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A kapcsolás elemeiről, rövi-
den. A C1 kondenzátor lehet 
tantál vagy elektrolit, a C2 kerá-
mia típusú, a P potméter nyákba 
ültethető miniatűr változat, 
±20% tűréssel. Az R áramkorlá-
tozó ellenállás ±5%-os fémréteg, 
értéke nem kritikus, az 510...620 
ohmos tartományból választhat-
juk Terhelhetősége 0,4...0,6 W. 

Az áramfelvétel tájékoztató jel-
leggel 9 V-ról kb. 16 mA. Célsze-
rű a kapcsolást egy kapcsolóval 
kiegészíteni, ekkor a körbe futást 
bármikor leállíthatjuk vagy újra 
indíthatjuk. Nyomógombos kap-
csolót (csengőgomb) alkalmazva 
kész a szerencsekerék játékunk. 
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Szomorú szívvel tudatjuk, hogy 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Czinderi Tibor 

HG1CB 
 
rádióamatőr társunk 91 éves korá-
ban elhunyt. 

Tibort gyermekkorától érdekelte a 
rádiózás világa. Az első rádióját 14 
évesen építette, egy lezuhant német 
repülő rádióalkatrészeiből. Az éter-
munkát 1982-ben CB-zéssel kezdte, 
aztán 1986-ban postavizsgát tett. Az 
akkori MHSZ, majd utána a Keszthe-
lyi Városi Rádióklubnak volt tagja, 
haláláig. 

Kedvenc területe az URH-munka 
volt, és a fonyódi aktivitási napok. 
Évtizedekig a Rádiótechnika lelkes 
olvasója és előfizetője is volt. Emlé-
két – többek mellett – unokája, e so-
rok írója is megőrzi. 

HG1RRA

Silent key 
 
Faragó Zoltán, HA8AQ 
 

Hívójele Mezőkovácsházáról in-
dult, majd a gyulai rövidhullámo-
sok hírét vitte évtizedeken át. Adó-
felelőse volt a HA8KWE állomás-
nak, s egyben vezetője a rádióklub 
RH szakosztályának. Nagy hozzá-
értés jellemezte konstruktőri 
munkáját, mindig megfelelve az 
új és újabb technikai megoldások 
kihívásainak. Miként ez volt mun-
kájában is, ahol kiválót nyújtott az 
orvoselektronika szakterületén.  
A meggyőződéséből megélt HAM 
Spirit nála valóban tartalommal 
telt meg, kivívva a tiszteletet, 
mely követendő példát adott a fi-
ataloknak. 

Alkotó munkájának teljében 
sújtott rá az évekig türelemmel 
viselt alattomos betegség, meg-
bénítva szakmai ambícióit, mely 
életeleme volt. Egy igazi amatőr-
barát 70 évesen hagyott itt ben-
nünket, hívójelének emléke él 
és hiányozni fog az éterből. 
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