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Lugoj 2007 
(TO BE OR NO TO BE  sau VA FI ori NU VA FI ?!?) 

Aceasta este marea si actuala intrebare pe care si-o pun radioamatorii YO2 ( si nu numai ei!). Un prim raspuns 
“semioficial” s-a dat in emisiunea QTC a FRR din data de 13 septembrie in care se spunea ca se pare ca anul acesta 
Simpo YO2 de la Lugoj nu se va mai tine. 

Noi totusi indraznim sa spunem ca aceasta traditionala intalnire, ajunsa de acum  la cea de a 9-a editie  nu va 
dispare. Si, daca ea TOTUSI se va tine, se va tine in data de 20 octombrie, la o saptamana dupa intalnirea de la Valea 
Calugareasca. 

Va vom tine la curent cu amanunte! 
 
 Textul de mai sus l-am preluat in totalitate din numarul anterior (133) al revistei noastre. Promiteam atunci sa va 

tinem la curent cu amanunte referitoare la Simpozionul YO2. O facem astazi. 
Incercarea noastra de a pastra traditia simpozionului de la Lugoj nu a dat rezultate, in special din cauza 

imposibilitatii folosirii in acest an a locatiei (Casa  de Cultura a Sindicatelor), care este in renovare. Dar, suntem in 
masura sa va comunicam ca la initiativa Radioclubului QSO Banat si a radioamatorilor din Lugoj ( YO2OGM si 
YO2LUA), si cu sprijinul YO HD Antena DX Grup Deva, simpozionul YO2 se va tine totusi, in data de 27 octombrie, la 
Buzias. 

Data aleasa nu este cea mai potrivita ( se pare ca in 27 are loc CQ WW WPX), dar doar atunci exista spatiul liber 
la Buzias.Si, nici simpozioanele romanesti, nici cele internationale nu sunt obligatorii:la ele vine CINE VREA si CINE 
POATE! 

Noi va asteptam cu drag! 
 

Denumire: Field Day Buzias 2007-10-28  
Scop:  Promovarea benzii de 400 Mhz  Unde ultrascurte (432MHz) 
Organizator QSO Banat Timisoara si Remus Boldis, Mircea Golosie 
Desfasurare  Duminica  28 Octombrie in 2 etape:  
-etapa I: 10.00 - 11.00 CFR 
-etapa II: 11.00 - 12.00 CFR 
Benzi si moduri de lucru: 432MHz: 
- SSB  432.150 - 432.500 MHz  
- FM   432.500 - 432.800 MHz    
Categorii de participare: O singura categorie  
Controale  RS(T) + nr. de ordine al legaturii, incepand cu 001 + QTH locatorul (Ex. KN05XX); Numarul de ordine se      
continua din prima etapa in a doua etapa.  
Punctaj 1km = 1 pct; QSO cu YO2KQT – 1km = 5 pct; QSO cu statii din locatorul KN05TP (Buzias)  - 1km = 3 pct; 
Reguli  
Cu o statie se poate lucra atat in SSB si in FM in fiecare etapa, pe portiunea de banda rezervata modului respectiv. 
Schimbarea modului de lucru se face cu un interval de minim 5 minute. In Clasament vor intra logurile care contin minim 5 
QSO – uri. Se vor lua in considerare si QSO-urile la care corespondentul nu a trimis log si al carui indicative se regaseste in  
3 loguri. Statia YO2KQT este multi – multi si nu intra in clasamente 
Scorul  Scorul final:  suma punctelor din cele doua etape  
Clasamente si premii  Primele 3 locuri primesc diplome si premii. Premiile vor consta in: 
− locul I set receptie satelit 



− prin tragere la sorti dintre statiile cu minim 10 legaturi se va acorda un TRX 70 cm FM. 
Loguri: De preferat electronic în format (EDI nu e obligatoriu) EXCEL sau se transmit pe hârtie A4 (vezi 
fisele FRR pentru UUS) si trebuie sa cuprinda: 
- indicativul si locatorul folosit înscrise pe pagina, sus în dreapta  
- data  
- ora UTC  
- indicativul corespondentului  
- controlul si numarul transmis  
- controlul si numarul receptionat  
- locatorul receptionat  
- nr.de puncte pe legatura revendicat  
Fisele de concurs in format electronic se vor trimite in termen de 10 zile la adresa: concurs@yo2kqt.ro  
Fisele de concurs pe hartie se vor trimite in termen de 20 zile la adresa:  
Radioclubul QSO Banat   
P. O. BOX 100 300024 - Timisoara 1 

 
 

mailto:concurs@yo2kqt.ro


Aparate de radiorecepţie de radiodifuziune şi Capitala Culturală Europeană 
A consemnat YO2MAB, op. George, QTH Arad, 16.09.2007 

 
Prietenul meu, Feri Visky, împătimit colecţionar de apara-

te de radiorecepţie de radiodifuziune, îmi face propunerea 
tentantă, ca pe data de 12 septembrie 2007 să mergem la 
expoziţia „Radiouri istorice 1925 - 1960” organizată la Sibiu, 
oraş declarat Capitala Culturală Europeană (CCE) pentru 
anul 2007. 

