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O veste deosebit de trista ce ne-a umplut inimile de tristete am primit-o de la prietenii nostri din Zrenjanin (Serbia): in data de 
22.09.2009 orele 11.30, in urma unui infarct, inima celui care a fost Mihail „Mika” Nicolin, YU7PWP a incetat pentru totdeauna 
sa mai bata! 
Pentru noi, cei trei radioamatori romani care in luna iulie am fost in vizita la Zrenjanin la invitatia radioamatorilor de la 
YO7AOP, Mika a fost primul radioamator sarb pe care l-am cunoscut. El ne-a intampinat, ne-a dus acasa unde are o familie 
minunata (sotia Dragana si fiica Olghita), apoi ne-a fost ghid si gazda aproape doua zile. 

 
Mika Nikolin avea 65 de ani, si a lucrat ca si electromecanic la uzina „Naftagaz”, de unde s-a si pensionat. 
Pe langa  radioamatorism ,Mika mai avea doua mari pasiuni: ceasurile vechi si fotografia. 
A fost unul dintre membrii vechi ai  YU7AOP, dar mai activ incepand  din 1978. 
Disparitia lui Mika lasa un gol imens in inimile familiei, ale colegilor de la YU7AOP (unde a fost foarte respectat) si in randul  
celor care l-au cunoscut de la YO HD Antena DX Grup. 
DUMNEZEU SA IL ODIHNEASCA! 

  
Memorial YO7VS 144 MHz - in concurs inconjurati de motoristi! 

  
Penultimul concurs UUS al anului, Memorial YO7VS 144 MHz a avut loc, asa cum fusese planificat, in 

zilele de 5-6 septembrie 2009, simultan cu IARU 144 MHz. Echipa noastra, formata din YO2LSK, YO2UH si 
YO2BPZ, s-a deplasat in ospitaliera zona de concurs a Pensiunii Panorama de la Ruda-Ghelar, pensiune situata 
intr-un cadru minunat, la cca. 2 km de Ghelar, la altitudinea de 800m. 
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Pensiunea Panorama                                      Motoare, motoare... 

Desi stiam de la ospitaliera noastra gazda, domnul Sergiu Tent ca nu vom fi singuri in acest week-end 
la „Panorama”, unde urma sa aiba loc o o intalnire a pasionatilor de motociclete si de trasee grele, nu am putut 
sa credem ca  vom intalni aici atat de multi motoristi, multi veniti  cu familiile si cu QRP-eii.  

           
Si iarasi motoare...                                           Dar si „aparatura”... 

 

Cand am ajuns noi (cca. ora 16.20), numarul lor era deja destul de mare. Am salutat gazdele, apoi ne-
am facut „treaba”, am ales un „colt” al nostru, ne-am instalat statia si antenele si am admirat numarul mereu 
crescand al celor care soseau in grupuri. Ne-a placut in mod special ca, la fel ca si noi, la intalnirile 
radioamatoricesti, aproape toti se cunosteau si se salutau „barbateste” (chiar daca sub casti descopereai suvitele 
blonde ale unor fete incantatoare). 

    
Antenele se vad mai putin...                                       Dar avem vizitatori! 

 

Se intelege ca in aceasta atmosfera deosebit de efervescenta, nu am mai prea facut „performanta”, dar 
am admirat grupurile care soseau si petrecerea care deja incepea sa se incinga pe terasa Pensiunii (petrecere 
care a tinut pana spre dimineata, inclusiv cu un imens foc de tabara – foarte util in racoarea deosebita a acelei 
seri) asa cum ne spunea zilele urmatoare Sergiu, gazda noastra si a lor. 
O galerie de poze de la aceasta manifestare puteti vedea pe www.yohddx.ro in sectiunea Public galery. 
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Simpozionul YO2 de la Buzias, 12 septembrie 2009 
 

In data de 12 septembrie s-a desfasurat la Buzias (de data asta la hotel Timis) intalnirea organizata de 
radiocluburile YO2KQT, YO2KAB si YO2KAJ din Timisoara, intalnire cunoscuta sub numele “Simpozion YO2”, 
intalnire care a adunat un numar mare de radioamatori (cred eu ca in jur de 150-200). La invitatia noastra au participat si 
patru membri ai radioclubului Mako, cu care am avut de la inceput si pana la plecare discutii deosebit de amicale. 
Intalnirea a inceput inca de vineri seara cu o intalnire amicala la restaurant la care au participat circa 30 de persoane. 
Intalnirea propriu-zisa a inceput sambata dimineata cu talciocul, foarte animat, cu participare deosebit de bogata 
(inclusive firma specializata Aniko din Ungaria). 
  

