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QTC 575 
In data de 11 decembrie 2008 s-a desfasurat emisiunea QTC a radioamatorilor hunedoreni cu numarul 575, 

emisiune care s-a dorit a fi una jubiliara.  
Deoarece am fost insarcinat sa prezint un scurt “istoric” al emisiunilor QTC ale radioamatorilor hunedoreni, 

am crezut de cuviinta sa “punctez” si in revista cateva din momentele importante ale acestei actiuni unice ( din cate 
stiu eu) ca longevitate in YO ( excluzand emisiunea QTC de YO3KAA). 

Dupa actiuni concertate de impulsionare a radioamatorismului hunedorean, pornite prin 1995-1996 in special 
in UUS (in acea vreme se obtineau mult mai usor autorizatiile de clasa a IV-a si a IV-a R, fara telegrafie si chiar fara 
radiotehnica, impactul direct in invatarea traficului radio si in “vaccinarea” cu microbul radioamatorismului era  mult 
mai mare, si echipamentele incomparabil mai ieftine si mai usor de procurat decat pentru US), si dupa lansarea in 
martie 1996 a primului numar al buletinului informativ ( pe atunci “foaie de informare”) YO/HD Antena, nu am stat 
foarte mult pe ganduri in “unirea” tuturor celor ( multi deacum) care aveau echipamente pentru 2 metri ( chiar si cu o 
singura frecventa – S9) si la 8 inuarie 1998, dupa o intensa campanie de informare, am tinut primul QTC al 
radioamatorilor hunedoreni. Emotii mari ( am lucrat cu tot materialul scris), participare buna ( 15 radioamatori), 
reactie destul de pozitiva.  S-a schitat inca de la prima editie  o schema de desfasurare ( nu s-a prezentat QTC-ul 
national – care intra ca o permanenta, prezentat de catre YO2ARV, odata cu QTC-ul nr. 8 - si sarbatoritii saptamanii). 

Incepand cu QTC-ul nr. 44 (05.11.1998), emisiunea setransmite prin repetorul R0, crescand mult aria de 
receptionare si numariul de participanti. 

Datorita programarii unei sesiuni de examene in luna  decembrie, QTC-ul cu numarul 50 (07.12.1998) a fost 
dedicat aproape exclusiv acestei actiuni. 

QTC 100 din data de 18.11.1999 a fost realizat in mod festiv, la el participand 30 de radioamatori hunedoreni. 
A fost realizat un cross telefon/radio, prin  care YO3APG s-a adresat in direct participantilor la QTC, si unii dintre 
acestia au putut schimba cateva vorbe cu dansul. 

Spuneam atunci, referindu-ne la activitatile RCJ ca “nu e la indemana oricui sa scoata o revista lunara          
( YO/HD Antena) timp de cinci ani si sa tina un QTC saptamanal timp de trei ani” Si iata ca acum am ajuns sa tinem 
emisiunea QTC cu numarul 575 si sa editam revista YO/HD Antena cu numarul 148! 

QTC-ul 150 s-a tinut intr-adevar in mod festiv (02.11.2000) , de la sediul radioclubului unde au fost prezenti 
mai multi invitati, im special din mass-media (corespondentul Rompres, redactorul sportiv de la Radio Deva, un 
redactor de la Radio Analog si de la ziarul Actiunea HD), precum si Corina Jampa de la Cercetasi si ing. Serban 
Pantilimon, directorul Romtelecom Deva, un  sustinator permanent al actiunilor noastre..Au fost prezenti printr-un 
cross telefon/radio YO3APG, YO5BLA si YO7VS, buni cunoscatori ai actiunilor noastre. 

Fiind o propagare de exceptie, la QTC au participat si statii din Pecica, Arad, Timisoara,  Alba si YO7LKZ. 
Cu aceasta ocazie s-a acordat diploma jubiliara “QTC 150” (solicitata de 50 de radioamatori) si o diploma 

speciala pentru sprijin deosebit, acordata sponsorilor si si colaboratorilor din mass-media. Au rezultat mai multe 
articole de presa si stiri la radio. 

