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ZIUA MONDIALA A RADIOAMATORILOR 

Deva, 17 aprilie 2011 
Nr. 193/ 12.04. 2011 

Catre mass-media hunedoreana,  
- cu rugamintea de a publica stirea respectiva in presa, la radio si TV - 

Cu ocazia Zilei Mondiale a Radioamatorilor, la fel ca si in anii trecuti , Radioclubul YO HD Antena DX 
Grup intentioneaza sa desfasoare mai multe activitati  pe platoul din Piata Victoriei ( in fata Casei de Cultura) 
din Deva. Se vor  prezenta activitati demonstrative ( statii de US si UUS in lucru), fotomontaje,  o miniexpozitie 
de aparatura si accesorii de tehnica de transmisiuni, alta de tuburi electronice, o colectie de manipulatoare 
electronice din intreaga lume, se vor imparti pliante si reviste’.   Daca vom putea acorda o antena improvizata, 
vom incerca si cateva legaturi demonstrative in US.  

Actiunea va avea loc duminica 17 aprilie 2011, orele 16 ( daca vremea ne permite, intentionam sa 
stam pana pe la 18 -19). 

Sunt invitate sa ne onoreze cu prezenta toate mijloacele mass-media ( ziare, TV, radio). Speram ca, 
impreuna cu dumneavoastra sa facem o buna popularizare radioamatorismului si menirii lui sociale, nu numai 
ca hobby si sport. 

Dupa atacurile teroriste de la 11 septembrie, in urma aportului cu totul exceptional al radioamatorilor, 
presedintele Bush, in semn de recunoastere, a declarat radioamatorismul “resursa nationala”. 

Si la noi au fost foarte multe situatii de urgenta in care radioamatorii si-au adus din plin aportul. 
Sponsori actiune: MC Telefonica Hateg. si Primatelecom Deva 
Secretar YO HD DX 
Adrian Voica, YO2BPZ 

Alte informatii la yo2bpz@gmail.com si 0758.063603 
 

Dupa cateva zile cu frig, vant si ploaie, dimineata zilei de 17 aprilie a venit in sfarsit, ca o imensa 
usurare pentru noi,  cu soare si vreme buna! Si vremea buna s-a mentinut toata ziua, ba mai mult, dupa masa  si 
vantul a incetat sa mai bata , creand conditii ideale pentru locuitorii Devei, ca intr-o superba dupa amiaza de 
Florii sa iasa la plimbare, cu mic cu mare, in centrul Devei.., locul ales si de noi pentru a marca, la fel ca 
aproape in fiecare an, Ziua Mondiala a Radioamatorilor. 

        
 
 La ora 15.30 in parcul din fata Casei de Cultura (Piata Victoriei) am inceput montarea tuturor 

exponatelor pregatite pentru aceasta manifestare. Pe mai multe mese au fost montate statiile de radio de US si 
UUS aduse de Ovidiu, YO2LSK (si alimentate de la masina lui Dorian, YO2SH , ex. YO2LQC), minicolectia 

 



de manipulatoare, miniexpozitia de tuburi electronice,  multe reviste si pliante de radioamatorism, colectia de 
insemne radioamatoricesti (insigne, ecusoane, fanioane), albumele si exponatele cu QSL-uri, panourile 
promotionale dedicate acestei activitati, etc. 

       
 
Vizitatorii ( unii speciali, afland din presa despre acest eveniment, dar marea majoritate ocazionali, cei 

care au venit la plimbare in aceasta zona ) au inceput sa vina, sa vada, sa intrebe, sa faca fotografii, sa solicite 
lamuriri, etc.Am impartit un numar mare de pliante  editate special pentru aces eveniment. (vezi mai jos) 

Am fost  onorati (ca in fiecare an ) si de prezenta presei, reporterii, care au  stat multa vreme cu noi, au 
facut poze si s-au documentat in vederea  articolelor pe care urmau sa le scrie. ( si care pot fi vazute pe pagina 
clubului, la www.yohddx.ro). 

 
Au fost prezenti  si au dat explicatii celor interesati pe aproape toata perioada manifestarii, un numar de 

15 radioamatori membri ai clubului nostru si ai clubului Silverfox Deva, precum si trei radioamatori din 
sectiunea CB a clubului,  convocati de catre Silviu Bors, animatorul activitatii CB in zona si initiatorul, alaturi 
de YO2MAI a  sectiunii CB  din YO HD DX. Silviu a adus  o statie radio CB si  o antena magnetica, cu care s-
au facut mai multe receptii si legaturi demonstrative. 

