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Fiċ-Ċentru mhux

permess tipjip

Mill-Editur
Ħbieb,
Nilqagħkom għal ħarġa oħra ta’ dan il-fuljett ta’ Lulju 2008 li hija s-28 ħarġa ta’ din issensiela.
Kif għedtilkom l-aħħar darba, s’issa irnexxili nsib għandi tliet fuljetti li kienet toħroġ ilMARL qabel u qed nikkuppjahom fuq format PDF ħalli nkunu nistgħu nerġgħu
nippubblikawhom fuq il-paġna ta’ l-internet tagħna ħalli kulħadd ikollu aċċess għalihom.
L-ewwel wieħed għandi l-ħsieb li noħorġu f’Settembru.
Nerġa’ nappella biex kull min għandu xi kopja ta’ xi fuljett li kienu joħorġu qabel din issensiela jekk jogħġbu jgħaddiha lili ħalli nkun nista’ nagħmel kopja u mbagħad nerġa’
ngħaddiha lura. Inroddilkom ħajr tal-koperazzjoni tagħkom bil-quddiem.
F’din il-ħarġa se nagħtukom ftit tagħrif dwar Wenzu Dalli li kien dilettant tar-radju li miet
madwar tliet snin ilu. Wenzu kien pijunier fil-ħidma għal persuni b’diżabilita’ u l-kuraġġ
tiegħu biex jegħleb id-diffikultajiet kbar tiegħu għandu jkun ta’ eżempju għalina ‘lkoll.
L-għarfien tal-ħidma tiegħu huwa mhux biss mid-dilettanti tar-radju Maltin, imma lgħarfien tiegħu huwa wkoll mill-Għaxqin li se jwaqqfulu monument bħala tifkira tiegħu.
Għalhekk kien xieraq li bħala dilettanti tar-radju nuru wkoll l-għarfien ta’ seħibna billi se
nġibulkom tagħrif dwaru, dwar il-familja tiegħu, kif ukoll dwar il-programm tal-kxif talbust tiegħu, liema tagħrif ġie mgħoddi lilna mill-kummissjoni li twaqqfet biex tagħmillu lmonument f’Ħal-Għaxaq.
F’din il-ħarġa qed inġibulkom tagħrif dwar frekwenzi kif ukoll korrispondenza mibgħuta
lilna dwar il-frekwenza tal-500 kHz u stazzjonijiet li huma mniżżla li jużaw frekwenzi
qrib tagħha.
Għandkom ukoll informazzjoni dwar il-batteriji Nicad li mhux se jkunu jistgħu jibqgħu
mportati iżjed fil-pajjiżi membri ta’ l-Unjoni Ewropea minħabba direttiva tagħha li se
tidħol fis-seħħ f’Settembru.
Tinsewx il-BBQ li se jsir fl-20 ta’ Settembru u nittamaw li narawkom fiċ-Ċentru tagħna,
kemm għall-BBQ imma nixtiequ narawkom ukoll aktar sikwit.
Nittama li l-informazzjoni fil-fuljett issibuha siewja għalikom u jekk ikollkom xi artiklu
jekk jogħġobkom ħalluh fil-kaxxa tal-QSL tiegħi.
Lawrence
9H1AV/9H9MHR
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Wenzu Dalli 9H1HB