QTC 200 din 18.10.2001 a fost un moment deosebit de trist, in dimineata acelei zile parasindu-ne pentru 
totdeauna, la numai 53 de ani YO2LPQ, Tom din Hunedoara. A fost un QTC sobru, cu doua interventii in direct 
realizate tot prin cross telefon/radio :YO3APG si YO6QT. 

QTC 250 s-a desfasurat in data de 03.10.2002. QTC-ul national a fost transmis cu aceasta ocazie pentru prima 
data de catre YO2LXW ( cel care va duce acesata grea sarcina in continuare, fara intrerupere). 

Cu ocazia QTC 300 (12 .09.2004) s-a instituit o diploma jubiliara “QTC 300” pentru lucru cu statii 
hunedorene si din judetele limitrofe in periaoda QTC-ului, diploma solicitata de  45 de radioamatori. 

QTC-ul 350 s-a tinut in  luna septembrie 2003 ( nu mai detinem date concrete despre acesta emisiune) 
Cu ocazia QTC 400  din data de 04.08.2005 s-a instituit din nou o diploma jubiliara. La emisiunea cu numarul 

400 a participat prin echolink AE6OR din California ( Stelica, YO2LCK din Hunedoara) 

http://www.yohddx/


QTC 450 s-a tinut ca o emisiune normala in data de 20.07.2006. 
QTC 500 s-a tinut in data de 20.07.2006, cu o foarte buna participare (25 de radioamatori din HD, AR si 

AB).. Cu aceasta ocazie s-a instituit diploma jubiliara “QTC 500” care a fost solicitata de un numar record de 
radioamatori (86). Am fost felicitati in direct de catre YO2MBG, realizatorul “fratelui mai mic” al QTC-ului nostru 
,QTC-ul radioamatorilor aradeni. 

Lipsec date despre QTC 550 (probabil in iu;lie 2007). 
Consideram actiunea un exemplu de longevitate si perseverenta. Dealungul timpului ea a fost prezentata de 

YO2BPZ , sporadic de YO2ARV, BJZ si BJS,  iar acum,  de foarte mult timp este prezentata de catre YO2LXW.  
QTC-ul national a fost prezentat  o foarte lunga periaoada ( pana la QTC 250)_ de catre YO2ARV, si sporadic de catre 
YO2QY, iar incepand cu aceasta emisiune (250), de catre YO2LXW. 

Tuturor multumiri pentru aceasta  realizare de exceptie. Emisiunii – viata lunga, realizatorilor, colaboratorilor 
si participantilor la emisiune- numai bine si sanatate 

 
Din nou “In memoriam...” 

Fiind interesat daca la adresa din vechiul Call Book a lui YO3AC ( str. Frumoasa nr.26A) mai locuieste 
cineva din familia lui Andy, am scris o scrisoare , in care informam sumar despre  actiunile clubului  nostru  intru 
cinstirea memoriei lui Andy. Desi ni s-a spus de catre cineva ca nu avem sanse sa primim raspuns, deoarece urmasii 
nu au fost interesati de activitatea ca radioamator a lui  Andy,  am avut bucuria sa primim acest raspuns la scrisoarea 
noastra: 

Stimate domnule Voica, 
Ma numesc Mariana Giurgea si am fost sotia lui Andrei Giurgea (Andy).Locuiesc in continuare la 

aceiasi adresa impreuna cu cumnatul meu, fratele lui Andrei, si cu familia lui. 
Am fost cu totii foarte placut impresionati de faptul ca radioclubul dumneavoastra , impreuna cu 

radioamatorul Francisc Grunberg din Constanta  a organizat actiuni de cinstire a memoriei lui Andy, precum 
si o diploma memoriala. 

Ne va face placere sa aflam mai multe despre acestea, precum si pentru primirea diplomei, atat noua, 
cat si fiului meu care in prezent este stabilit in Germania impreuna cu sotia sa si va veni de Craciun in tara. 

