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AN DE RĂSCRUCE 

Sper că anul 2008 va aduce schimbări importante în radioamatorismul YO. Schimbările sunt 
întotdeauna binevenite atunci când ele îndreaptă lucrurile pe calea cea bună, sau pe o cale mai bună decât 
cea anterioară. Dar ele sunt imperios necesare în starea actuală, dacă dorim ca prezentul radioamatorismului 
nostru să fie la unison cu cel practicat în ţările cu un număr însemnat de pasionaţi, şi, mai ales, dacă dorim ca 
perpetuarea acestui hobby să fie asigurată prin măsuri administrative adecvate.  

Schimbările au întotdeauna de înfruntat şi de învins inerţia, comoditatea, interesele de grup, orgoliile 
personale; ele nu se pot implementa dintr-o dată şi fără eforturi.  

Unul  dintre aceste eforturi l-a constituit în 2007 petiţia  «S.O.S. - radioamatorismul în primejdie», şi 
sunt deosebit de onorat să fiu alături de clubul YO HD ANTENA DX GRUP şi de dl. Ciprian Sufiţchi 
N2YO, webmasterul saitului Radioamator.ro, în munca pe care a presupus-o realizarea acţiunii şi 
continuarea ei.  

Deocamdată rezultatele sunt modeste, dar să sperăm că prin tact şi tenacitate vom reuşim să obţinem 
ridicarea tuturor stavilelor care încă mai stau în calea accesului unui mare număr de tineri la radioamatorism 
şi a accesului radioamatorilor YO la clasa a II-a de autorizare (41% dintre cei 1094 de semnatari au clasa a 
III-a şi a III-a restrâns!). Chestiunea a stârnit polemici, critici şi împotriviri, ceea ce este un lucru 
îmbucurător în sine, căci unanimitatea este, vai, atât de plictisitoare!  

Sunt convins că viaţa va demonstra şi necesitatea reformării întregului sistem de organizare al 
radioamatorismului nostru  şi că această reformă generală va începe în 2008.  

Doresc tuturor colegilor de club, cititorilor buletinului informativ şi tuturor radioamatorilor YO un an 
plin de bucurii, realizări frumoase, multe DX-uri şi multa sănătate! 

Francisc Grünberg, YO4PX 
 

Din corespondenta “de sarbatori” intre YO2KQY (YO HD DX Deva) si HA8KCI(RadioclubMako) 
(tnx traducere HA5OMM) 

  Tuturor membrilor Radiuoclubului Mako, precum 
si familiilor lor, din partea Radioclubului YO HD 
Antena DX Grup din Deva, Craciun fericit, 
sarbatori fericite si un an  bun 2008, an care 
speram sa finalizeze si ceea ce am initiat in iulie la 
Mako, adica o fructuoasa colaborare intre cele 
doua cluburi (HA 8KCI si YO2KQY). 
     La multi ani! 
    Adrian Voica, YO2BPZ 

 Minden Makói Rádióklub tagnak, és családjainak, 
Boldog Karácsonyt, Kellemes Ünnepeket és egy jobb 
2008.-as évet, kíván az YO HD Antenna DX Grupp, 
Dévai Rádióklub.  
   A 2008. év reméljük, hogy véglegesíteni fogja, amit 
júliusban Makón kezdeményeztünk, vagyis egy 
eredményes közremûködést a két klub közt (HA8KCI és 
YO2KQY).   
   Boldog Újévet!  
   Adrian Voica, YO2BPZ 

                      Kedves Barátaink! 
    A magam és a Makói Rádióamatőr Klub nevében 
köszönöm szépen a jókívánságokat. 
  Áldott, boldog, békés Karácsonyt kívánunk mi is a 
Dévai Rádióklub minden tagjának és családjaiknak, 
bízzunk benne, hogy a hamarosan ránk köszönő új év 
szerencsét, örömet, sikereket hoz számunkra mind a 
magánéletünkben mind a klubjaink közt megindult 
baráti együttműködésben. 
HG8FH János és a Makói Rádióamatőr Klub tagsága 

                             Stimati Prieteni, 
  In numele meu si a Radioclubului din Makó multumesc 
pentru urarile de bine. 
  Dorim si noi un Craciun Fericit fiecarui membru al 
Radioclubului Deva, cat si famiilor acestora. 
     Avem convingerea ca noul an, care incepe in curand, 
ne aduce noroc, bucurii, succese in activitatea 
profesionala si particulara, cat si in continuarea 
conlucrarii incepute intre cluburile noastre.    
     HG8FH János  si membrii Radioclubului Makó. 

