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YO HD Antena DX Grup - scurt bilant 2010 

Anul 2010 a fost un an destul de rodnic pentru Radioclubul YO HD Antena DX Grup, aceasta 
datorandu-se mai multor factori, dintre care preponderenti sunt doi : implicarea permanenta a membrilor 
clubului in activitati si intrarii in 2010 cu un buget destul de apreciabil, multumita activitatii intense a membrilor 
clubului in aducerea catre club a cat mai multi “donatori” cu 2% din impozitul anual. 

Prima activitate importanta a anului a fost intalnirea de la Hateg, unde in 15 februarie a avut loc 
adunarea generala anuala, care  a analizat  realizarile si nerealizarile anului 2009 si a trasat principalele obiective 
ale anului 2010, obiective subordonate  intaririi vietii de club , participarii in concursuri,  continuarea la un nivel 
superior a relatiilor de excelenta colaborare si prietenie cu  membrii Radioclubului  Mako (HA8KCI) si 
Zrenjanin (YU7AOP), buna promovare, organizare, arbitrare si premiere  a celor patru concursuri ale clubului 
(“Ziua Telecomunicatiilor Fair Play” unde scurte si unde ultrascurte- nationale si “Memorial YO7VS” 50 MHz 
si 144 MHz – internationale), participarea la intalnirile zonale ale radioamatorilor (Deva, Pecica, Buzias), la 
Simpozionul National de la Turnu Severin si la Intalnirea de la Mako. Afost acordat titlul si diploma 
“Radioamatorul anului 2009” radioamatorului Mihai Zamonita, YO2QY “pentru intreaga activitate de peste  46 
de ani in domeniul radioamatorismului si pentru sprijinul deosebit  acordat clubului.”. 

Am fost intens sprijiniti in activitati de catre Primatelecom Deva ( Victor Ciobanu), Pensiunea 
Panorama Ghelari ( Cristina si Sergiu Tent), care, pe langa altele  ne-au pus la dispozitie un loc al nostru pentru 
concursurile UUS,  cu cablu de alimentare ingropat, si Clubul Copiilor Hateg (Nicu Munteanu, YO2CBK, 
alaturi de ceilalti inimosi radioamatori din Hateg) gazda permanenta a intalnirilor noastre. 

                            
Cu ocazia Simpozionului de la Deva am avut ca vizitatori doi radioamatori de la Mako , pentru care am 

asigurat din fondurile proprii  absolut toate cheltuielile si carora le-am facut un program foarte “incarcat”. Ne-
am mai intalnit cu prietenii de la Mako si la Pecica (31 mai), apoi in 18-19 iulie am fost noi oaspetii lor la Mako 
(7 persoane), unde ne-am simtit intr-adevar minunat. Cu aceasta ocazie am hotarat sa trecem practic la realizarea 
inca a unui punct din Protocolul de colaborare- realizarea diplomei “Lucrat Euroregiunea DKMT” (Dunare - 
Cris – Mures - Tisa), regiune din care faceau  parte judetele din YO2, HA8 si Vojvodina (YU7). Am planificat 
pentru inceputul lunii octombrie o intalnire trilaterala (HA8KCI-YU7AOP –YO2KQY), care sa aiba loc la 
Mako, unde sa stabilim detaliile  regulamentului diplomei si modul de eliberare. Am convenit de comun acord 
ca de machete diplomei sa se ocupe Lajos, HA8EN, care a acceptat cu placere si a realizat in timp record 
machete diplomei( vezi mai sus) 



Dar, stupoare!  Judetul Hunedoara s-a retras intre timp din euroregiunea DKMT, asa ca totul devenea  
fara obiect! A fost un “esec” , care nu ni s-a datorat noua , dar care ne-a facut sa nu ne simtim tocmai bine! 
Tocmai judetul nostru! 

Intre timp, am avut o noua intalnire cu amicii de la Mako ( la simpozionul de la Buzias), si, cunoscand 
deja situatia diplomei, am hotarat ca in locul intalnirii din octombrie de la Mako sa ii invitam pe colegii de la 
HA8KCI sa participle in zilele de 13 si 14 noiembrie la intalnirea noastra de la Hateg, prilejuita de aniversarea 
Zilei Clubului, invitatie onorata de catre patru membri ai Radioclubului Mako, care au avut ocazia sa viziteze  
barajul hidrocentralei Rau Mare Retezat, pe inserat Cetatea si Manastirea Colt si Barajul Ostrov iar a doua zi 
Tinutul Padurenilor ( Pensiunea Panorama Ghelari,  unde este si baza noastra de concurs). 