Cu multumiri, 
Mariana Giurgea 

 
Urmare a acestei scrisori, am trimis familiei o Diploma memoriala YO3AC, precum si adresa 109/07.11.2008, pe care 
o redam mai jos: 

Nr.109/07.11.2008 
Catre 

Onorata familie Giurgea, 
Asa cum v-am anuntat in scrisoarea anterioara va trimitem alaturat „Diploma memoriala 

YO3AC” si o parte din materialele de promovare a diplomei si memoriei lui Andy , preluate de pe pagina 
de Internet a radioamatorilor romani www.radioamator.ro, sustinuta de Ciprian Sufitchi      ( fost 
YO3FWC, actualmente stabilit in SUA). 

Diploma a fost initiata si promovata in lume de catre radioamatorul Francisc Grunberg, YO4PX 
din Constanta, membru al clubului nostru. Realizarea grafica de exceptie ii apartine prietenului nostru 
Antal Madincea, YO2MAB de la Radioclubul Resita. Realizarea practica, tiparirea si expedierea catre  
solicitanti se face de catre Radioclubul YO HD Antena DX Grup Deva. 

Suntem deosebit de bucurosi sa putem spune ca eforturile noastre de a cinsti memoria lui Andy au 
fost apreciate de catre marea majoritate a radioamatorilor romani si straini  care l-au cunoscut. 

Dumnezeu sa il odihneasca pe Andy, iar familiei Giurgea sa ii dea multa sanatate si puterea de a 
merge mai departe! 

Cu  respect deosebit, 
In numele Radioclubului YO HD Antena DX Grup Deva 
Adrian Voica, YO2BPZ 
 
Si, bineinteles, confirmarea deosebit de prompta a doamnei Mariana, referitoare la primire: 
Stimate domnule Voica. 

           Am primit "Diploma memoriala YO3AC" precum si materialele de promovare a diplomei si a 
memoriei lui Andrei (Andy), si va multumesc in numele intregii familii. 

Am apreciat in mod deosebit prezentarea grafica a diplomei, precum si eforturile depuse de toti cei ce 
au contribuit la realizarea si promovarea acesteia in lumea radioamatorilor romani si straini care l-au 
cunoscut.  Va multumesc  mult pentru documentele trimise. Mariana Giurgea 

http://www.radioamator.ro/


 
SCRISOARE DE PROTEST 

Nr.114/05.12.2008 
Catre  

Fedratia Romana de Radioamatorism 
Redactia revistei „Radiocomunicatii si Radiomatorism” 

 
Intrunit in sedinta in data de 04.12.2008, Consiliul Director al Radioclubului YO HD Antena DX 

Grup a luat act cu indignare de articolul jignitor si denigrator publicat in numarul 10/octombrie 2008 al 
revistei nationale, sub semnatura lui Ilie Mihaescu, YO3CO, articol in care i se aduc ofense si jigniri 
nefondate lui George Pataky, WB2AQC, care este si membru de onoare alclubului nostru. 

Prin prezenta, CD al YO HD DX cere ca in revista, la aceiasi pagina, sa  se prezinte scuze  publice, 
atat de catre autor cat si de catre editorii revistei, si sa fie definita clar politica de publicare a articolelor in 
revista, care sa fie evidentiata in fiecare numar sub caseta tehnica a revistei. 

CD al YO HD DX considera ca rezolvarea situatiei printr-un „drept la replica” este total insuficienta, 
putand crea un alt precedent si cererea de drepturi la contrareplica. 

Acesta este punctul nostru de vedere, care va va parveni ca document oficial al clubului, atat prin 
posta electronica, cat si prin cea traditionala. 