                    
Prietenii din Ungaria ( lipseste HA8KL)            Doi “viitori”: Andrei, YO-HD-151 si Alex YO2-049/CS 

 

La ora 12 talciocul s-a inchis si a inceput, cu sala plina, sesiunea de comunicari; bogata, la obiect, concise, fara sa 
plictiseasca. Au prezentat comunicari YO3APG (Probleme actuale ale radioamatorismului romanesc); YO2DM (despre 
Radioclubul YO2KAB, necesitatea de a aduce performante, fiind un club departamental); YO2IS (Modernism in 
radioamatorism, Despre revista DUBUS); YO2GL (Despre radioclubul Videocolor YO2KJJ, care apartine de DRTV 
Timisoara; Intentia de a preda”stafeta” lui Marius, YO2LHD);YO2BCT (despre Radioclubul de performanta YO2KDT al 
ANCOM Timisoara; Un material –realizare practica acum ne-a obisnuit Liviu – Interfata pentru FT897D); YO2LLQ 
(Prezentare YO2KQT- despre saitul clubului, debut EME, organizare simpozion, cupa Timisului, colaborarea cu 
Politehnica TM pentru ISS); YO2LZJ (Despre QTC-ul din duminica a adoua a lunii pe 439,950 MHz, retranslatat in 2 
m); YO2LOR (Interfata CAT); YO2BPZ (Saluta prietenii din Ungaria prezenti si despre realizarile YO HD Antena DX 
Grup, in special Protocoalele de colaborare cu radiocluburile Mako si Zrenjanin, care au inceput sa dea concret roade); 
YO2LSP (Premierea la Banat 432 MHz). 

 

     
De la standul ANIKO 

  
La ora 14, dupa pozele de grup, toti participantii s-au deplasat la o foarte frumoasa terasa, unde, in baza bonurilor 

primite gratuit la inscriere au servit o gustare binevenita, s-au cinstit cu cate o bere (sau chiar doua) au stat mult “la 
povesti”, au facut poze, iar pe la 16 au plecat, fiecare catre destinatia lor. Noi am mai ramas inca o perioada cu prietenii 



4 
 
 

de la Mako (HA8EA, HA8CL, HA8KL si Andras), promitandu-ne sa ne intalnim iarasi cat mai curand posibil (probabil 
in 15 noiembrie la Hateg, cu ocazia zilei Clubului YO HD Antena DX Grup). 

          
La terasa...                                                       Gata, plecam! 

A fost o manifestare deosebit de reusita pentru care merita felicitari toti organizatorii, dar in special tinerii de la 
YO2KQT, care, ca de fiecare data, au dus greul actiunii. 
Noi le multumim! 

(Un mare numar de poze se gasesc pe galeriile publice de la www.yohddx.ro si inspecial de la www.yo2kqt.ro) 
 