Pornim dis de dimineaţă din Arad, pe o ploaie măruntă, 
care nu ne va părăsi decât temporar pe toată durata călăto-
riei dus-întors. Pe traseu, ca orice radioamator, fac apeluri 
pe repetoare, răspund prin Semenic R1X – YO2AEG şi 
YO2MFM. Când ne apropiem de Deva, pe R0 răspund 
YO2BPZ, YO2MGL şi YO2APU. Toţi se arată interesaţi şi 
cer ca după vizită să le trimit un info despre cele văzute. 

În Sibiu, deşi am scanat toate frecvenţele pe 2 m circa 7 
ore nu am reuşit să descopăr dacă există vre-un radioama-
tor. Poate toţi erau la lucru. 

Ajungând la expoziţie, conform obiceiului de la români, 
pe unele siteuri şi reclame - ora 11 – şi în realitate vernisajul 
expoziţiei era pentru ora 18. Ne-am plimbat prin Sibiu pe sub 
umbrele, am revăzut locurile vechi refăcute, forfota organiza-
torilor care pregăteau diverse alte activităţi culturale. Se sim-
ţea că prin „vinele – străzile” Sibiului circulă ceva transfuzie 
de „sânge albastru” şi m-am gândit că ce bine ar fi să fie cât 
mai multe astfel de „transfuzii” în majoritatea localităţilor ţării. 

Am luat totuşi hotărârea să „forţăm” vizitarea expoziţiei 
chiar înainte de vernisaj, având in vedere că trebuia să ne 
întoarcem la Arad. Aşa că prin bine-voinţa organizatorilor de 
la „Friedrich Teutsch Haus” am primit acceptul să vizităm 
expoziţia de aparate de radiorecepţie de radiodifuziune.  

Din păcate, colecţionarul Dietmar Friedrich Ziegler, în 
vârstă de 71 de ani, cu domiciliul în Sibiu, nu era încă pre-
zent. Cea ce se pregătea pentru prezentare, era colecţia şi 
pasiunea de o viaţă a unui depanator amator şi iubitor de 
tehnică radio. Am stat de vorbă şi ne-a prezentat expoziţia, 
organizatorul acesteia, Winfried Ziegler, fiul colecţionarului. 
Am văzut o expoziţie organizat tipic german.  

Erau pregătite spre expunere peste 42 de aparate de ra-
diorecepţie de radiodifuziune. Toate aparatele expuse aveau 
alăturat prezentarea caracteristicilor tehnice (denumirea 
mărcii, modelul, anul de fabricaţie, ţara de origine, lungimi de 
undă, număr circuite, tipuri de lămpi utilizate şi consumul). La 

unele modele se găseau descrierile şi/sau reclamele originale, 
chiar  şi schema electrică originală. Starea lor prezentare era ex-
cepţională, conservate cu grijă, majoritatea funcţionale. Pentru cei 
ce sunt colecţionari, o adevărată avere de bani şi tehnică. În tabe-
lul alăturat prezint câteva modele împreună datele generale. Sper 
să folosească celor care colecţionează astfel de aparate. 

Erau pregătite spre 
expunere: componente 
diverse, standul de probă 
utilizat pe vremea respectivă, 
telefoane şi altele. 

Din păcate, datorită 
spaţiului restrâns nu pot să 
prezint toate informaţiile şi 
fotografiile efectuate, dar pe 
siteul http://www.yo2mab.lx.ro/ 
în cel mai scurt timp voi 
încerca să le pun Am 
promisiuni că voi mai primii 
date suplimentare. 

Datorită orei târzii, am 
reluat drumul spre Arad, pe 
şosea fiind un adevărat calvar. 
În jurul Devei, câteva QSO 
efectuate pe R0. 

Toate aceste date împreună cu altele vor fi puse la dispoziţia 
publicului cu ocazia lansării catalogului ''Radiouri istorice 1925-
1975'' pe data de 15.09.2007, ora 17:00 – rezultat prin colaborarea 
a Schola Septemcastrensis şi Societatea Română de Radiodifuzi-
une. 

Pentru a continua suita de prezentări, pe data de 20.09.2007, 
ora 18:00 se va prezenta „Cum funcţionează un radio cu lămpi? 
Baza teoretică şi aplicaţii practice” 

Pe perioada 13 – 23.09.2007 este deschisă expoziţia comună 
''Radiouri istorice 1925-1975. Dezvoltarea tehnicii comunicaţiilor la 
Sibiu''. 

Şi pentru că totuşi există radioamatori în Sibiu, pe data de 
18.09.2007, ora 18:00 va avea loc „Întâlnirea radioamatorilor sibi-
eni” 

Toate datele sunt prevăzute pentru luna septembrie pe siteul 
http://www.sibiu2007.ro/ro3/cautare2007.php. 