 

  



Cine  a avut ideea cuvantului “ALO”? 
Cine a venit cu ideea utilizarii cuvantului “Alo”, termenul utilizat in mod obisnuit intr-o convorbire 

telefonica? Misterul, nesolutionat vreme indelungata a fost recent risipit. 
Pana recent au avut loc discutii care il considerau pe Edison creatorul cuvantului, insa nu existau 

dovezi care sa sustina ipoteza. Apoi, un istoric englez, pe nume Allen Koenissberg a cautat timp de 5 ani 
prin volumul urias de documente gasite in depozitul AT&T din New York pentru a afla raspunsul. S-a gasit 
o epistola scrisa chiar de Edison  in care spunea: “Alo este salutul telefonic de utilizat pe distante mari, fiind 
cel mai usor de auzit”. In 1877 Edison a fost intrebat de directorul unei companii locale de telegraf din 
Pittsburg la vremea adoptarii telefonului: “Care ar fi un salut adecvat pentru inceperea unei convorbiri 
telefonice?”, la care acesta a replicat prin vechiul apelativ folosit de englezi la vanatoarea de vulpi : “Alooo”. 
Motivul pentru care era important sa fii auzit chiar daca te aflai la distanta de telefon   era faptul ca in acele 
vremuri trebuia sa vorbesti tare pentru a mentine legatura. Bell utilizase initial “Ahoe”, cuvantul folosit de 
marinari pentru a  cere ca un vas sa se opreasca, insa avand in vedere calitatea telefonului lui Bell, lui Edison  
i s-a parut ca nu produce suficiente reverberatii. Astfel incat Edison nu numai ca a imbunatatit telefonul, dar 
a si reunit expresii cum ar fi “Cine este?” si “E un moment  potrivit sa sun?” intr-un singur cuvant: “Alo”. 

Dupa “100 de personalitati. Oameni care au schimbat destinul lumii”, nr. 13/dec.2007, p.15, Editura DeAgostini 
 

Va ureaza un 2008 prosper si cu drag va asteapta sa le calcati pragul: 
 

 

     Cer      Glass   
     Romania                                unicorn_deva@yahoo.com 
  0744.575494; 0254.233110      www.ceramicglass.ro 
produce si livreaza articole din ceramica si sticla   fuzionata 
(vaze, platouri, scrumiere, suporturi lumanari, etc.). 

                  

 
 

Din istoria radioreceptiei la Deva. 
Viorica Murgu  (YO2LPB) si Liviu Murgu (YO2CC) 

 Primul aparat de radioreceptie  in orasul Deva a fost realizat si pus in functiune in toamna anului 1927 in 
 laboratorul de fizica  de la Liceul Teoretic "Decebal" in prezent Colegiul National  "Decebal"  Deva. 

 Realizatorul acestui aparat a fost un elev din clasa a VII-a (ultima clasa de liceu) SZÁSZ  FRANCISC ce era 
pasionat de fizica in asa masura incat profesorul de specialitate ( Damianov Valentin) il lasa sa prezinte experimentele 
de la lectii in fata colegilor de clasa. Deasemenea el a realizat si diferite dispozitive destinate pentru noi exeprimente.  

Intamplarea a facut ca profesorul dr. Tarján  Ödön sa gaseasca o revista ce se adresa amatorilor, in care se 
prezenta cu toate detaliile necesare functionarea si mai ales construirea unui aparat de radioreceptie precum si 
adresa unde se puteau comanda piesele necesare. Profesorul, cunoscand pasiunea si indemanarea elevului pentru 
fizica i-a propus sa studieze acest articol si sa construiasca acest aparat. Considerand ca aparatul poate fi realizat, au 
procurat o parte din materiale chiar din magazinele din Deva, iar tuburile electronice, soclurile, potentiometrele, 
condensatoarele variabile, butoanele le-au comandat la adresa indicata in revista. Tuburile electronice de tipul M3 si 
 M4 erau triode de fabricatie Tungsram. 