Presedinte                   Secretar 
Ovidiu Ratiu, YO2LSK                   Adrian Voica, YO2BPZ 
 
 

Examene la Deva  ( mesaj  de informare de la YO2BBB) 
In data de 18.12.2008 am avut examene pentru obtinerea cerificatelor de radioamator.  Au participat 

19 candidati din care  5 pentru clasa I,  2 pentru clasa a  II-a, 6 pentru clasa a III-a si 3 pentru clasa a III-a R. 
Am avut candidati din judet  14, din Timisoara 2, din Satu Mare 1, din Oravita 1 si din Targoviste 1. 
Participarea a fost sub asteptari deoarece la sesiunea din primavera am avut 46. Dupa primirea rezultatelor , 
le vom comunica celor interesati.  

In aceeasi zi s-a desfasurat  prima editie a concursului de RTG sala CUPA SILVER FOX la care au 
participat 18 concurenti de la Lupeni, Hateg si Deva. Ne pare rau ca nu am avut si concurenti din alte jutete, 
asa cum au promis.  Castigatorii de la fiecare categorie au primit cupe, plachete  si diplome.  

Multumim organizatorilor si in acelasi timp si arbitrii  prof. Ardelean Ion YO2LCQ si prof. 
Munteanu Ioan YO2CBK  

73 de yo2bbb, George 
 

O măsură în caz de urgenţă, utilă pentru toată lumea 

- Mesaj e-mail de la Antal, YO2MBA - 

Am primit pe mail un anunţ şi am fost rugat să-l dau mai departe cunoscuţilor. Pentru că mi se pare ceva 
chiar foarte util, voi posta acel sfat aici: 

“Cei care lucrează pe salvări, pompierii etc. au ajuns la o concluzie foarte importantă: ei au observat că 
persoanele accidentate sau care au suferit alte nenorociri, au la ei telefoane mobile. Cu toate acestea, cei care 
au ajuns să îi salveze, nu ştiu pe cine să anunţe din maldărul de nume de pe lista telefonului. Din această 
cauză, ei au făcut o recomandare ca toată lumea să înregistreze în telefonul său mobil numărul şi numele 
persoanei (persoanelor) , care trebuie anunţată (anunţate) în caz de nevoie. Pentru aceasta s-a înfiinţat 
pseudonimul internaţional ICE (In Case of Emergency). Sub acest nume am putea să înscriem numele şi 
numărul de telefon al persoanelor pe care ar putea să le înştiinţeze în astfel de cazuri cei de pe salvare, 
pompierii, respectiv poliţia. În cazul în care am dori să dăm mai multe persoane, aceştia ar putea să apară 
sub pseudonimele ICE1, ICE2, ICE3 etc. Această soluţie este simplă, nu costă nimic şi poate să fie foarte 
eficientă. 

(N.red: Personal mi-am personalizat adresele importante cu ICE1 ANG, ICE2 ADI, ICE3 CIP –YO2BPZ) 

 

http://morar.catavencu.ro/2008/12/08/o-masura-in-caz-de-urgenta-utila-pentru-toata-lumea/


Elevii din Piscolt şi radioamatorismul 
La  24 noiembrie la Şcoala cu clasele I-VIII din localitatea Piscolt, judeţul Satu Mare a avut loc o activitate gen "Vreau 
să ştiu…" cu tema "Influenţele schimbărilor climatice asupra vieţii oamenilor". La activitate au participat elevii din 
clasa a VII-a A.                                                                                                                    Am cerut elevilor să arate care 
sunt modificările climatice din zona noastră: ierni fără zăpadă, apariţia în zonă a mini-tornadelor, furtuni de nisip. Am 
arătat că la nivel mondial temperatura oceanului planetar a crescut semnificativ. Urmările: schimbarea curenţilor de 
aer, ceea ce duce în unele zone la ploi abundente, chiar şi la noi în ţară, secetă prelungită, ceea ce duce la o 
desertificare a unor zone, temperaturi extreme. Tot în această perioadă vântul solar (fasciculul de particule cu care 
Soarele "bombardează" planeta noastră) este foarte redus, activitatea solară foarte redusă, ceea ce duce la influenţarea 
propagării undelor radio.  
 