 
 

       

  
Contrastul dintre un stand de 

reparat şi tehnica actuală 

 
Afişele şi reclamele vremii 

 
Umorul anilor 1930 valabil şi 

astăzi 
  



 

sfârşitul 
anilor 

20 

Franţa 
sau 

Austria 

Radiola 
mai târziu 
Minerva 

Radiolavox 1929 Olanda Philips 2019 

1930 Olanda Philips 2531 1931 SUA RCA Superette R8

1932 Germania Blaupunkt LW 4000 1933 Franţa Sonora Sonorette 
seria 2 

1934 Austria Minerva Cornette 300A 1935 Germania Blaupunkt 4W65H 
1936 Germania Blaupunkt 4W66K 1936 Germania Blaupunkt 5W86 

1936 Germania Telefunken 5W38 1937 Uniunea 
Sovietică Voronez 6N-1 

1938 Germania Blaupunkt 
Super 8W78 1938 Germania

Körting Radio Dr. 
Dietz & 

Ritter Leipzig 
Honoris 

39 W 

1938 Germania Telefunken 
(DKE) 

Deutscher 
Kleinempfänger

1938 Germania Telefunken Super Zeesen 
T875 WK 

1938 SUA Philco 
(Packard) 

Transitone 
1530 1939 Austria Eumig 530W 

1939 Germania AEG Orchestersuper 
709WK 1939 Germania Blaupunkt 8W79 

1939 Germania Telefunken D860 WK 193? Ungaria Standard ? 

193? SUA RCA Superette R 6 
sau R 7 1941 Germania AEG 431W 

1941 Germania Lorenz Super K10A   Baugleich identic cu 
Lorenz K10A

1941 Germania Siemens Super 13W 1941 Germania Siemens Schatulle 15W

1941 Germania Tefag SUPER K5A Baugleich

identic cu 
Tefag 

SUPER 
K5A 

  

1941 Germania Telefunken 
Volkssuper 154GWK 1941 Olanda Philips 203U 

(Komisbrot) 

1942 Germania Siemens 14W 1954 România Radio Popular Sinfonia 
S544A 

1957 Uniunea 
Sovietică VEF Riga Riga 10 195? RDG VEB 

Stern Radio 
Sonneberg 

Ilmenau 
Super 

1960 
(?) Germania Grundig 97/60 1965 Germania Telefunken Gavotte 1691

1965 
(?) România Electronica Orizont S620A 1966 RDG 

VEB Goldpfeil 
Rundfunkgerätewerk

Hartmannsdorf 

Stereo 
Großsuper 
Capri 6401 

1966 Germania Blaupunkt Napoli (7) 196? Ungaria Orion AR612 
 

 



Concursul de radiotehnica cu premii “ZIUA RADIOULUI 2007” 
Alaturi de celelalte activitati dedicate Zilei Radioului Roman, continuand experimentul inceput cu “Ziua 

Telecomunicatiilor 2006”, “Ziua Radioului 2006” si “La multi ani, YO”, YO/HD Antena instituie concursul de 
radiotehnica cu premii “Ziua Radioului 2007”, in  trei  etape ( august – octombrie 2007).  

Concursul consta din cate patru teste (A,B,C,D) in fiecare luna , teste numerotate cu numarul revistei (132, 133, si 
134) fiecare cu cate patru posibile raspunsuri (a,b,c,d) , din care participantii la concurs vor alege varianta pe care o 
considera corecta (de exemplu 132A-c; 132B-d; 132C-a; 132D-c), raspunsuri care vor fi expediate pe adresa editorului 
revistei pana in ultima zi a lunii de editare .  (Pentru etapa III-a – testele 134A -134D – raspunsurile vor fi expediate pana 
la 31 octombrie  la yo2bpz@gmail.com) 

Premiile vor consta din harti ICOM cu zonele radio si un set de reviste si cataloage  (CQ, QST,  World Radio, Ham 
Radio Outlet, Radio Works,  etc), dintr-o noua “donatie” WB2AQC.  

Cei care au trimis raspunsurile la toate cele trei etape (chiar daca au castigat), participa la tragerea la sorti  speciala 
din luna noiembrie cand (la 1 noiembrie) se sarbatoreste Ziua Radioului Roman, cu un premiu mai  substantial.. 

Raspunsurile corecte la testele etapei  a II-a  sunt: 133A – b; 133B –c; 133C –c; 133D –c. 
Castigatorul primei etape este YO6AJI, Ioan “Jim” Munteanu din  din Medias, pe care il felicitam si caruia i-am 

expediat deja premiul. 
Testele etapei a II-a(134A -134D va vor fi expediate in timp util, cu un numar suplimentar (134B) al revistei. 
 
 
Din ciclul “Si natura are simtul umorului” (tnx YO2LHD) prezentam acum episodul 3 (Copac secular si Grota) 

 

                
Copac secular                                                                      Grota 
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