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Deoarece astazi 31 mai este termenul limita pentru expedierea logurlor la concursurile  Ziua  
Telecomunicatiilor Fair Play  US si UUS si mai sunt inca cateva loguri lipsa ale unor statii (care au fost regasite 
cu numar relativ mare de legaturi in logurile celorlalte statii), organizatorii concursului  au hotarat sa 
prelungeasca pana duminica 5 iunie termenul de primire a logurilor, dupa care se va trece la corectare si 
intocmirea clasamentelor.. 
  Adresele pentru loguri sunt yo2bpz@gmail.com ( pentru US), yo2max@gmail.com (pentru UUS) si 
CP24, 330190 Deva1 HD, pentru ambele concursuri . 

 Statiile de la care nu s-a primit  inca log sunt 
- US: YO4BEW, 6KEA; 8BPK, YP7ARDF, YO30DP 
- UUS: YO2MLG, 2ARV, 4FSV, 4FYQ, 7AQF; 8RZS; 8ROO, 9HH  

( si poate si altele scapate din evidenta noastra). 
 

 
Amanunte si poze de la ZT 2011 si Intalnirea transf rontaliera de la Pecica ( 28 mai) 

 in numarul 178 al revistei noastre, care va apare  in  prima parte a lunii iunie 
 
 
 

VHF/UHF INFO 
 

BULETIN nr. 14 
Realizator  Marius Iacob, YO2LHD 

Dupa luni bune de asteptare, spectacolul E sporadic a inceput. Aproape in fiecare zi din mai au 
fost deschideri Es in 6m, dupa data de 15 au aparut si deschiderile in 2m, ce-i drept de scurta durata, 
dar aducatoare de QSO-uri interesante. Pentru cei aflati la inceput de drum in UUS acum e momentul 
sa-si faca timp sa stea cu transceiverele calde. In 6m cu dotari relative modeste, 50-100 W si antena 
GP se pot realize qso-uri pina la 2500 km fara prea mare efort. Pentru a strabate mai departe se pune 
problema unei antene directive cu 3 sau mai multi elementi. In 144 MHz, de asemenea, cu dotari 
modeste, 25 W si antena GP, se pot realize citeva QSO-uri la peste 1500 km, dar e preferabila 
utilizarea unei antene directive. Personal am reusit cu ani in urma QSO-uri cu EA si F utilizand o 
antena 5/8 lambda si 40 W, dar a fost o singura data!  
           Si MS-ul a inregistrat un varf de activitate la inceputul lunii. Varful de activitate al roiului ETA-
Aquariids s-a suprapus peste concursul Cupa Napoca. In timpul concursului pe perioade de ordinul 
orelor  auzeam intre apeluri unul doua bursturi. Tot legat de concursul din 7-8 mai, am observat 
aparitia unui numar mare de statii LZ, pe langa cele citeva stati cu traditie in traficul UUS. Propagarea 
in timpul concursului a fost buna spre excelenta, am reusit 6 QSO-uri la peste 800km,ODX 887km. 
Ore in sir, IK5ZWU/6 venea cu semnale S9 in KN16NH. Din pacate si de data asta foarte putine statii 
YO. Poate la anu’! 
           Activitatea solara a intrat intr-o usoara scadere, indicele fluxului solar a scazut sub 100, dar cum 
spune N2YO-Ciprian “Valoarea 100 a fluxului solar nu este una critica, ci mai degraba una 
psihologica. Soarele ne obisnuise in ultimele luni cu o panta ascendenta, avand valori ale fluxului 
solar mai mari decat 100, insa in ultimele 2-3 saptamani a revenit la din nou la valori foarte scazute. 

 



Aceasta este mai degraba o variatie temporara, insa ramane de vazut.”Informatii saptaminale despre 
activitatea solara si propagare puteti gasi si pe www.radioamator.ro la rubrica Dx-uri si propagare. 
 