Hawnhekk se nagħtukom ftit informazzjoni dwar Wenzu Dalli, 9H1HB, li kien ħalliena
tliet snin ilu.
Din l-informazzjoni ġiet mgħoddija lilna flimkien ma stedina biex id-dilettanti tar-radju
jieħdu sehem fiċ-ċerimonja tal-kxif ta’ monoument ta’ tifkira għal Wenzu u jekk jixtiequ
jagħtu xi ħaġa għall-istess monument.
Qed inġibulkom din l-informazzjoni għaliex Wenzu kien dilettant tar-radju bħalna u tajjeb
li nkunu nafu fil-qosor xi ftit l-istorja ta’ ħajtu ħalli jkun ta’ eżempju għalina.
Wenzu twieled fis-16 ta` Settembru 1954 u miet fl-eta` ta` 50 sena fis-16 ta` April 2005.
Missieru kien jismu Anġlu u kien mill-Gudja. Kienu jgħidulu ta` Tamajs u kien miet
b`attakk tal-qalb meta kien qed jaħdem fl-għalqa tiegħu.
In-nanniet kien jisimhom Madalen u Wenzu, u Teres u Karmnu.
Missieru u ommu kienu kuġini u meta żżewġu kienu joqogħdu fi-Triq Dun Ġużepp Naudi,
Ħal-Għaxaq.
Wenzu u oħtu Karmena kienu għomja sa minn twelidhom. Wenzu kien il-kbir u issa ilu
mejjet tlett snin.
Oħtu Karmena għandha 49 sena u qegħda f`dar iż-Żejtun. M’hemmx għalfejn ngħidu li
kienu jinħabbu ħafna.
Wenzu, fi tfulitu kien imqarqaċ u kien iħobb ħafna l-annimali. Infatti kemm il-darba
għamel taħdita fuq ir-radju dwar l-annimali u kien irabbi l-kanali u l-fniek fid-dar tiegħu.
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Skola:- mar sena l-Liċeo tal-Belt u 4 snin il-Liċeo tal-Ħamrun. Kien ukoll b`mod
esperimentali li tifel b`diżabilita` jitħallat ma` tfal oħra. Kien magħruf li kien tifel bravu
ħafna u kien jaqbad tal-linja waħdu, imur l-iskola u jsib postu kullimkien waħdu saħansitra
mingħajr l-istikka l-bajda. Kien anke għamel il-GCEs u ta` tfajjel li kien, kien diġa’ radio
amateur.
Kapaċita`- Lingwi:- Kien jaf jitkellem bil-Malti, bl-Ingliż, bit-Taljan, bl-Ispanjol u ftit
bil-Ġermaniż.
Kultura:- kien mar Spanja ma` Fr. Martin Micallef, Kappillan ta` dak iż-żmien f`ĦalGħaxaq, biex jiltaqgħu mal-Kappillan u l-Kunsill Ċiviku ta` Navarreż fl-okkażjoni ta`
meta Don Vincente Sikluna, b`dixxendenza minn Ħal-Għaxaq kien se jsir Beatu. Kien sar
ġemellaġ bejn il-Kunsill Ċiviku ta` Ħal-Għaxaq u dak ta` Navarreż. Wenzu ġieli kien
jagħmilha ta` interpretu.
Passatemp:- Kien radio amateur u tgħallem mal-Malta Radio Amateur League taħt is-Sur
Karmenu Fenech minn Ħ`Attard. Ħa l-liċenzja f`Settembru1982 u n-nominattiv tiegħu
kienet 9H1HB (Nine Hotel One Hotel Bravo) u minħabba li dejjem kien ċajtier u ferħan
kienu jgħajtulu Nine Hotel One Happy Baby. Madankollu, hu kien magħruf ukoll għasserjeta` tiegħu għalkemm kien jiċċajta ħafna u kellu ħafna ħbieb.
Attivitajiet:- kien jitkellem fuq programmi tar-radio (ir-redifjuxin) bħal “Sejħa għallmorda” u oħrajn. Kien jipprepara il-qari tal-Liturġija bil-Braille u jaqrah waqt il-quddies.
Persuntu:- Kien bniedem qawwi, wiċċu jixgħel u dejjem daħqani. Kien kapaċi jitkellem
fuq kollox u ma` kulħadd. Meta` joħroġ kien juża l-bastun abjad. Kien imur għal xi mixja
waħdu biex fl-istess ħin kien jagħmel naqra eżerċizzju.
Xogħol:- Kien imur iċ-Ċentru Ħidma Soċjali f`Santa Venera fejn kien laħaq għalliem talBraille. Kien tgħallem il-Braille għand Miss Hedley mill-Furjana. Kemm-il darba kien
jagħti lezzjonijiet lill-sħabu persuni neqsin mid-dawl. Kien ukoll għamel żmien jaħdem idDipartiment ta’ l-Edukazzjoni.
Ħbieb:- Kellu ħafna ħbieb speċjalment lill-Fr. Martin Micallef li kien Direttur Spiritwali
tal-persuni b`diżabilita`, lil-Karmnu Degabriele, u lil Twanny u Sina Vella.
Għajnuna:- Christine, ġara tagħhom kienet tgħinhom fit-tisjir, ħasil tal-ħwejjeġ u tindif
tad-dar.
Namrata:- Mansweta mis-Siġġiewi
Miet:- Kien beda juġgħaw sidru u t-tobba qalulu biex jagħmel id-dieta ħalli jkunu jistgħu
jagħmlulu l-By-Pass. Sidru beda juġgħaw iżjed u daħħluh l-isptar San Luqa f`Ward M3.
Imma fl-istess jum spiċċa fl-ITU u miet fil-għaxija stess fis-16 ta` April 2005. L-Għaxqin
ġew bi ħġarhom għall-funeral tiegħu u bkewh għax veru kien bniedem speċjali.
Monument:- Wenzu għadu f`qalbna. Kien ta` eżempju tajjeb għal sħabu, għall-Għaxqin
kollha u għal kull min kien jafu. Il-monument bil-bust tiegħu fi Pjazza Santa Marija f`ĦalGħaxaq se jservi ħalli dak il-ferħ li kien jilqa` lil kulħadd bih jibqa magħna għal dejjem.
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Il-monument għandu plakka tal-bronż b`kitba bil-Braille mkabbar ħalli tiġi apprezzata
minn kulħadd u taħtha plakka tal-irħam, it-tnejn iġibu l-kliem

