
���� Nr. 131B – iulie  2007 

YO/HDYO/HDYO/HDYO/HD    AntenaAntenaAntenaAntena    
BULETIN  DE  INFORMARE 

AL RADIOCLUBULUI  YO HD ANTENA DX GRUP 
 

Redactat şi editat de Adrian Voica (YO2BPZ)  str.Bejan 66/82, 330114 Deva, HD. Tel. 0723.271676;  
0254.217201 ; E-mail: yo2bpz@gmail.com 

 
Mako 2007 

La initiativa lui YO2LSK, Consiliul Director al YO HD DX a hotarat , in sedinta tinuta la Hateg in 
25 iunie sa studieze materializarea prevederii din Planul de masuri referitoare la o iesire a membrilor 
clubului la o intalnire radioamatoriceasca inafara YO si sa se incerce aceasta iesire la Mako, avand in vedere 
faptul ca este intalnirea  cea mai apropiata de noi si o perioada mai libera de alte activitati.. 

 
Intentia initiala a fost sa mergem cu un 

microbuz, pentru a putea participa cat mai multi, 
apoi am ramas la varianta cu doua masini, dar in 
final, datorita faptului ca unii s-au retras din motive 
obiective (probleme de casa, de sanatate, lipsa 
Cartii de Identitate, care tine loc de pasaport, sau 
alte motive), au plecat pana la urma doar 2LSK, 
BPZ, MAI si Andra, YO-HD-145, deplasarea 
facandu-se  in final cu o singura masina. 

 
A

Am 
ajuns la Mako in jurul orei 9.30 (ora noastra), intr-o locatie 
foarte frumoasa, in mijlocul naturii, destul de aproape de 
malul Muresului (la circa 4-500 metri de locul de trista 
amintire unde a avut loc joi acel accident rutier in care au 
murit 8 romani). 

Gazdele ne-au primit foarte calduros. Si, profitand de 
momentul ca organizatorii  nu erau foarte ocupati, am avut o 
discutie mai ampla cu ei ( translator YO2MAI), in care am 
pus bazele unui parteneriat  de colaborare intre Radioclubul Mako (HA8KCI) si YO HD Antena Dx Grup 
(YO2KQY), urmand ca detaliile sa fie stabilite  de catre HA8LUX si YO2BPZ, si apoi finalizat si semnat 
parteneriatul. 

Intalnirea nu a fost deosebit de animata, deoarece simultan 
se desfasura o alta intalnire la Budapesta, dar pe liste erau inscrisi 
circa 100 de participanti (anul trecut au fost 147). 

 
Intalnire placuta (au fost si  multi YO2) cu un frumos 

talcioc (spuneau organizatorii, modest.) 
Am facut multe poze, am vizitat locul , apoi am plecat spre 

Szeged, de unde, dupa cheltuirea forintilor pe care ii aveam la noi, 
ne-am intors spre casa, unde am ajuns in jurul orei 20. 

  



 
Pe toata durata calatoriei, caldura a fost inabusitoare (38-40 de grade), dar aerul conditionat al 

masinii ne-a facut sa nu simtim atat de puternic efectele 
caldurii. 

 
A fost o 

experienta extrem de 
placuta, si, speram noi, 
fructuoasa! 

Credem ca cei 
care nu au 
putut sa vina, 
au pierdut ceva frumos. Dar, poate la anul! 
Multumim tuturor sponsorilor care au facut posibil ca 
aceasta intentie sa devina  realitate  (BfB Stamprod, 
TopTech, Graphotipex si Cerglass Deva si MC 
Telefonilka Hateg). 
 
 
                               

Sedinta Consiliului Director al YO HD DX 
 

Sedinta, care a avut loc la Hateg in data de 25 iulie 2007, s-a axat in special pe analiza stadiului 
indeplinirii Planului de masuri pe un an calendaristic, aprobat acum exact 5 luni, la Adunarea generala a 
clubului, desfasurata la Calan la 25 februarie 2007. 

Consiliul Director constata cu satisfactie, analizand punctual prevederile planului, ca, datorita 
implicarii deosebite a membrilor clubului,  marea majoritate a obiectivelor propuse sunt indeplinite   ( desi 
planul este pentru un an calendaristic). 

O realizare cu totul aparte este activitatea statiei YO2KQY in 50 MHz (obiectiv- 50 de tari intr-un an, 
realizat 68 pana acum, din care 25 confirmate). Cand vom avea cele 50 de cofirmari necesare, vom inscrie 
YO2KQY in YODX Club. Suntem putin sub grafic la tari lucrate in 144/432 MHz  (propus 10, realizat 4 pana 
acum). 

Consiliul Director al YO HD DX  multumeste tuturor membrilor clubului pentru seriozitate si 
implicare si a hotarat sa transmita multumiri scrise, pentru aport deosebit in realizarea obiectivelor clubului, 
urmatorilor membri si membri onorifici ai YO HD DX: YO7VS, Dick; YO2QY, Mihai; YO4PX, Feri; N2YO, 
Ciprian; WB2AQC, George; YO2LMA, Toni; YO2CBK, Nicu; YO2MAX, Razvan; YO2MET, Botond; 
YO2LRB, Gratian. YO2MAI, Jeno. 