         Luna iunie aduce cu ea si multe concursuri in UUS. 
          In primul weekend, 4-5 iunie 2011 de la 14:00 la 14:00UTC are loc concursul FLOAREA de 
MINA. Regulamentul integral poate fi gasit aici. Atentie la controlul transmis, se da in continuare de la 
o banda la alta. Din pacate inca nu au aparut rezultatele editiei 2009 si 2010. Tot ca o bila neagra 
pentru organizatori, nu apare nici o adresa de email pentru trimiterea logurilor. 
 
          Tot in primul weekend se desfasoara si LZ DX VHF/UHF CONTEST. Regulamentul integral in 
limba engleza se gaseste la adresa http://www.bfra.org/files/VHF/VHFcontests2011_eng.pdf . Colegii 
nostrii din Bulgaria au reusit si realizarea unui "robot" care face verificarea incrucisata a logurilor 
inscrise. 
          La noi se incumeta cineva sa realizeze un asemenea robot??? 
         Tot in 4-5 iunie de la 14:00 la 14:00 HA VHF CONTEST.Regulamentul integral aici. 
          In weekendul 11-12 iunie 2011 de la 14:00 la 14:00 utc are loc concursul international "CUPA 
SILVERFOX". Regulamentul integral aici.  
         O remarca legata de acest concurs: in timpul concursului, se poate lucra cu o statie atat in CW cat 
si in fone, pe fiecare banda, dar numai la o diferenta de 10 minute. Aceasta prevedere constituie o 
problema pentru programele de concurs care a doua legatura in aceeasi banda o considera dubla si o 
coteaza cu 0 puncte. 
            In al treilea weekend, 18-19 unie 2011 are loc concursul "MEMORIAL YO7VS" in banda de 
50MHz. 
           Regulamentul complet in continuare. 
           Scopul: comemorarea lui YO7VS, plecat dintre noi un martie 2008 si continuarea traditiei 
concursului “Oltenia Six Meters” printre initiatorii si promotorii caruia se numara si Dick, YO7VS  
           Data / ore: Concursul “Memorial YO7VS” (fost “Oltenia Six Meters”) – se va desfasura in 
paralel cu IARU-50 MHz- Contest (pentru anul 2011 in 18 - 19 iunie, intre orele 14 – 14 UTC)  
          Banda si modurile de lucru: Banda de 50 MHz in urmatoarele moduri: A1A, A3E, R3A, J3E si 
F3E (G3E) cw 50,090 – 50,100 MHz ;cw+ssb 50,100 – 50,500 MHz  toate modurile 50,500 – 52,000 
MHz ,fereastra pentru DX 50,110 – 50,130 MHz  
           Categorii: A - individual; B - echipe.  
           Controale: RS(T) + 001(serial crescator) + WW QTH locator.  
           Punctaj: 1 km = 1 punct.  
          Scor: Suma punctelor din legaturi.  
          Loguri : Numai in format .EDI la adresa: yo2max@gmail.com, , in maxim 30 de zile dupa 
concurs.  
            Nota: Cu o statie se poate lucra o singura data, indiferent modul de lucru.  
Pentru statiile straine este obligatorie o lista cu minim 3 QSO-uri cu statii romanesti (YO, YP, YQ, 
YR).  
            Recomandam utilizarea programelor:  
LOGUUS scris de YO9CWY http://www.qsl.ro/yo9kpi/downloads.htm  
MHR Log scris de DL5MHR http://www.radioamator.ro/contest/software/  
VHFCtest scris de S53WW http://lea.hamradio.si/~s53ww/Vhfctest/vhfct.htm 
TACLog scris de OZ2M http://rudius.net/oz2m/taclog/index.htm 
            Clasamente / premii: Clasamente separate pentru fiecare categorie. Primii trei clasati la 
fiecare categorie primesc diplome.  
Statiile YO vor fi incluse in clasamentele generale ale categoriilor A si B, dar se va face si un 
clasament separat al acestora (categoria C, neoficiala), iar statiile clasate pe primele trei locuri vor 
primi diplome.  
Se acorda cupa « Memorial YO7VS » statiei din concurs care obtine punctajul maxim. 
             Tot in acest weekend are loc si concursul "Constructorul de Masini".Regulamentul integral 
aici. 
              Duminica 19 iunie de la ora 07 la 12 UTC 9A Activity Contest. Regulamentul integral in 
limba romana aici. 
              In 28 iunie de la ora 17 pina la ora 21 UTC 50MHz Cumulative Open Contest. Regulamentul 



