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Ziua Radioclubului YO HD DX 

Intalnirea radioamatoriceasca de la Hateg din 15 noiembrie 2008, prilejuita de Ziua Clubului  YO 
HD Antena DX Grup a fost o manifestare placuta, amicala la care au participat 25 de radioamatori membri si 
nemembri ai clubului si Stelian, YO6PEG. Gazdele  deosebit de generoase au fost Clubul Copiilor Hateg       
( director YO2CBK) si radioamatorii din Hateg.  

S-au prezentat mesajele de salut trimise adunarii de catre N2YO, 4Z4BS si YO4PX. S-a vorbit foarte 
pe scurt despre realizarile clubului, aratandu-se ca, cu exceptia a doua puncte ( importante, dar deocamdata 
nepresante), toate prevederile pe un an de zile au fost indeplinite si mult depasite, in special in domeniul 
competitional, unde membrii clubului au participat (cu rezultate doar meritorii) la majoritatea competitiilor 
interne si internationale, si unde, pe langa cele doua concursuri interne mai vechi (ZT US si UUS), clubul a 
preluat din acest an si "Memorial YO7VS" 50 si 144 MHz ( fostele concursuri "Oltenia"), care, prin 
abnegatia si devotamentul managerului actiunii, YO2MAX au fost deosebit de reusite si mai ales, apreciate 
 ( s-au citit cateva dintre aprecierile primite, in special de la premianti - 9H6A, HA7P, UW5Y, YU2DX, 
IC8TEM, E74EBL). 

      
Imi, YO2LTF prezinta realizarile deosebite in logistica Clubului Copiilor Petrosani ( realizarea unui 

minihotel) si invita radioamatorii sa participe la actiuni radioamatoricesti in zona, existand posibilitati de 
cazare in conditii foarte avantajoase. A fost incheiat si un protocol de colaborare intre CC Petrosani si YO 
HD DX. 

Mihai, YO2LXW insista pentru actiuni in comun, avand in vedere conditiile foarte bune de la baza 
de concurs Muncel. 

Au fost  acordate doua plachete pentru contributii deosebite la actiunile clubului (YO2QY si 2MAX), 
doua premii (YO2UH- pentru intretinerea paginii www.yohddx.ro si YO2KQY- pentru atragerea de tineri 
radioamatori). 

 
Dar, nimeni nu a plecat cu mana goala, deoarece sponsorii actiunii au fost foarte generosi (Cergalass 

Deva- obiecte decorative din sticla, Primatelecom Deva - pachetele cu dulciuri pentru copii, Romaust 
Rapoltu Mare- cca. 80 caserole cu miere de albine). BfB Stamprod a realizat partea "grafica" a premiilor, iar 
MC Telefonika Hateg, alaturi de club si CC Hateg, de protocol).Din mai vechea “donatie” WB2AQC s-au 
dus la Hateg cateva zeci de reviste si cataloage, carer au fost consultate si apoi luate “la liber’ de catre cei 
prezenti. 

S-a deschis butelia de vin Tokay primita de la prietenii din Mako, cu ocazia simpozionului de la 
Deva,  din care (desi avea doar 700 de grame!) au reusit sa guste ( si sa ii aprecieze excelentele calitati) toti 
cei prezenti. 

http://www.yohddx/
http://www.yohddx.ro/


S-au semnat de catre toti participantii cinci diplome decernate  sponsorilor cu urmatorul text: “Toti 
participantii prezenti la intalnirea prieteneasca de la Hateg  din 15 noiembrie 2008, prilejuita de 
aniversarea Zilei Radioclubului YO HD Antena DX Grup, au hotarat sa acorde  firmei ..........  aceasta 
DIPLOMA DE EXCELENTA  pentru intreaga sustinere acordata inca de la infiintare clubului nostru, si 
implicit radioamatorismului , prin lucrurile pe care le putem realiza datorita acestui sprijin. 
Hateg, 15 noiembrie 2008” 

 
S-au facut multe poze ( deocamdata cateva pe pagina clubului) si cateva videoclipuri realizate si 

postate de catre YO2LTF  pe  You Tube/yo2ltf, 
A fost o actiune reusita, pe care vrem sa o permanentizam 

 

 

