sub acest titlu, Feri- YO4PX a publicat pe www. radioamator.ro, doua extrem de interesante traduceri,     pe care, cu 
acordul lui, le prezentam mai jos ): 

UN RADIOAMATOR CANADIAN CÂŞTIGĂ LUPTA PENTRU DREPTUL LA ANTENĂ 

http://www.ha8kci.hu/


Un radioamator canadian a repurtat o victorie importantă, după ce municipalitatea şi-a retras obiecţiunile împotriva 
antenei sale. Don Wilbanks AE5DW din partea Amateur Radio Newsline relatează:  

În data de 23 ianuarie 2008 Gilbert Restiaux, VE4GIL a aflat că primăria oraşului Winnipeg a renunţat să se mai 
împotrivească existenţei pilonului său. Dar până să se ajungă la acest deznodământ fericit a trebuit să treacă destulă 
vreme.  

În 2002 Restiaux s-a mutat într-o nouă zonă. După ce s-a consultat cu autorităţile de planificare a construcţiilor din 
oraş el a obţinut aprobarea verbală a acestora pentru a-şi înălţa în curtea din spatele casei un pilon de 17 metri, pe care 
să instaleze o antenă Yagi. După cinci ani unul dintre vecinii săi s-a plâns la autorităţile municipale, motivând că "nu-i 
place" aspectul pilonului.  

Vecinul îşi comunica reclamaţiile prin telefon de două ori pe zi, şi asta timp de mai multe luni. În cele din urmă 
primăria oraşului Winnipeg a fost nevoită să-l învinovăţească pe VE4GIL pentru încălcarea dispoziţiilor locale privind 
construcţiile.  

Restiaux a angajat un avocat, a făcut o mulţime de cercetări şi a beneficiat de ajutorul lui Tim Ellam, VE6SH din 
partea Comitetului Structurilor de antene al radioamatorilor canadieni. VE6SH i-a pus la dispoziţie lui Restiaux 
şi avocatului acestuia o documentaţie, care le-au oferit acestora argumentele necesare pentru a demonstra că 
încercările autorităţilor municipale de a reglementa situaţia antenelor de radioamator ale lui Restiaux depăşeau zona 
lor de jurisdicţie.  

În data de 23 ianuarie 2008, cu o zi înainte de data la care VE4GIL era programat să se prezinte în faţa tribunalului în 
chestiunea pilonului său, Kerri Tymchuk, un avocat al primăriei oraşului Winnipeg i-a scris avocatului lui Restiaux, 
pentru a-l informa că municipalitatea a renunţat să mai ceară inculparea clientului său. Iată o veste bună pentru Gilbert 
Restiaux (dar şi un predecent de bun augur pentru alţi radioamatori aflaţi într-o situaţie similară ).  

CURTEA SUPREMĂ A DECIS ! 
Curtea Supremă a Statelor Unite a refuzat dezbaterea dosarului referitor la un număr de piloni de antenă ridicaţi în 
oraşul Poolesville. John Evans, N3HBX a fost chemat în judecată de vecinii săi, după ce a instalat pe proprietatea sa 
mai mulţi piloni înalţi de 30 de metri, ca parte a staţiei sale de concurs, după ce obţinuse permisiunea pentru aceasta. 
Vecinii au pretins că instalarea pilonilor ar diminua valoarea proprietăţii lor, iar aspectul acestora ar fi dizgraţios.  

Litigiul a început la 30 august 2004, atunci când vecinii "fermei de antene" ai lui Evans s-au adresat Comisiei de apel, 
la mai puţin de o lună de la momentul în care a început instalarea pilonilor. Comisia a respins plângerea vecinilor, care 
pretindeau că permisiunea de instalare fusese eliberată în mod eronat în noiembrie 2004. S-a constatat că perioada de 
30 de zile în care se putea face recurs împotriva permisiunii a expirat. Aprobarea a fost eliberată la 23 iunie, dar vecinii 
au pretins că au aflat despre proiect abia atunci când echipamentele de construcţie au sosit în data de 5 august.  

Doi vecini ai lui Evans, Thomas Burruss şi Alan Gaunoux s-au adresat instanţei în august 2004. Dosarul a fost 
examinat de Curtea de apel a statului Maryland, care a confirmat decizia iniţială a Comisiei, şi anume că vecinii şi-au 
prezentat reclamaţia prea târziu. Curtea îi recomandase Comisiei de apel să decidă dacă lipsa de notificare a vecinilor 
i-a privat pe aceştia de drepturilor lor legale. Comisia a considerat că vecinii nu au nici un drept procesual faţă de 
Evans. Aceasta a fost decizia care a condus la trimiterea dosarului la Curtea Supremă.  

Conform constatărilor instanţei inferioare, Evans, care afirmă că a cheltuit 160.000 de dolari pentru taxe judiciare, a 
avut dreptul de a ridica pilonii şi a urmat procedurile legale. Comitatul a aprobat pilonii, ca fiind nişte accesorii 
utilitare, cum ar fi de pildă o piscină, un garaj sau un şopron. Avocatul său Steven Van Grack a afirmat că din punct de 
vedere juridic pilonii au fost construiţi legal.  

Deşi decizia Curţii Supreme ar fi trebuit să constituie finalul acestui litigiu administrativ, vecinii au iniţiat şi un proces 
civil în august 2004, care a fost plasat în aşteptare până la încheierea litigiului administrativ.  

(Sursa: Amateur Radio Newsline™)(YO4PX)  
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