Cele 4 concursuri s-au desfasurat in conditii bune, cu participare multumitoare, iar premiile (cupele si 
plachetele) ne-au fost asigurate ( prin inscrierea la timp a competitiilor in calendarul sportiv judetean) de catre 
Directia de Sport a judetului Hunedoara, (cu care avem o colaborare buna.), ceea ce ne-a degrevat de serioase 
cheltuieli. 

Trei din cele patru concursuri au fost arbitrate in acest an de catre Razvan YO2MAX, caruia trebuie sa 
ii multumim pentru efortul deosebit  si promptitudinea intocmirii si publicarii clasamentelor. 

Un lucru care ne-a bucurat foarte mult a fost si in 2010 mobilizarea exemplara a membrilor clubului la 
aducerea de contribuabili catre radioclub cu cei 2% din impozit, suma obtinuta fiind mare, (suma pe care altii  
nici nu indraznesc sa o viseze) fapt care ne da speranta unui an 2011 cu realizari importante si  cu o miscare mai 
“lejera”. Multumiri speciale pentru efort si perseverenta radioamatorilor din Hateg si  celor in Deva (YO2LPB - 
Viorica, , CC - Liviu, UH - George, LSK - Ovidiu, YO-HD-151 Angela, YO-HD-164  Alin si YO-HD-165 
Simona ). 

Am mai avut si o nerealizare, si anume am pierdut unul din cele doua sedii gratuite ale clubului ( cel de 
la Directia de Tineret, unde spatiul a fost transformat in minihotel), ramanand doar cu spatiul de la Liceul 
Industrial Miner. 

In concluzie, anul 2010, cu realizarile si nerealizarile lui, a fost un an bun pentru Radioclubul nostru si 
speram ca anul 2011 va fi cel putin la fel! 

  
 

          YP0WFF, Cheile Nerei 
Am ajuns şi la a doua ieşire cu indicativul special YP0WFF, de data aceasta in Parcul National Cheile 

Nerei-Beuşniţa, cu numarul de referinta  YOFF-005. 
Condiţiile locale, total diferite de cele care ni le-a oferit Muntele Semenic la prima ieşire, de data aceasta am 
intins antenele şi ne-am cazat pe fundul văii Beuşniţa, la circa 200-250 m altitudine. 

Am plecat de joi din Timişoara impreuna cu cei 2 colegii, iubitori de ieşiri in natura, YO2MLL si 
YO2LQL. Am intins antenele, un dipol, dual band, pentru banda de 3,5 si 7 MHz, o antena verticală pe un pilon 
de 10m, de fapt un LONG WIRE vertical şi am intrat la “interior” unde am inceput să ne ocupăm de cea mai 
spinoasa problemă, alimentarea cu energie electrica. 

       
La reţeaua  locală tensiunea oscila de la 180V pana  la 260 V, uneori chiar şi cu valori mai mari, dar de 

foarte scurt timp. Am incercat cu 2 UPS-uri care aveau si AVR, ambele alimentate dintr-un stabilizator de 
tensiune, iar mai departe am folosit o sursă in comutaţie ALINCO DM 330 cu cate 2 baterii de 18Ah in tampon.  
Am creat astfel 2 posturi de lucru separate. Am sperat ca vom dărama toţi munţii din jurul nostru, dar din păcate 
nu a fost asa. Primele teste in 3.5 MHz, au dovedit că avem ceva probleme şi cu antena şi cu energia electrică, 
sursele mai mult erau pe protecţie si fluierau incontinuu a avarie şi chiar cu o păcătoasă de siguranţa de la radio, 
care a considerat că nu e necesar să facă contact intotdeauna.  Nu am incheiat ziua pană nu am rezolvat 
problemele ivite. Deci pentru inceput mai mult probleme si legături putine.!  

Vineri dimineaţa am inceput legăturile in 3,5Mhz, de data asta în numar mult mai mare, ne-au răspuns şi  
staţii din Europa nu numai cele din YO, ca dupa ora 8 CFR să ne mutam in 7 MHz unde, după prima legatură s-
a format pile-up-ul. Antena nu ne-a ajutat foarte mult, au mai apărut cateva mici probleme, dar toate s-au 
rezolvat din mers.   Acumulatorii  au inceput să dea şi ei semne de oboseală, operatorul la fel, asa că a fost 
timpul să luam o mica pauza.  A apărut in jurul nostru şi cel care se ocupă de cabana de la Ochiu Bei, curios cu 
ce ne ocupăm, iar la propunerea lui ne-am dus sa vedem şi să  curaţăm generatorul de curent .  Cred ca am omis 
să spun ca energia electrica ne venea  de la o mică hidrocentrala, proprie.  O idee bună a fost să curaţam centrala 
de frunze si de ce ar mai putea fi in apă. După aceasta operatie  la repornire aparatele indicau că aveam 300V si 



53 HZ, dar asta in gol, fară consumatori, la cuplarea consumatorilor, tensiunea  scădea pe undeva pe la 180-190 
V.  Am hotarat să  alimentam cele 2 UPS-uri printr-un autotransformator, reglarea tensiunii urmand să o facem 
noi manual. A fost o idee bună pentru ca totul a funcţionat bine pană la final. 