Lectie de radioamatorism 

In cadrul unui proiect initiat de prof. Paul Tota de la Scoala generala “Andrei Muresanu” din Deva , in 
parteneriat cu  Radioclubul YO HD Antena DX Grup Deva, sub forma unor expuneri si activitati practice cu 
elevii (voluntari) din clasele a VIII-a,  activitati ce se desfasoara saptamanal in ziua de marti ,YO2BPZ si 
YO2MAI au participat  in data de 25 noiembrie 2008 la intalnirea cu elevii acestei scoli. S-a prezentat mult 
material documentar, s-au facut demonstratii in traficul radio UUS, s-a raspuns la intrebarile elevilor dornici,  
sa cunoasca cat mai multe despre radioamatorism ( unul din elevi a facut cateva poze cu telefonul mobil)  

  

 si s-a convenit in unanimitate ca urmatoarea ora sa se desfasoare la sediul clubului, lucru acceptat imediat si 
de conducerea scolii. Domnul director, care cunoaste multe lucruri despre radioamatorism a fost bucuros sa 
constate ca elevi ai scolii sunt interesati de aceasta frumoasa activitate, care impune aptitudini tehnice, dar si 
o buna cunoastere a limbilor straine , in special engleza. S-a convenit sa se incheie un nou contract de 
parteneriat educational intre scoala si YO HD DX. 

 

ACESTA E CONCURSUL!! 

In urma unei informatii postata pe yo dx forum si un link catre un clip cu “dotarile” de antene ale statiei 
PA8A  (de fapt se pare ca este vorba de o statie de radiodifuziune dezafectata din care se lucreaza  ), au 
aparut numeroase comentarii admirative, dar si multe de genul ”Asa  sa mai  lucrezi in concursuri!” ( 
adevarul e ca , din cate stiu eu, respectiva statie nu are pana acum rezultate notabile in concursuri). Un 
comentariu deosebit de frumos, o adevarata pledoarie pentru concursuri si spiritul de concurs il face Ionut, 



YO9WF, un admirabil radioamator, de o modestie deosebita. La solicitarea noastra de a permite preluarea  
respectivului comentariu, Ionut a fost de acord ( Uite ca am ajuns si scriitor, zicea el) 