WENZU DALLI
16.09.54 – 16.04.05
Wieħed mill-ewwel pijonieri
fil-qasam tad-diżabilita`

Il-Kummissjoni Wenzu Dalli
għanda l-pjaċir tistieden lil

għall-inawgurazzjoni ta` monument
fi pjazza Santa Marija, Ħal-Għaxaq f`gieħ

WENZU DALLI
nhar il-Ħamis 25 ta` Settembru 2008
wara quddiesa fis-6.00pm konċelebrata mill-Arċisqof Emeritus
Mons. Ġużeppi Mercieca
fil-Knisja Parrokkjali ta` Ħal-Għaxaq
u għar-riċeviment ta` wara
taħt il-Patroċinju Distint ta`
l-E.T. Dott. Edward Fenech Adami
President ta` Malta.
Il-mistednin huma mitluba li jkunu f`posthom fil-Knisja mhux aktar tard mil-5.45pm.

Regrets only Mob.no.79592337

Monument f`ġieħ

WENZU DALLI
16.09.54----16.04.05
Wieħed mill-ewwel pijunieri
fil-qasam tad-diżabilita`.
Il-kxif tal-monument fi Pjazza Santa Marija, ĦalGħaxaq se jsir nhar il-Ħamis 25 ta` Settembru 2008
wara quddiesa konċelebrata fil-knisja parrokkjali
ta’ Ħal-Għaxaq fis-6.00pm
taħt il-Patroċinju Distint ta`
l-E.T. Dott. Edward Fenech Adami,
President ta` Malta
u jitbierek mill-Arċisqof Emeritus

Mons. Ġużeppi Mercieca.
Ħu sehem fit-twaqqif ta` dan il-monument
billi tagħti kontribuzjoni għall-ispejjeż tiegħu
lill-Kappillan, lil Twanny Vella (tel.no.21800489)
jew lil John Gafa` (tel.no.21898678)
Kummissjoni Wenzu Dalli
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Aħbarijiet
Stedina mill-iScouts
Is-Segretarju rċieva stedina mingħand l-Assoċjazzjoni ta’ l-iScouts ta’ Malta fejn erġajna
ġejna mistednin biex nieħdu sehem fil-Ġamboree miċ-Ċentru ta’ l-iScouts fil-Floriana.
Din l-attivita’ se ssir biex timmarka l-100 sena ta’ Scouts f’Malta u se tinżamm fit-tielet
tmiem il-Ġimgħa ta’ Ottubru.
Dawk kollha li jixtiequ jieħdu sehem għandhom jinfurmaw lil 9H1PS Arthur fuq
9h1ps@maltanet.net jew lil 9H1PI Ivan fuq ivan.privitera@gmail.com
Stazzjon Speċjali mill-Afrika t’Isfel