 

Am prezentat apoi traducerea d-lui Francisc Grünberg YO4PX - cu acordul dânsului - intitulată "Dispariţia 
radioamatorismului", iar elevii din clasa a VII-a nu au fost de acord cu multe din cele scrise de autorul articolului, 
radioamatorul american T.Barlow N8NLO. Astfel, se ştie că Einstein a spus, la vremea sa : "Dacă vor dispare albinele, 
omenirea va dispare în patru ani", ori chiar la noi în ţară se iau măsuri foarte importante de creştere a numărului de 
colonii de albine prin programe şi proiecte foarte bine sprijinite de UE.                                                                    
Radioamatorismul este un hobby. Vor fi şi peste ani oameni pasionaţi de acest mod de petrecere placută a timpului 
liber, care să facă legături bilaterale în telegrafie, telefonie, moduri digitale etc., la fel cum vor exista filatelişti chiar 
după ce nu se vor mai tipări timbrele poştale.                                                                                                                
Elevii au fost bucurosi să-şi îmbogăţească cunoştinţele lor generale cu cele prezentate la această activitate.                              
Danut Chis, YO5DAS 

CQD 
CQD (Come Quickly Distress), transmis in alfabetul Morse ca  « - • - • - - • - - • • »  este primul 
semnal de primejdie adoptat  pentru comunicatiile radiotelegrafice. El a fost anuntat la 7 ianuarie  
1904 prin  "Circulara 57"  a  Marconi International Marine Communication Company si intra   in 
vigoare pentru   instalatiile Marconi la 1 februarie 1904. 

(Dupa HAM MAG nr.13, p.31.) 
 

CINE A FOST CLEMENS GERKE? 
Articol-rezumat de F4ABV publicat în limba  franceză în revista HAM-MAG, pe baza articolului  lui DL8HCI din 

revista germană CQ DL. 

(Preluat de noi – YO/HD Antena- dupa www.radioamator.ro, in traducerea lui Feri,YO4PX ) 

http://www.radioamator.ro/


La 22 ianuarie 2001 s-au aniversat 200 de ani de la naşterea sa. Majoritatea radioamatorilor au o legătură cu 
el fără s-o ştie. Clemens Friedrich Gerke este reformatorul sistemului de telegrafie "Morse". Cu începere din 
1851 generaţiile de radioamatori învaţă alfabetul său telegrafic. Gerke a îndepărtat din alfabetul iniţial 
vechile semne Morse care prezentau probleme, în total 11 litere şi 9 cifre. El le-a modificat sau a creat altele 
noi.  

 

Vechiul sistem, folosit în epoca respectivă, avea semne cu lungimi variabile, ceea ce cauza apariţia 
unor erori şi făcea învăţarea lor dificilă. Jumătate din semnele Morse originale au fost păstrate. Fundamentul 
sistemului lui Gerke îl constituie principiul că un semn lung are o durată egală cu trei semne scurte şi că 
fiecare semn este unic. Spaţiul dintre cuvinte a fost modificat şi el.                                                                           
De mulţi ani Gerke lucra ca inspector de telegrafie optică pe linia Hamburg-Cuxhaven, el cunoştea 
avantajele sistemului electric şi a "electrificat" această linie care servea comunicării dintre vapoare.        
Gerke şi-a oferit serviciile armatei engleze şi a locuit câţiva ani în Canada. După trei ani el şi-a reziliat 
angajamentul şi s-a întors în Hamburg. În această perioadă s-a folosit din plin de cunoştinţele sale excelente 
de limbă engleză, pentru a traduce lucrări tehnice având ca subiect telegrafia. În 1850, neputând să se 
întreţină exclusiv din traduceri, a lucrat şi în domeniul transmisiunilor telegrafice, acela fiind momentul în 
care a realizat transformarea vechiului alfabet Morse în cel care s-a perpetuat până în zilele noastre. Acest 
cod reformat a fost adoptat rapid de instituţiile de comunicaţii europene. Ulterior, la un congres ţinut la 
Paris, sistemul a fost propus pentru utilizare internaţională.                                                                            
Gerke a murit în Hamburg în 1888. Marele turn de comunicaţii din Cuxhaven poartă numele său, şi se află în 
apropierea oraşului care i-a fost drag.  

x  x   x              x   x   x             x   x   x 

Si fiindca un an intreg am fost, daca nu innegurati si incrancenati, cel putin mult prea seriosi, propun 
ca acum, in prag de sarbatori sa ne mai si descretim putin fruntile cu cateva lucruri mai  amuzante.  