Radioreceptorul era cu reactie tip Hartley, bobinele tip "fund de cos" realizate pe un cilindru din lemn de 5,5 
cm diametru in care erau infipte 9 cuie (fara cap) in jurul lor impletindu-se sarma de cupru  dupa care se fixau cu lac 
iar dupa uscare se scoteau de pe cilindru. 

Radioreceptorul era prevazut cu 4 triode si doua perechi de casti; pentru alimentarea filamentelor erau puse in 
paralel doua baterii de 4,5 V ( cu reostat de reglare) , tensiunea anodica era obtinuta din 18 baterii tot de 4,5 V legate 
in serie. Pentru antena s-a folosit sarma din fier (singura disponibila) de cca 38 -40 m intinsa de la fereastra 
laboratorului de fizica pana pe acoperisul salii de gimnastica din curte.  

Cu mari emotii aparatul a fost pornit si dupa acordul necesar s-a auzit un post in limba germana ( Kassel) care 
recomanda ca in ziua urmatoare sa se asculte un program muzical. Pentru economisirea bateriilor aparatul a fost oprit 
pana a doua zi. Acest eveniment asa cum am amintit la inceput a avut loc in toamna anului 1927, cand inca foarte 
multi nici nu au auzit despre un asemenea aparat, nestiind cum functioneaza. 

In ziua urmatoare aparatul a fost prezentat in fata mai multor persoane prezente in amfiteatrul de fizica, printre 
care era si profesorul Liviu Sirca viitorul director al liceului. Aparatul a fost o noutate asa de mare incat unii au cautat 
pe sub mese daca nu cumva este ascuns un patefon de unde se auzea programul muzical. Programul se asculta 
simultan de 8 persoane , cate doi la o jumatate de casca.  

Dupa acest eveniment Dl. Szász a realizat mai multe asemenea aparate ce au fost comercializate printr-un 
magazin din Deva, precum si in Simeria si Valea Jiului. Pentru dansul radiotehnica a fost  o pasiune permanenta 
 pana in prezent. 



Cele de mai sus au fost relatate in 2006, chiar cu mai multe amanunte personal de Dl. Szász, care la acea 
data  era  pensionar, avea 96 de ani si locuia langa Budapesta (Ungaria). El a incetat din viata in 2006 la varsta de 
aproape 100 de ani. 
 

 Din ciclul “Si natura are simtul umorulu!” prezentam azi episodul IV (tnx Marius, YO2LHD) 
 

Cactus       Pepene 

                           
 
 

*  Un mesaj de la Paul , YO2CKM: La multi ani draga Adi si o sugestie de montare a antenei in link-
ul alaturat. http://www.youtube.com/watch?v=jIG3c3iIul4&feature=related. Merita sa incercati! 

 * Dupa ce a aparut in FOCUS , articolul lui YO4PX ”Cursa cu obstacole” (The Race with 
Obstacles) a aparut si in revista electronica K9YA Telegraph (paginile2,3 si 7).Adresa revistei este  
www.k9ya.org. 

K9YA Telegraph ���� The Good News About Amateur Radio 

It’s Free, It’s Fun, It’s All About Ham Radio * The K9YA Telegraph is a free, monthly, general interest amateur radio 
publication read by hams in more than 100 countries.* The K9YA Telegraph contains the stories and features most 
wanted by our subscribers because it is written by our subscribers.* An e-Zine, it is delivered monthly to your e-mail 
inbox as a full-color PDF file. * If you’re in the mood for Morse, hankering for history, gluttonous for gear, ravished for 
a review, needing nostalgia, or just plain famished for fun, you’ll find it in the K9YA Telegraph. 

 
Cu ocazia trecerii in noul an 2008, revista YO/HD Antena a Radioclubului YO HD Antena DX Grup 
Deva ureaza tuturor colaboratorilor,abonatilor si cititorilor un an plin de bucurii si impliniri in viata, 

sanatate si bucurii, realizari deosebite in pasiunea care ne uneste! 
La multi ani!                                                                   

 
 