Is-segretarju rċieva messaġġ elettroniku mingħand DW Dreyer-Juselius, ZS6DJD,
zs6djd@gmail. com dwar żewġ stazzjonijiet speċjali li se jkunu qed jitħaddmu fl-24 ta’
Settembru fl-Afrika t’Isfel.
L-24 ta’ Settembru huwa jum il-wirt (heritage) fejn huma jiftakru l-Istorja tagħhom u listazzjon taċ-Ċentru ZS4SRK se jkun qed jaħdem mill-blokka tal-bini l-qadima.
Fl-istess waqt, l-istazzjon speċjali l-ieħor ZS08TV se jkun qed jitħaddem minn fabbrika
tal-laħam qadima li llum huwa ċ-Ċentru tal-Vaal Triangle Amateur Radio Branch.
Iż-żewġ stazzjonijiet se jkunu qed jitħaddmu fuq l-20 u l-40 metru u forsi wkoll fuq it-80
metru SSB, kif ukoll bil-kodiċi Morse. Aktarx li jippruvaw ukoll SSB fuq il-15-il Metru.
Huma jixtiequ li jaħdmu ma kemm jista’ jkun stazzjonijiet minn kull parti tad-dinja, u
għalhekk dawk kollha li jinteressahom li jaħdmu ma dawn l-istazzjonijiet speċjali
għandhom joqgħodu attenti għalihom.
Direttiva dwar batteriji Nicads
Dawk kollha li għandhom xi apparat li juża batteriji Nicads se jkollhom jew jużaw batteriji
oħra jew jekk ma jistgħux ikollhom jaraw x’jagħmlu biex ikomplu jużawh.
Dan għaliex fis-26 ta’ Settembru se tidħol fis-seħħ direttiva ta’ l-Unjoni Ewropea li
batteriji Nicads ma jistgħux jibqgħu jiġu mportati fl-Unjoni Ewropea.
Għalhekk dawk li jridu jkomplu jużaw dawn il-batteriji għandhom jaraw li jixtru minnhom
għaliex wara s-26 ta’ Settembru mhux se ssir aktar importazzjoni u meta jispiċċaw dawk li
jkun hemm fis-suq ma jsibux aktar.
Infakkarkom biex jekk tużaw batteriji oħra taraw li jkollkom l-apparat tajjeb għalihom
biex tiċċarġjawhom għaliex inkella tagħmlulhom ħsara barra li jistgħu jisplodu.
Lawrence
9H1AV / 9H9MHR
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136kHz
Dwar din il-frekwenza suppost li se neħduha minn Jannar tas-sena 2009 jew jekk jista’
jkun ftit qabel.
Fil-fatt, is-Segretarju kien irċieva komunikazzjoni mingħand is-Sur Adrian Galea millAwtorita` tal-Komunikazzjoni fejn kien infurmah li għalkemm id-deċiżjoni tal-Konferenza
Dinjija tar’Radju kienet li l-frekwenzi bejn 135.7 kHz u 137.8 kHz jingħataw lid-dilettanti
tar-radju b’saħħa ta’ 1 W e.r.p. Malta se tkun tista’ tagħti din l-allokazzjoni wara rreviżjoni tal-Pjan Nazzjonali tal-Frekwenzi li għandu jsir din is-sena.
Din ir-reviżjoni kellha tieħu sa’ dan ix-xahar u għalhekk jekk il-pjan huwa lest mhux
suppost li ghandu jkun hemm diffikulta’ li ningħataw din il-frekwenza qabel is-sena ddieħla.
7MHz
Aħna konna tlabna wkoll biex l-allokazzjoni tas-7 MHz titkabbar sas-7.3 MHz, imma ttweġiba kienet li skond ir-reglamenti ta’ l-ITU Malta m’hijiex f’pożizzjoni li tagħti din lallokazzjoni lid-dilettanti tar-radju.