integral in limba romana aici. 
              Informatii despre expeditiile lunii mai gasiti in buletinul editat de OZ6OM. 
              La pagina lunii va recomand http://www.i1wqrlinkradio.com de toate pentru toti 
radioamatorii. O adresa ce merita a fi salvata. Gasiti aici date constructive pentru antene, interfete, 
scheme de statii si modificari, informatii despre sateliti, etc. 
 
Daca aveti informatii interesante (utile) care  doriti sa fie inserate in cadrul buletinului, trimiteti un 
email cu ele la ukwnews @ gmail.com sau yo2lhd @ yahoo.com . 
 
73 de YO2LHD-Marius  
   

 
 

NOMINALIZĂRILE CQ MAGAZINE ÎN GALERIILE CELEBRITĂŢILOR 2011 
- Articol preluat  cu acordul autorului de pe yo4px.blogspot.com - 

 
CQ Magazine a anunţat noile nominalizări pe anul 2011, înscriind 12 noi membri în CQ Amateur Radio Hall of 
Fame – între ei un campion de telegrafie şi un cardinal al bisericii romano-catolice – şi câte un nou membru 
în CQ DX Hall of Fame şi CQ Contest Hall of Fame. 
Acest an marchează cea de a 25-a aniversare a CQ Contest Hall of Fame şi cea de a 10-a aniversare a CQ 
Amateur Radio Hall of Fame (CQ DX Hall of Fame este cea mai veche dintre cele trei, onorându-i pe cei mai 
buni DX-mani cu începere din 1967). 
CQ Amateur Radio Hall of Fame cinsteşte acele personalităţi - radioamatori autorizaţi sau neradioamatori - care 
au adus o contribuţie semnificativă la radioamatorism. Noii membri primiţi în 2011 sunt (în ordine alfabetică): 
Bell Dave, W6AQ – producător de TV şi film la Hollywood; puternic implicat timp de mai multe decenii în 
producerea a numeroase videouri promoţionale despre radioamatorism. 
Brightman Nate, K6OSC – «scânteia» îndărătul indicativului W6RO, staţia de radioamator de pe vasul Queen 
Mary din Long Beach, California. 
Ensor Loretta, W9UA (SK) – instructor de Morse şi de noţiuni de bază în eter între 1929 şi 1941, care împreună 
cu fratele ei a ajutat cel puţin 900 de amatori să-şi obţină autorizaţiile. 
Gunderson Bob, W2JIO (SK) – operator nevăzător, editorul şi publicistul «The Braille Tehnical Press»; 
Mahony Cardinal Roger, W6QYI – arhiepiscop emerit în Los Angeles, susţinător al reformei imigraţiei. 
Margolis Sylvia (fără indicativ) (SK) – scriitor umorist prolific în anii ’60 şi începutul anilor ’70; primul oficial 
de relaţii publice al RSGB. 
McElroy Ted (fără indicativ) (SK)  - campion mondial la telegrafie şi producător de chei de manipulare. 
Moorefield Ron, W8ILC – unul dintre organizatorii de bază ai Dayton Hamvention de cel puţin 30 de ani; 
coordonator naţional al operaţiunilor de radioamator cu ocazia Drumului flăcării olimpice din 1984. 
Raff Malcolm, WA2UNP (SK) – astrofizician, inginer aerospaţial şi biotehnolog; a dezvoltat unele dintre cele 
mai timpurii tehnici secvenţiale ale ADN-ului şi a contribuit cu un program la proiectul genomului uman. 
Schmieder Robert, KK6EK – DX-man şi DXpediţionar remarcabil, fizician şi ecologist (membru al expediţiei 
3Y0PI pe ins. Petru I în 1994. Vezi articolul Petru I, insula de la capătul lumii) 
Stodola E. King, W2AXO (SK) - «părintele» comunicaţiilor EME. 
Taflove Allen, WA9JLV – profesor de inginerie electrică şi informatică la Northwestern University şi autoritate 
în domeniul electrodinamicii computerizate. 
 