.... Dar ce vreau eu sa spun mai jos e legat de atitudinea noastra vizavi de participarea intr-un concurs. De ce 
trebuie noi sa ne raportam la cei cu conditii de lucru mult peste posibilitatile noastre? Haideti sa se uitam in 
gradina vecinului cu conditii asemanatoare cat de cat cu ale noastre. Si atunci, pe acela il am ca reper in 
clasamentul final. Cu statia care o avem, cu antenele si amplificatorul nostru sa putem scoate maxim de 
legaturi/puncte/ multiplicatori si in final un scor cat mai bun. La sfarsit, chiar daca suntem in partea de jos a 
clasamentului, important e ca rezultatul obtinut in functie de posibilitatile personale sa fie cat mai bun. 
Acum va rog sa cititi, in spiritul celor de mai sus, cateva exemple personale, cu date si nume...hi! 
Prin anii '90 conditiile mele de trafic erau urmatoarele: rx/tx separat, 80 si 40m numai cw, 40w intr-o antena 
LW de 41m. In concursurile YO lucram, dar datorita lipsei de SSB, nu ma gaseam decat la coada 
clasamentului. Singurul concurs la care ma puteam compara cat decat cu ceilalti era Campionatul de 
radiotelegrafie din 80 m din martie.  Nici nu gandeam sa ma apropii de varful clasamentului. Nu ma puteam 
lupta cu cei cu tranceivere, doar eu aveam rx/tx separate!. Scopul meu era sa ma clasez in primii 12 la 
categoria Seniori, lucru ce s-a intamplat la un moment dat. Eram bucuros ca in clasament erau mai multi sub 
mine decat deasupra. Deci telul a fost atins si asta m-a facut sa trec in alta etapa! 
Prin '95 am schimbat echipamentul: FT-990, amp. cu 3 GU50, antena dipol in 80m, dipol rotativ in 40m si 
un triband pe 14/21/28. Asa ca au crescut si pretentiile. Mi-am propus sa ocup locuri fruntase la concursurile 
romanesti si sa particip onorabil la cele internationale. 
Nicioadata nu mi-am propus lucruri de nerealizat, ci in limita posibilitatilor sportive si, atentie, si 
financiare!! Ce rost avea sa ma compar cu nu-stiu-ce statii big-gun din Europa! Trebuia sa ma compar cu 
statiile cu dotare modesta, ca a mea, si pe ei sa ii inving. Toti ne dorim ce e mai bun pentru noi si cei 
apropiati, dar limitele sunt diferite pentru toti. Si eu imi doresc o masina mai noua, dar personal o conduc pe 
cea care o am, veche de 10 ani. Si tot acolo ajung ca si ceilalti. In concursurile noastre, toti intram in 
clasament, fiecare acolo unde ii este locul. Depinde de fiecare sa se autodepaseasca si obtina rezultatul 
personal cel mai bun. Daca pornim cu ideea ca nu putem fi invingatori, atunci vom fi mereu niste pierzatori 
si carne de tun pentru Campioni. 
Participand in concurs nu ii facem pe cei buni sa castige, ci le atragem atentia ca locurile lor fruntase le sunt 
amenintate de cei din partea de jos a clasamentului iar cei de jos ar putea candva sa le ia locul. Nu va lasati 
amagiti de idea ca daca o anume statie bine dotata a intrat in concurs atunci e si castigatoare. S-au vazut 
numeroase cazuri si la noi si in alte competitii, cand cei plecati cu sansa a doua au schimbat ierarhiile. 
Personal, in decursul timpului, am fost de ambele parti ale baricadei. 
De asemenea, in competitii se vede fiabilitatea aparaturii. Antene, statii si amplicicatoare care in mod normal 
credem ca ne functioneaza bine, in concursuri pot claca. Calitatea receptorului din tranceiverul  home made 
sau made in Japan, o vedem in aglomeratia din benzi din timpul unui WW. Finalul de cateva sute de wati 
duce 20 ore? Si nu in ultimul rand, noi putem duce la capat concursul de 24 de ore? La urma urmei, 
competitia o dam cu noi insine, nu cu ceilalti. Concursul il am cu mine, pe mine trebuie sa ma depasesc, eu 
sunt reperul. ACESTA E CONCURSUL!! Concursul e cu mine personal! Deaceea particip in concursuri si 
cu aceasta ocazie raspund si unui bun prieten, amic de hobby,care m-a intrebat acum cateva zile: "Dar de ce 
ucram noi in concursuri?" Si, atentie! si el e prezent in mai toate concursurile de unde scurte...HI! 
73 si la reauzire, bineinteles( cum se putea altfel?) in concursuri! 

Ionut, YO9WF /YP9W 
 

La multi ani, N2YO! 
In data de 13 noiembrie a fost aniversarea zilei de nastere a lui Ciprian, N2YO. Intr-o corespondenta 
particulara pe care am avut-o cu George, WB2AQC acesta spunea: 

   Ciprian N2YO nu este doar un radioamator obisnuit pe care il cunoastem personal sau  doar am auzit de el 
la fel ca de multi altii; Ciprian N2YO este un FENOMEN cu totul neobisnuit in activitatea noastra. Este un 
participant la concursuri cu un talent si o darzenie extraordinara, putini radioamatori exista in lume in 
categoria lui. Ceea ce il face insa sa fie un FENOMEN neobisnuit este munca enorma ce o depune de ani de 
zile in interesul radioamatorismului romanesc,\ creand si mentinand saitul RADIOAMATOR.RO. Ciprian 
are un serviciu cum mai toti avem, o familia mare si mereu in crestere, o intensa activitate 
radioamatoriceasca, si mai ales participari dese in concursuri grele si de durata. Gaseste insa si timpul 
necesar sa intretina si saitul preferat al radioamatorilor YO. Aceasta activitate necesita pe langa abnegatie, 
talent, cunostinte avansate de specialitate si enorm de mult timp pe care l-ar putea folosi pentru crearea unor 



foloase  materiale.  Ciprian este insa un om devotat radioamatorismului YO si dedica zi de zi talentul si 
timpul lui pentru noi toti care il apreciem foarte mult, si acum cu ocazia zilei lui de nastere ii uram 
SARBATORI FERICITE si un  MULTI ANI TRAIASCA! (George Pataky, WB2AQC) 