500kHz
Jidher li din il-frekwenza għadna ħafna ‘l bogħod, anki jekk pajjiżi oħra fl-Ewropa barra
mill-Amerika taw allokazzjoni lid-dilettanti tar-radju tagħhom fuqha.
Dwar din il-frekwenza irċevejna messaġġ elettroniku mingħand Ulrich, DK4VW biex
jekk ikollna xi nformazzjoni dwar din il-frekwenza ngħadduielu. Huwa tagħna wkoll lista
ta’ stazzjonijiet u frekwenzi li se nagħtuielkom aktar l-isfel ħalli tkunu tistgħu tissemmgħu
u taraw jekk ikunx waqfu joperaw.
Għaldaqstant, kull min jissemma fuq dawn il-frekwenzi għandu jara jekk hemmx
stazzjonijiet u jgħaddi din l-informazzjoni lil Ulrich ħalli fil-Konferenza Dinjija tar-Radju
li jmiss li ssir fis-sena 2011 ikun hemm jista’ jkun informazzjoni ħalli ssaħħaħ it-talba għal
allokazzjoni dinjija lid-dilettanti tar-radju.
Fil-fatt, din il-Konferenza għandha quddiema punt 1.23 fuq l-aġenda li jgħid li,
“biex tqis allokazzjoni ta’ madwar 15 kHz f’partijiet tal-frekwenzi bejn 415 – 526.5
kHz lis-servizz tad-dilettanti tar-radju fuq bażi sekondarja, meħudha l-ħtieġa li jiġu
mħarsa servizzi eżistenti”.
Il-ħsieb tad-dilettanti tar-radju huwa li l-allokazzjoni tkun qrib il-500 kHz (600 metru).
Għalkemm għad hemm xi NDBs fuq dawn il-frekwenzi, dawn mistennija li jitneħħew filfutur qrib.
Għalhekk inħeġġu lid-dilettanti tar-radju biex jaraw jekk hemmx stazzjonijiet bejn ilfrekwenzi msemmija, in-nominattiv tagħhom u kull dettal ieħor ħalli jkunu ta’ għajnuna
fit-talba għal allokazzjoni lid-dilettanti tar-radju fuq din il-frekwenza.
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Dawn huma stazzjonijiet li huma mniżżlin fil-lista ta’ stazzjonijiet NDB, imma aktarx
m’għadhomx jaħdmu jew se jispiċċaw fil-futur qrib. Għalhekk huwa mportanti li naraw
jekk dawn il-frekwenzi għadhomx użati u jekk iva minn min.
Kif tistgħu tindunaw dawn huma kollha fil-pajjiżi ta’ l-Ewropa tal-Lvant jew li kienu taħt
l-ex-Unjoni Sovjetika, bħal ma huma l-Armenja, l-Ażerbajġan, il-Belarus, il-Bulgarija, lEstonja, il-Ġorġja, il-Każakstan, il-Polonja, ir-Rumanija, ir-Russja, it-Turkija, l-Ungerija,
l-Ukrajina, l-Użbekistan, eċċ
NDB
QRG
Nominattiv tal-pajjiż
490 kHz Kanal NAVTEX!
D
DVI
BUL WAK
HUN TO
ARM SVN
RUS FI
UKR KO
UZB SW
491 kHz
492 kHz
CZE TBV
493 kHz
HNG P
HNG C
RUS KR
494 kHz
495 kHz
YUG PA
496 kHz
497 kHz
498 kHz
499 kHz
500 kHz
501 kHz
502 kHz
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503 kHz
504 kHz
505 kHz
DNK
TJK SX
UKR S
UKR X
506 kHz
507 kHz
508 kHz
SVK Z
UZB N
509 kHz
UKR N
UKR I
UKR K
510 kHz
BEL ST
RUS CE
KAZ QK
POL NB
HNG DU
511 kHz
POL EG
RUS OL
512 kHz
TUR ETH
513 kHz
BUL GLB
514 kHz
EST GO
514.5 kHz
CZE LA
515 kHz
AZE BU
HNG CR
RUS TQ
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516 kHz
RUS OD
517 kHz
CZE PS
ROU ARD
HNG JBR
518 kHz Kanal NAVTEX
UKR TM
519 kHz
520 kHz
BUL GTS
POL NW
HNG BS
GEO DF
ROU B
RUS ON
RUS O
UZB MZB
521 kHz
BEL BCA
ROU BSW
RUS N
RUS M
522 kHz
DNK MBY
HNG P
RUS KM
523 kHz
HNG KK
RUS BK
524 kHz
BLR UU
RUS MR
525 kHz
POL M
GEO DA
UKR E
UKR S
UKR CH
RUS ZL
RUS LR
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526 kHz
BUL O
BUL WR
DNK
RUS K
RUS FV
Kif wieħed jista’ jara, barra minn frekwenzi oħra, bejn il-frekwenzi 496 kHz – 504 kHz
ma hemm l-ebda stazzjon mill-ebda pajjiż li huwa mniżżel li qed juża dawn milfrekwenzi. Dan barra li l-istazzjonijiet fuq il-frekwenzi msemmija huma mistennija li
jitneħħew.
Għaldaqstant, huwa mportanti ħafna li kull min jista’ jissemma fuq dawn il-frekwenzi ħalli
nikkonfermaw ma’ Ulrich biex meta l-proposta li hemm quddiem il-Konferenza Dinjija
tar-Radju li se ssir fl-2011 tersaq quddiem id-delegati tal-pajjiżi membri, ikun hemm provi
li dawn mhux jintużaw u għalhekk ikun aktar faċli li ningħataw allokazzjoni fuq din ilfrekwenza.
Infakkarkom li anki jekk inthom m’għandkomx il-ħsieb li taħdmu fuq dawn il-frekwenzi,
tajjeb li tgħinu lil min huwa nteressat billi taraw jekk tisimgħux xi ħaġa inthom ukoll u
tirrapurtawha lil Ulrich u anki lilna ħalli nkunu nistgħu nagħmlu wkoll irrappreżentazzjonijiet tagħna ma’ l-awtoritajiet. Radd il-ħajr lil Ivan għall-informazzjoni.
Lawrence
9H1AV / 9H9MHR