UNDE E P5? 
de Phil M. Dunphy, VE1DX 

Traducere de Francisc Grünberg, YO4PX 
Săptămâna trecută unul dintre QRP-iştii locali urcă dealul până la noi. Se aruncă într-un fotoliu şi începu să se plângă că 
e tare obosit. «M-am săturat», ne anunţă el, «şi să nu mai aud de vânătoarea de DX şi de toată goana asta absurdă după 
năluci. Nici nu mai vreau să ştiu de DX. Le-am lucrat pe toate şi nu mi-a mai rămas nimic de făcut. Absolut nimic.»  L-
am ascultat cu atenţie, ştiam prea bine că până şi cel mai entuziast DX-man are momentele sale de osteneală şi poate 
întoarce spatele DX-ului, dar asta numai pentru perioade trecătoare.  
«Vorbeşti serios?», l-am întrebat. «Cu siguranţă. Eu nu pot    să-i înţeleg pe DX-manii ăştia noi. Cu ani în urmă noi toţi    
DX-manii eram nişte gentlemani, încercam tot timpul să ne îmbunătăţim staţiile şi scorul DXCC. Mi-au trebuit ani de zile 
să ridic pe piloni toate acele monobanduri pentru zece, doi’şpe, cin’şpe, şapte’şpe, douăzeci şi patruzeci de metri. Şi mai 
mult a durat până mi-am instalat şi acele loop-uri pentru treizeci şi optzeci. Iar când lucram aveam întotdeauna grijă să nu 
împing prea tare, ca să nu depăşesc limita legală. Întotdeauna! Am muncit ani de zile să le pun toate cap la cap, şi acum 
vin aceşti noi operatori făcuţi peste noapte, care nu-s în stare să recunoască un 3-500Z, dar care se bagă peste tine în 
pailap fără să ţină seama de nici un fel de reguli de politeţe. Nici măcar unul singur nu e un gentleman, cum erau tinerii 
pe vremuri. Atunci toţi   DX-manii erau curtenitori, şi nu o dată mi s-a întâmplat ca ei să aştepte până lucram eu primul 
DX-ul, ştiau că dacă am putere mare şi antene ca lumea mie mi se cuvine s-o fac. Dar văd că vremurile s-au schimbat.»  
Am rămas niţel pe gânduri. Cam bănuiam noi ce se ascunde sub toată treaba asta, îl auzisem pe QRP-ist vorbind pe 
repetor seara trecută cu unul dintre rechini. «N-a fost propagare când a apărut P5 pe 15 metri?», l-am întrebat. 
«Bineînţeles că n-a fost», răspunse QRP-istul, «ştiam că nici n-o să fie, aşa că m-am dus să mă uit la televizor. Şi oricum, 
era cu siguranţă un pirat.» Am tăcut un răstimp, căci ştiam că mai mulţi rechini au rămas pe frecvenţa lui P5 şi l-au lucrat 
în momentul unui vârf de propagare. Şi am mai auzit zvonul că Liga e pe cale să aprobe documentaţia primită despre 
acea operaţiune de o zi a operatorului ceh care s-a aflat în Pyongyang. 
Ne întrebam cu ce vorbe am putea alina rănile cuiva care se îngrijorează că nu-şi mai poate asigura statutul de şef local în 
materie de DX-uri. «I-am auzit pe unii dintre aceşti DX-mani novici zicând că ei l-au lucrat pe P5 şi că va conta pentru 
DXCC», am spus cu prudenţă, «dar s-ar putea să nu conteze. Oricum, suntem siguri că l-ai fi putut lucra şi tu, dacă nu te 
întorceai în faţa televizorului. Dar toate aceste DX-uri reapar, mai devreme sau mai târziu.» QRP-istul se holbă la noi cu 
ochişorii săi rotunzi.     «Louie-Ochi roşu, el e de vină! El nu doarme niciodată! A stat ore-ntregi pe frecvenţă aşteptându-
l pe P5. Şi când s-a produs o deschidere i-a anunţat pe novici, dar pe mine nu!» Mii de tunete şi trăznete! Ştiam că QRP-
istul dormea de ore bune când P5 a reapărut în bandă. Ce mai puteam spune într-o astfel de situaţie? 
«Încearcă să priveşti lucrurile altfel», i-am zis. «E chiar atât de grav dacă unii dintre noii-veniţi o să ne-o ia înainte? Am 
fost multă vreme în frunte şi ne-a făcut plăcere. De ce nu i-am lăsa şi pe cei care nu se tolănesc în faţa televizorului să 
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aibă parte de succes la rândul lor?» Dar ne-am ratat ţinta. QRP-istul se sculase deja în picioare, cu pumnii strânşi. «Vă 
cunosc de-o viaţă, dar tot nu vă-nţeleg», şi porni la vale, fără regrete şi fără îndoieli. Mii de tunete şi trăznete! Ştiam că 
P5 va reapărea, dar mai ştiam că s-ar putea să treacă şi zece ani până atunci. Merituoşii, numai ei au dreptul la P5!      
Căci DX-ul e război 