MODIFICARI MAJORE IN DEX... 
( cu recomandare pentru traducatori, interpreti etc... MARE ATENTIE LA TRADUCERI!!!) 

  



  
 PRUDENT = pastă de dinţi cu extras de prune ; MONOLOG = olog de un picior ; BIOLOG = olog de am-
bele picioare ; SEXOLOG = olog de 6 picioare (de ex. miriapod sexolog) ;MANIPULARE = manevrarea 
penisului cu ajutorul mâinilor ; AŢÂŢAT = fără sâni ; AMÂNAT = fără mâini ;  ÎNCHINARE = transport 
către China ;  ÎNVINUIRE = procesul de fermentare a mustului! ; ÎNFOCARE = transformare în focă 
;GHINIOANE = varianta moldovenească pentru ardelenescul "Bine, Ioane" ;ÎMPRĂŞTIERE = rezultatul 
procesului prin care beţivii se fac praştie ;  BIZAR = zar dublu ; MĂCEL = mac mic ;  MICROSCOP= scop 
mărunt ;  ÎNVIORAT = Prevăzut cu vioară ; LEŞINA = pe unde merge "le tren" ; MERITORIU = teritoriul 
ocupat de livada de meri ;  RATEU = pateu din carne de raţă ; SCARABEU = cetăţean ce locuieşte la bloc, 
la scara a doua( din aceeaşi familie de cuvinte se cunosc scaraceu şi scaradeu);  TRACTOR = actor cu 
mult trac ; TUTUN = a-a-arma de  a-a-artilerie ; ŢURŢUR = Sunetul soneriei, iarna ; BATALION = fratele 
mai mic al plutonierului Batal Gheorghe . 
 

Cum recunosti un om bogat! 

                           

Din perlele VIP-urilor… 

Loredana Groza :                                                                                                                                                         
"Pe la voi prin Chisinau trece Volga , nu? Cum? Nu mai trece?" 
"Sigur ca am auzit de El Nino. E numele unui cantaret de muzica latina, nu?" 
 "Am invatat putin limba braziliana!" 

Gigi Becali:                                                                                                                                                    
"Becali e un brand. Eu la Avicola Iasi pot sa fac pui Gigi Becali, daca vreau" 
"Dumnezeu e cel mai tare serviciu de informatii din lume - stie tot, chiar si-un fir de par" 
"Este vointa lui Dumnezeu ca eu sa pasc acest popor" 
"Eu in tinerete eram amfitrion pe oriunde ma duceam" 
"M-am certat cu Mitica Dragomir, dar fara jigniri. El m-a facut oligofren, eu l-am facut zdreanta, dar nu ne-   
am insultat. In schimb Marian Iancu e obraznic si umbla cu tot felul de jargoane care nu e bine sa le dai la 
presa" 
 

Cu ocazia sarbatorilor de iarna , tuturor cititorilor, colaboratorilor si 
sponsorilor , precum si familiilor lor  sincere urari de bine si sanatate, de 

noroc si fericire, sarbatori fericite si un an 2009 cat mai spornic, din partea 
Radioclubului YO HD Antena DX Grup si a revistei YO/HD Antena 

La multi ani! 
 

 



 
 


	BULETIN  DE  INFORMARE
	QTC 575
	O măsură în caz de urgenţă, utilă pentru toată lumea
	Elevii din Piscolt şi radioamatorismul
	CINE A FOST CLEMENS GERKE?Articol-rezumat de F4ABV publicat în limba  franceză în revista HAM-MAG, pe baza articolului  lui DL8HCI din revista germană CQ DL.