Attivitajiet
Attivita’ għad-Dilettanti tar-Radju
Oqgħodu attenti u idħlu fil-grupp tal-yahoo ħalli tkunu nfurmati sewwa bl-aħħar
attivitajiet li nkunu se nagħmlu.
Dan il-fuljett qed nagħmlu minn kollox biex inġibulkom informazzjoni li tkun ta’
siwi għalikom. Għalhekk hudu sehem inthom ukoll u ibgħatu xi nformazzjoni jew
ħalluha fil-kaxxa tal-QSL tiegħi.
Għal Settembru se noħorġu l-ewwel kopja tal-fuljetti li l-MARL kienet toħroġ fissnin ta’ qabel ħalli kull min irid ikun jista’ jżomm kopja tagħhom u jkun jaf x’ġara
matul is-snin.
Infakkarkom li nhar ta’ Ħamis kull ħmistax, jiġifieri Ħamis iva u Ħamis le, qed issir
ikla għal min ikun preżenti fiċ-Ċentru u m’huwiex fuq id-dieta jkun jista’ jiekol bi
ħlas żgħir. Għal aktar dettalji kellmu lil Joe, 9H1AJ.
Infakkarkom fil-BBQ li se jsir nhar is-Sibt, 20 ta’ Settembru, li aktar dettalji dwaru
jinsabu fil-paġna li jmiss ta’ dan il-fuljett.
Lawrence
9H1AV/9H9MH
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Isem u Nominattiv …………………………………
Numru ta’ Persuni …………………………………
Numru ta’ tfal taħt it-12-il sena …………………..
Għandek ħlas ta’ …………………………………..
Jekk jogħġbok iċ-ċekkijiett jitħallsu lil Malta Amateur Radio League
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