Spre dupa amiază ni s-au alaturat si alţii colegi, YO2LLQ, YO2LIW, si Zoli, YO2BP, care nu a putut să 
refuze invitaţia de a participa la o asemenea “expediţie”.  La scurt timp a mai aparut si amicul nostru YO2MFC 
cu sotia si qrpp-ul, si desigur ca mi-a adus şi mie xyl –ul si qrpp-ul. Aşa că vineri seara lume multă, gălăgie 
mare şi chef de lucru.  YO2LIW impreună cu YO2BP au organizat in camera lor cel de-al    2-lea post de lucru, 
dedicat pentru CW. Am schimbat şi poziţia antenei verticale şi i-am dat drumul la QSO-uri. Contrar experienţei 
de pe muntele Semenic, de această dată nu am mai reuşit să facem simultan legături şi in CW şi în fonie. A 
trebuit să ne oprim si să lucrăm doar de la o staţie. Pentru urmatoarea ieşire ne gandim deja la realizarea unor 
filtre care să ne permită lucrul simultan din aceeaşi locaţie în moduri diferite  în benzi alaturate, dacă nu chiar în 
aceeaşi bandă 

        
Ziua de sămbătă a inceput cu bine, a mers lucrul şi in banda de 3.5 si 7 MHz in cursul dimineţii, s-a 

lucrat si in banda de 30 metri peste noapte.  La prima pauză au mai aparut si alţii colegi de pasiune YO2MKL şi 
YO2MLC. Tocmai la moment ca YO2MKL să ocupe loc la staţie şi să continue pile up-ul.  A apărut si 
YO2MKZ impreuna cu xyl-ul plus QRCuţu lor, nu de alta dar trebuia si YO2ATHos, QRCuţu meu,  sa aibe 
companie, HI !! La scurt timp a sosit si YO2MHN. Grupă  mare, vreme superbă, aşa că ne-am pornit la drumeţie 
în zonă. Atracţii multe, peisaje frumoase. Ne-am plimbat la OCHIUL BEI si CASCADA BEUŞNIŢA, două 
atracţii deosebite in Cheile Nerei .  Ne-au vizitat si amicii YO2LHD, YO2CDX, YO2LZA.  
                 Întoarcerea la cabană a fost puţin obligatorie şi pentru că era de organizat  GRĂTARUL, actiune care 
era plănuită de ceva vreme. Bucătar şef a fost YO2MKZ, PIŞTI, care a venit cu toate cele de acasă. Pe langa 
cele „tradiţionale” care se pun pe grătar, am mai cumpărat şi peşte de la pescăria care se invecina cu noi, deci 
cuvintele nu işi mai au rostul!  Desigur că după o asemenea masă nu s-a putut  fară de anumite lichide necesare 
obţinerii unui SWR cat mai bun! 

 Seara a continuat cu rotirea la posturile de lucru, cu povesti multe şi cu bucuria unui sfărşit de 
săptamană  frumos şi liniştit în mijlocul naturii.  

Duminică dimineaţa s-a continuat cu legăturile, propagarea nu a fost cea dorită de noi, faptul că nu ne 
aflam pe un varf de munte a contat enorm de mult. O echipă a dorit să experimenteze si lucrul de la ruinele 
Cetaţii , au urcat pana in vărf de deal cu un ICOM 7000, 2 baterii si o antenă dipol, dar după cele 2 ore de urcuş, 
numarul qso-urilor, a dovedit că nu a meritat efortul . 

       
Am lucrat cu un ICOM 756 PRO III, antena dipol in 3,5 si 7 MHz, mare parte din timp in fonie, celalalt 

post de lucru un ICOM 7200 cu antena verticală pe un pilon de 10 m inălţime,doar in CW. 
Numărul total de QSO-uri undeva pe la 1635, aproape jumatate in CW.    Au 

operat la radio:  YO2MTG- Gigi,YO2MKL – Saşa, YO2LQL – Horaţiu, YO2MLL – Ovidiu ,YO2LLQ – Dan, 
YO2LIW- Adi, YO2BP – Zoli. 

Au fost alături de noi şi ne-au sprijinit:YO2MFC – Pablo, YO2MLC – Cornel, YO2MKZ – Pişti, 
YO2MHN – Sanyi. 