xxx                  XXX                xxx 

Intr-un schimb de mesaje avut cu YO5AJR referitor la anumite „nereguli” pe care le sesizam in radioamatorismul 
romanesc, am primit un mesaj extrem de pertinent, o pledoarie pentru HOBBY, indiferent care ar fi el. Iata-l: 
“Adrian - cine sa se mai "bage"??? O opinie trebuie sa se formeze fara jigniri si rosaturi pe oase imaginare. Nu cred ca 
radioamatorii din YO sunt atat de sceptici in totalitate. Este o mare nevoie de un curent "tamaduitor" - un curent 
"vindecator" - ...."daca toti tinerii din lume".... se retrag si tac, suntem pierdut!.  
Sigur ca nu e usor sa nevighezi in subiectivism si opurtunisti - cu totii suntem si buni si rai – problema e  ca trebuie sa se 
formeze un "nucleu" sanatos in acest organism bolnav - trebuie sa COMUNICAM - trebuie sa fim consecventi in bine. 
Divizarea radioamatorilor chiar si pe site - uri face o si mai mare ruptura intre noi. E greu!  Acum la ai mei 70 de ani inca 
(poate) sunt naiv dar nu pierd speranta ca mentalitatile incet incet  svor schimba in bine. Omul este facut sa nu accepte 
infrangerea - cat timp are programat in softul Atotputernicului. Acum ne este dat sa traim o perioada extrem de grea 
din toate punctele de vedere si multi cred ca in acest context radioamatorismul pierde din valoare,  dar e fals , cine nu 
are un hobby - o extra preocupare de ori ce fel - este un ommai  sarac si mai vulnerabil!  

Concursuri octombrie 2009 (Data incepere/  UTC incepere/ Data terminare/ UTC terminare / Mod): 3/10/2009 7:00 
3/10/2009 9:59 Deutscher Telegraphie Contest CW; 3/10/2009 0:00 3/10/2009 0:00 TARA PSK31 Rumble 
PSK313/10/2009 8:00 4/10/2009 8:00 Oceania DX Contest SSB; 3/10/2009 16:00 3/10/2009 19:59 EU Sprint Autumn 
SSB; 3/10/2009 16:00 3/10/2009 18:00 PROCWContest (1)* CW; 4/10/2009 6:00 4/10/2009 8:00 PROCWContest (2)* 
CW; 4/10/2009 6:00 4/10/2009 10:00 ON Contest 80 Meter C ; 4/10/2009 7:00 4/10/2009 19:00 RSGB 21/28 MHz 
Contest SSB/CW; 10/10/2009 0:00 10/10/2009 7:59 The Makrothen Contest (1) RTTY; 10/10/2009 8:00 11/10/2009 
8:00 Oceania DX Contest CW; 10/10/2009 16:00 10/10/2009 23:59 The Makrothen Contest (2) RTTY; 10/10/2009 16:00 
10/10/2009 19:59 EU Sprint Autumn CW; 11/10/2009 8:00 11/10/2009 15:59 The Makrothen Contest (3) RTTY; 
11/10/2009 0:00 11/10/2009 4:00 North America Sprint Contest RTTY; 11/10/2009 6:00 11/10/2009 10:00 ON Contest 
80 Meters SSB; 17/10/2009 0:00 18/10/2009 0:00 JARTS WW RTTY Contest RTTY; 17/10/2009 15:00 18/10/2009 
14:59 Worked All Germany Contest SSB/CW; 19/10/2009 13:00 23/10/2009 23:59 School Club Roundup CW/SSB; 
24/10/2009 0:00 25/10/2009 23:59 CQ WW DX Contest SSB; 24/10/2009 0:00 25/10/2009 23:59 VERON SLP 
Comp.Part 8 SWL SSB; 24/10/2009 0:00 ;25/10/2009 23:59 CQ WW SWL Challenge SWL SSB 
 

Aceasta este dotarea de “mobil “ a lui Shalom, 4Z4BS. Oare unde mai sta soferul? 

 

 