Consiliul Director a hotarat deasemenea sa trimita multumiri scrise celor care au sponsorizat  
deplasarea membrilor clubului la intalnirea de la Mako (HA): Graphotipex si BfB Stamprod Deva (materiale 
publicitare, ecusoane, sigle), Cerglass Deva (cadouri, produse ceramica si sticla), TopTech Deva si MC 
Telefonika Hateg (transport, protocol). 

Consiliul Director a omologat clasamentele la Ziua Telecomunicatiilor Fair Play 2007, constatand cu 
bucurie ca spiritul fair play inclus in titulatura acestui concurs a fost respectat de concurenti.  

                    
Consiliul Director aduce calde multumiri participantilor si celor care s-au implicat in realizarea 

diplomelor, plachetelor si cupelor. 
Au fost analizate alte probleme curente ale Clubului. 



 
 

PETIŢIA "S.O.S. - RADIOAMATORISMUL ÎN PRIMEJDIE!" 

EPILOG - 26 iulie 2007 

Stimaţi Colegi,                                                                                                                                               

Acţiunea noastră comună s-a încheiat. Dorim să mulţumim tuturor celor care au participat la ea, mai ales în 

condiţiile în care prima tranşă de adeziuni, conţinând peste 1000 de semnături s-a pierdut, datorită unui 

atac de pe internet a cărui ţintă şi victimă a fost Radioamator.ro. Reînscrierea primilor semnatari 

demonstrează marele interes suscitat de această iniţiativă. Considerăm şi sperăm că soluţionarea de către 

destinatari a principalei doleanţe la care aţi subscris va fi în măsură să contribuie la promovarea 

radioamatorismului YO. Adresăm de asemenea mulţumirile noastre Federaţiei Române de Radioamatorism, 

secretarului ei general dl. Vasile Ciobăniţă YO3APG, unor membri ai Consiliului de administraţie, care nu 

numai că au semnat Petiţia în nume personal, dar au pus la dispoziţie şi spaţiul QTC-ului pentru a sprijini 

acţiunea de strângere de semnături şi recuperarea materialelor pierdute de pe Radioamator.ro în urma 

atacului. Suntem recunoscători şi şefilor de radiocluburi, dar şi radioamatorilor individuali care au adunat 

şi comunicat, respectiv au înscris date personale în numele şi la cererea celor care nu dispun de conexiune 

de internet. Să ne urăm succes!  

Număr total de accesări ale paginii: 5764  

Număr total de semnatari: 1096  

Francisc Grünberg, YO4PX  

Adrian Voica, YO2BPZ pentru radioclubul YO HD ANTENA DX GRUP, Deva  

Ciprian Sufitchi YO3FWC/N2YO pentru Radioamator.ro  

 

                                                             Banda de 4 metri (70 MHz) in Italia                                                                                                               

Italia este a 34-a entitate DXCC care a alocat radioamatorilor săi segmente în banda de 70 MHz (4 metri). 
Până acum pe listă se află 28 de ţări din Europa, 2 din Asia, 3 din Africa şi 1 din America de nord (a se 
vedea saitul The Four Metres Website de la http://www.70mhz.org)  
În data de 12 iulie 2007 autorităţile italiene au autorizat folosirea a trei segmente de câte 25 kHz centrate în 
jurul frecvenţelor de 70,100, 70,200 şi 70,300 MHz. Totul a început cu cererea câtorva amatori de a 
desfăşura o campanie experimentală sub coordonarea tehnică a unei universităţi şi s-a finalizat cu o 
autorizare generală acordată tuturor radioamatorilor italieni (a se vedea saitul de la http://www.space.it/70mhz/ 
în limba italiană, care în partea de jos a textului conţine şi un rezumat în limba engleză).  
Campania experimentală îşi propune să demonstreze posibilitatea de funcţionare a serviciului de radioamator 
în banda de 70 MHz fără a se cauza interferenţe altor servicii, punându-se prin aceasta bazele pentru 
obţinerea unei alocări permanente şi generalizate de care să beneficieze radioamatorii italieni. Deşi 
autorizaţia actuală expiră la 31 decembrie 2007, există bune perspective pentru permanentizarea ei.  
Banda oferă oportunităţi pentru legături transatlantice în cursul perioadei de E-sporadic din timpul verii (la 
adresa http://www.youtube.com/watch?v=bvob5IxAvc8 se pot asculta semnalele în fonie ale lui EI2IP 
recepţionate la QTH-ul din New Brunswick, Canada al lui VE9AA), precum şi legături intercontinentale 
prin propagare transecuatorială (poate şi F2?) în perioadele cu un număr mare de pete solare.  
(Sursă: textul lui Antonio Vernucci I0JX, reprodus pe Forumul call-book-ului internaţional QRZ.com) 

(YO4PX) 

 

Din ciclul “Si natura are simtul umorului!” (tnx YO2LHD) prezentam azi episodul 1: 
Ardei si Ceapa 



                              
 
 
 
 
 