CQ Contest şi DX Halls of Fame îi onorează pe acei amatori care nu numai că au excelat prin performanţe în 
aceste domenii majore ale radioamatorismului, dar au şi promovat dezvoltarea hobby-ului, «restituindu-i» 
acestuia propria lor contribuţie. 
În CQ Contest Hall of Fame a fost primit 
John Sluymer, VE3EJ – John a fost un competitor activ şi DX-man din 1973.  Este membru fondator şi actual 
preşedinte al Contest Club din Ontario, care şi-a sporit numărul de membri de la 16 la 250 în mai puţin de un 
deceniu. John deţine şi numeroase recorduri locale canadiene şi în concursuri DX, fiind frecvent gazda unor 
echipe de concurs multi-op la staţia sa; vechi membru al CQ WW Contest Committee, frecvent conferenţiar la 
forumuri şi întâlniri de club. 



 
 
În CQ DX Hall of Fame au mai  fost primiti (anunţurile în cadru festiv la Dayton Hamvention 2011):   
Michael J. McGirr, K9AJ – Mike este un DXpediţionar de marcă, care a operat literalmente din toate colţurile 
lumii de peste 30 de ani. Călătoriile sale numeroase l-au purtat de la expediţii arctice în Nunavut pe insula 
Heard, pe coastele Antarcticii, pe insulele Oceanului indian şi ale Pacificului de sud. Mike este şi director 
al Island Radio Expedition Foundation (IREF) şi premiat al W9DXCC Award of Excellence in DXing. 

 
 
. 
(Sursă: saitul eHam) 

*   *   *  

 
 

   

                                                                                                                                                                                 
          Filiala Budapesta                                                                                                                                       Marabu 

 
  Filiala Budapesta a Federatiei Ungare de Radioamatorism (MRASZ) si Radioclubul Csurgay Arpad din 

Budapesta,  
Va invita sa participati la Intalnirea internationala a radioamatorilor BURABU-2011.  
Sponsorii intalnirii sunt:  Anico SRL, Consiliul Local a Primariei Csepel - Budapesta, Forumul Civil 

Csepel, Detant SRL, Apararea cetateneasca Csepel-Sud, DND Telecom SRL, Radioclubul Kolos (HA5KRK), 
Radioclubul Puskas Tivadar (HA5KHC), Casa de editura Radiovilag (Redactia revistelor Radiotechnika si 
Hobby Elektronika). 

Perioada: 10 - 12 iunie 2011. 
Locul:  Tabara tineretului de pe insula Csepel din Budapesta, calea Hollandi nr. 8, sectorul XXI. 

Intâlnirea interna ţional ă a radioamatorilor 
 

B U R A B U – 2 0 1 1 
Invita ţie - program 

 



GPS: N 47° 24.750' E 19° 05.858' 
Taxa de intrare: 400 HUF biletul de sustinere, participare la tombola, care asigura 15% reducere la 

cofetaria Hollandi de vizavi, pentru tinerii sub 14 ani biletul de tombola nu este obligatoriu. 
Cazare: in limita locurilor disponibile in casute ori in corturi personale cu lengeria proprie. Ambele 

variante in mod gratuit. 
Hrana:  sambata gulas la ceaun la pretul de cost. Incepand de vineri functioneaza bufet non stop. 
Programul de desfasurare: 

□ VINERI - 10 iunie 2011. 