Dupa-amiaza a adus şi momentul în care am început să adunăm jucăriile, să ne împachetăm şi să pornim 
spre casa. Un sfărşit de săptămănă frumos, petrecut în afara orasului, cu familia cu cei dragi hobby-ului, cu 
legături frumoase şi interesante,  cu sentimentul unei noi realizări in programul WFF. 

Fotografii de la aceasta ieşire şi de la altele puteţi vedea pe site-ul clubului YO2KQT, la sectiunea 
FOTOGRAFII, plus că de ceva vreme ne puteţi  urmării şi LIVE , în momentul cand suntem la club, asta doar 
dacă folosiţi GOOGLE CHROME sau MOZILLA FIREFOX.  

 Pentru cei care locuiţi în zonă si încă nu aţi ajuns pe Cheile Nerei, profit de ocazie şi vă invit să o faceţi 
cu cea mai mare plăcere. Nu ezitaţi si mergeţi păna la Ochiul Bei si Cascada Beuşniţa, merită şi o să vă încante 



ochii si sufletul.  Dacă o să  luaţi   şi radio-ul  cu voi, inseamnă ca sunteţi si virusaţi de un hobby numit 
RADIOAMATORISM  !!! 

Toate gandurile de bine, multă sănătate, fericire si putere de lucru, legături multe si dx-uri frumoase, vă 
mai doresc la acest sfărşit de an. Să ne auzim cu plăcere,  si de ce nu chiar şi un QSO in VIDEO in anul care va 
veni in curînd. 

73  si LA MULŢI ANI  de la YO2MTG, Gigi    
  
                                                      Un caz "mioritic 

                                                                                                           Pamflet de Miki, YO5AJR 
            S-a intamplat la o stana de pe  meleagurile Moldovei - de o vreme unul dintre ciobani sufla fals in tulnic. 
A suflat o data , a suflat alta data si tot asa pana cand si mioarele auzind “falsul”, din suparare s-au pus pe 
etnobotanice. Cea Miorita cu lana plavita - gura nu-i mai tace, iarba nu-i mai place…...  
              Vazand situatia jalnica ce se abatu asupra mioarelor, seful Cioban a chemat la sfat toti bacii si cei 
vranceni si cei ungureni - venisera si cei ardeleni - olteni - dobrogeni la sfatul cel mare.                                                   
Ordinea de zi a fost suflatul fals in tulnic de catre ciobanasul moldovean. Lua cuvantul Ciobanul sef aratand 
spre faptas...."cine nu-l cunoaste, cine nu a vazut, mandru ciobanel, tras printr-un inel, fetisoara lui, spuma 
laptelui, mustacioara lui, spicul graului, perisorul lui, pana corbului, ochisorii lui, mura campului - cum si de ce 
sufli tu asa de fals in tulnic de mioarele ajung dependente de etnobotanice? Asa e - aclamau toti din consiliul de 
baci ad - hoc si dand toti cu palariile imbibate cu seu de oaie de pamant.     “Pai.... va spun - zicea invinuitul. - 
De fiecare data cand suflam in tulnic Ciobanul sef langa mine in staul lingea o lamaie....zicea ca daca linge 
lamaie i se face gura mica sa nu poate striga in gura mare la caini mioritici ce pazesc mioarele , ca sa nu -i 
supere”. Auzind argumentarile invinuitului, Ciobanul sef se ridica si da cu clopul lui uns de seu de oaie de 
pamant - gest imitat imediat  de  toti cei baci invitati.” Pai daca e asa - rosti Ciobanul sef - aduceti aici tulnicul si 
un magar”. Adusera tulnicul si magarul. “Incepand de azi - racneste Ciobanul sef - timp de trei ani nu vei avea 
voie sa mai sufli in tulnic pe meleagurile noastre, drept pentru care in acest moment astup tulnicul pe ambele 
capete cu balega de magar!” – si asa facu!.. 
               Toti  aclamau acest verdict intelept, apoi au plecat care incotro, numai cainii ciobanesti mioritici au 
rontait mai departe un os imaginar pana adormira langa focul Ciobanului sef. Ciobanasul invinuit, cu capul 
plecat si plin de mustrare de constiinta a plecat spre alta stana unde avea voie a  mai sufla in tulnic fara efectul 
lamaii! 
               Craciun fericit dragilor ! de yo5ajr Miki  

La multi ani!

Redactia YO/HD Antena si Radioclubul YO HD Antena 
DX Grup transmit colaboratorilor si cititorilor revistei , 

precum si familiilor acestora
Sarbatori fericite si La multi ani!

 

 

 