 

PRINŢUL VINH SAN,  
PRIMUL RADIOAMATOR AL INSULEI RÉUNION 

de Jean-François Rodriguez-Nadal, F4FUC   

(Traducerea are la bază articolul în limba franceză publicat în numărul 7 al revistei electronice HAM-
MAG. Mulţumiri pentru amabila aprobare a lui Vincent Faucheux, F5SLD. Detalii privind modalitatea de 
abonare la această publicaţie gratuită pot fi găsite la  http://www.radioamator.ro/dxcc/mozaic.php) 

 

În timpul celui de al doilea Război mondial insula Réunion era majoritar pétainistă. (Mareşalul Philippe 
Pétain a condus Franţa între 1940 şi 1944, în timpul ocupaţiei germane. Datorită acţiunilor sale 
colaboraţioniste ca şef al aşa-numitului "regim de la Vichy" a fost condamnat după încheierea războiului la 
moarte pentru trădare, pedeapsă comutată de generalul de Gaulle la închisoare pe viaţă. Pétainismul s-a 
încetăţenit ca un termen peiorativ folosit pentru definirea unui anumit tip de politică reacţionară - nota mea, 
YO4PX).  

În noiembrie 1942, ca urmare a sosirii la Saint-Denis a vasului "Léopard" aparţinând Forţelor navale ale 
Franţei libere, insula s-a alăturat generalului de Gaulle şi lumii libere. Această raliere nu ar fi fost posibilă 
fără existenţa Rezistenţei. Ea era formată doar din câteva persoane. Printre ele s-a numărat şi prinţul Vinh 
San. El a marcat istoria ţării sale, a insulei Réunion şi a radioamatorismului.  

Prinţul Vinh San s-a născut la 3 august 1899 în Vietnam, ca descendent direct al prestigiosului împărat Gia 
Long. Nu are decât 8 ani când accede la tron. Tatăl său, destituit de autorităţile coloniale franceze, este 
constrâns să abdice în favoarea sa. Înscăunat la tron în 5 septembrie 1907 sub numele dinastic de Duy Tan, 
prinţul Vinh San a fost un conducător de stat iubit de poporul său. Domnia sa (1907-1916) a fost marcată de 
numeroase evenimente legate de emanciparea ţării sale Annam, şi mai ales de revolta din 1916 împotriva 
Protectoratului francez.  

  

În vârstă de 16 ani, fiind conducătorul acestei rebeliuni, tânărul împărat este detronat, arestat şi deportat pe 
insula Réunion. Acesta este debutul unui exil forţat pentru prinţ. Începe o nouă viaţă. Acest om dornic de 
libertate şi-a asumat în totalitate cetăţenia pământului care i-a oferit găzduire. Pe această insulă pierdută în 
imensitatea Oceanului Indian împăratul detronat a dus o existenţă discretă, departe de ţara sa natală. Pasionat 
de vioară, poezie, sport şi radioelectricitate, el întreţine în St.Denis un magazin de reparaţii pentru aparatura 
TFF. Prinţul Vinh San devine primul radioamator al insulei cu indicativul FR8VX. Această pasiune pentru 
radio a contribuit la angajarea sa în forţele Franţei libere. A fost primul care a auzit apelul generalului de 
Gaulle în data de 18 iunie 1940. Datorită recepţiilor sale clandestine el a retransmis pe insulă informaţiile 
provenite din exterior şi a putut comunica cu aliaţii. În ciuda celor 24 ani de exil acest om antifascist s-a 
raliat generalului de Gaulle încă din iunie 1940.  

http://ad2.arbocontext.ro/please/redirect/362/1/1/32/%21hash=20460841;h4r=2178385987;p4r=305438328;uwi=800;uhe=600;uce=1;param=959/15753_5?
http://www.radioamator.ro/dxcc/mozaic.php


Datorită acţiunilor sale în Rezistenţă a fost încarcerat în St.Denis, dar a fost eliberat peste o lună. Materialul 
său radio a fost confiscat, dar a reuşit să-şi reconstruiască o staţie de avarie. Din momentul ralierii insulei 
Réunion la Franţa liberă în noiembrie 1942 Vinh San s-a îmbarcat ca radiotelegrafist pe vasul "Léonard".  