• incepand cu ora 15:00 primirea si cazarea participantilor. 
• incepand cu ora 19:00 concurs de gatit cu materia prima si ustensile aduse de acasa.  
□ SAMBATA - 11 iunie 2011. 

• ora: 09:00 festivitatea de deschidere, premierea castigatorilor Campionatului de Unde scurte si Unde 
ultrascurte BUDAPEST, YL-OM, HA-HNY, NMARK si Intalnirea radioamatoarelor. 

• ora: 10:00 radiogoniometrie pentru incepatori, copii, vanatoare de vulpi cu ochii legati, premiere 
• ora: 10:00 petrecere pentru fonisti si o competitie legera pentru telegrafisti. 
• ora: 11:00 concursuri distractive organizate de HA5KHC. 
• ora: 12:00 - 14:00 masa de pranz. 
• ora: 14:00 experiente spectaculoase de fizica, expuneri.  
• ora: 15:00 expuneri tehnice de specialitate, forum.  
• ora: 16:30 premierea constructorilor, premierea concursului distractiv HA5KHC, tombola. 
□ DUMINICA - 12 iunie 2011. 

• ora: 09:00 vizitarea Statiei de emisie Lakihegy ori a Muzeului R-TV Diosd.  
• ora: 14:00 inchiderea taberei. 
Alte activitati: 
▪ bursa, sambata se organizeaza talciocul pe capitala. 
▪ concurs si expunerea aparatelor realizate de amatorii constructori. 
▪ prezentare MaSat-1. 
▪ sambata, posibilitate de racordare a echipamentelor la aparate de masura (HA5NP). 
▪ prezentare echipamente ATV-, SSTV- si APRS. 
▪ expozitie de echipamente militare radio cu vanzare. 
▪ indrumarea participantilor prin radio pe frecventa de 145,500 MHz, FM, simplex. 
Informatii suplimentare si rezervare de cazare: Matuska Andras HA5BSC, Telefon: + 36.1.276.4770, 

mobil: + 36.30.424.0582, E-mail: ha5bsc@freestart.hu, respectiv Bekei Ferenc HA5KU, Telefon: + 
36.1.239.4932, E-mail: fbekei@radiovilag.hu. 

Organizatorii, Va asteapta cu drag impreuna cu membrii familiei si Va doresc distractie placuta.   
 
                                                              ing. László HADNAGY - HA5OMM (YO5AEX).  
 
 

SILENT KEY 
 În ziua de 28 mai 2011 dimineaţa ( in timp ce o mare parte a radioamatorilor YO2 se aflau la 
intalnirea de la Pecica) după o lungă şi grea suferinţă de peste 1 an şi jumătate, a încetat din viaţă cel 
care a fost YO2LMX colonel în rezervă Dorel Adrian  Mureşan. 
 S-a născut la 29 iulie 1958 din părinţii Ana şi Ştefan,tatăl fiind militar de carieră. A urmat 
şcoala primară şi liceul la Orăştie,apoi Şcoala de Ofiţeri de Transmisiuni din Sibiu şi Academia 
militară tehnică la Bucureşti. Şi-a dat doctoratul în specialitatea tehnică militară tot la Bucureşti. 
 La început a lucrat ca ofiţer specialist în transmisiuni la o unitate militară din Orăştie,apoi  a 
fost transferat la STS Timişoara unde a lucrat până în anul 2006,după care a fost trecut în rezervă. 
 A fost un ofiţer care şi-a iubit mult profesia şi un foarte bun familist,căsătorit fiind cu 
Genoveva,cadru militar la Jandarmeria Timişoara. 
 A fost condus pe ultimul drum de un număr mare de colegi de serviciu ai lui şi ai soţiei,de 
asemenea şi de un grup de radioamatori timişoreni,fiind înmormântat cu onoruri militare. 
 Cele mai importante valori ale sale au fost cinstea,onoarea şi patriotismul,stingându-se cu 
demnitate aşa cum a trăit toată viaţa. 
 Dumnezeu să-l odihnească ! 
 
     Sorina şi Valy YO2AQO  

 