El a continuat lupta până în Germania şi la sfârşitul celui de al doilea Război mondial i s-au decernat 
numeroase medalii militare. În 16 decembrie 1945 prinţul Nguyen Phuoc Vinh San, ultimul împărat legitim 
al Annam-ului, dispare într-un tragic şi misterios accident de avion în Oubangui-Chan (Ciad), în inima 
junglei africane. Avea 45 de ani.  

În 1987, prin dorinţa copiilor săi şi a ajutorului important acordat de preşedintele Jacques Chirac rămăşiţele 
pământeşti ale împăratului Duy Tan au fost exhumate şi transportate în Hue, Vietnam. Evenimentul a fost 
marcat printr-o impresionantă ceremonie, acum Duy Tan odihneşte lângă strămoşii săi. A fost detronat în 
1916, dar nu a abdicat vreodată, astfel că rămâne ultimul împărat al Annam-ului. 

Vă invit să consultaţi saitul dedicat prinţului Vinh San. Veţi avea ocazia de a face o călătorie în trecut şi veţi 
descoperi destinul extraordinar al acestui prinţ, primul radioamator al insulei Réunion. Ţin să mulţumesc în 
special domnului Claude Vinh San, fiul prinţului Vinh San, pentru permisiunea de a publica acest articol.  

(Traducere de Francisc Grünberg, YO4PX) 

COMOTIA CEREBRALA 

Dupa un mesaj primit de la Shalom, 4Z4BS 

Mesajul acesta poate salva viata unei persoane... 
O poveste cu folos: In timpul unei petreceri, una dintre invitate se impiedica si cade. Persoana in 

cauza ii asigura pe cei din jur ca nu este nici-o problema si ca se simte bine (ceilalti participanti la petrecere 
erau gata sa cheme ambulanta) si ca ea doar a alunecat pe o piatra avind pantofi noi.  

Prietenii au ajutat-o sa se ridice si i-au oferit o noua portie de mincare – ea avea un pic de ameteala, 
dar se hotari sa continue ca si cind nu s-ar fi intimplat nimic.  

Dupa petrecere suna sotul doamnei si ii anunta ca a fost dusa la spital - (la ora 6:00 era decedata). In 
timpul petrecerii avusese o comotie cerebrala!  

Daca sotul si prietenii ar fi stiut cum se manifesta o comotie cerebrala, ar mai fost probabil inca in 
viata. 

Dureaza numai un minut sa citesti urmatoarele si poti salva o viata: 
Un neurolog comfirma ca daca este contactat in primele trei ore el poate sa reduca efectul unei hemoragii 
cerebrale, sau al unei tromboze, asa numitul “stroke“ 
Neurologul sustine ca totul este sa recunosti si sa pui diagnosticul de stroke in primele trei ore. 

 
                                           CUM POATE FI IDENTIFICAT UN STROKE? 
           Adesea este foarte greu sa identifici simptomul unei hemoragii, sau a unei tromboze la creier. Aceasta 
dificultate poate fi din pacate fatala. Victima poate avea urmari irecuperabile in urma unui stroke 
            Doctorii au cazut de acord asupra unei metode de a descoperi un stroke prin a pune  trei intrebari 
simple: 
             1. * Roaga bolnavul sa ZIMBEASCA. 
             2. * Roaga bolnavul sa RIDICE AMBELE BRATE. 
             3. * Roaga bolnavul sa FORMULEZE O PROPOZITIE SIMPLA, coerenta (de ex “Astazi 
straluceste soarele”).  

Daca ii este greu sa raspunda la una din aceste intrebari, cheama de urgenta ambulanta si descrie 
simptomele 

Doctorii care au gasit aceste metode simple prin care oricine poate constata la un bolnav probleme cu 
muschii fetei, ai bratelor si greutati in vorbire, roaga pe toti sa invete aceste amanunte. In acest fel puteti 
ajuta in diagnoza si tratamentul de stroke si puteti evita afectiuni ale creierului. 

Fii un prieten bun si raspindeste aceste informatii prietenilor tai!  Le poti salva viata!  
 

 

http://vinhsan.free.fr/acte%201.htm
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