        
 
 
Actiunea s-a incheiat in jurul orei 18.30, cu satisfactia ca din nou am reusit si noi sa facem ceva util 

pentru a marca Ziua Mondiala a Radioamatorilor. 



Multumiri tuturor participantilor, dar in special lui Dorian, YO2SH si Ovidiu, YO2LSK, cei care au 
asigurat „logistica” acestei actiuni reusite si prietenilor nostri ziaristi, cei care au facut posibila popularizarea ei! 

S-au facut si un numar de fotografii care au fost postate in sectiunea Public Gallery de pe pagina 
www.yohddx.ro. 

Ca o dovada a cunoasterii existentei si rostului radioamatorilor si radioamatorismului, luni 18 aprilie  
am fost invitati la o emisiune TV in direct ( Punctul de vedere) de catre televiziunea zonala HD TV, emisiune 
moderata de catre  pr. Mircea Mihulet, un mai vechi prieten al radioamatorismului, emisiune la care au 
participan Nicu YO2CBK si Adrian YO2BPZ si care s-a axat in special pe originile si evolutia 
radioamatorismului , a valentelor sale sociale si educationale. 

 
   ooo  OOO  ooo 
In 18 aprilie orele 15.16 pagina de internet a clubului nostru (www.yohddx.ro) a ajuns la accesarea 

40.000!  CD al YO HD DX aduce multumiri speciale administratorului paginii, YO2UH , cel care stie sa o 
faca mereu actuala si interesanta pentru vizitatori! 
 

 
 
 

ZIUA MONDIAL Ă A RADIOAMATORISMULUI 
- traducere de Francisc Grunberg, YO4PX dupa revista americana QST/aprilie 2011 - 

- postata pe yo4px.blogspot.com  - 
Uniunea Internaţională a Radioamatorilor (International Amateur Radio Union, IARU) şi cele 

peste 160 de societăţi-membre care o formează şi care reprezintă ţări din întreaga lume vor sărbători 
Ziua mondială a radioamatorismului în ziua de 18 aprilie 2011. Tema comemorării din acest an este 
Radioamatorismul: prima reţea de socializare bazată pe tehnologie. Cu mult timp înaintea internetului 
şi a telefoanelor inteligente radioamatorii vorbeau, îşi scriau şi îşi împărtăşeau ideile de decenii. Dar 
spre deosebire de acele servicii comerciale radioamatorismul continuă că atragă oameni de pe toate 
meridianele prin faptul că le pune la dispoziţie comunicaţii internaţionale în mod gratuit. Şi datorită 
faptului că nu necesită o infrastructură de suport prestabilită aceşti «amatori» pricepuţi în ale radioului 
pot străbate distanţele, pentru a ajunge la prieteni aflaţi în toate colţurile lumii, dar şi în spaţiul cosmic. 

Operatorii radio au fost antemergători în crearea a numeroase minuni ale electronicii moderne 
şi a comunicaţiilor din zilele noastre. Azi cetăţenii Terrei înţeleg prin «wireless» telefoanele celulare 
prezente pretutindeni. Dar această tehnologie a devenit posibilă graţie muncii de pionierat în 
tehnologiile radio explorate pentru prima dată de aceşti «amatori».  Mulţi dintre inginerii noştri de 
seamă se inspiră din cunoştinţele lor practice dobândite ca radioamatori, pentru a continua să creeze 
aplicaţii care leagă calculatoarele de radiouri. Operatorii radio pot fi consideraţi «amatori» pe 
considerentul că ei sunt voluntari neremuneraţi, dar priceperea lor şi contribuţiile lor dăruite lumii sunt 
de cel mai înalt nivel.  

«Fireşte, nu oricine putea să se conecteze la un cablu telegrafic comercial [în zilele de început 
ale comunicaţiei fără fir]. Deşi existau linii telegrafice particulare, construite şi operate pentru 
amuzamentul personal al proprietarilor lor, în general ele nu puteau fi extinse la dimensiuni care 
depăşeau o zonă restrânsă», explică prim-directorul executiv al ARRL David Sumner K1ZZ în 
editorialul său «Reţeaua noastră de socializare» [QST, rubrica «It Seems to Us», aprilie 2011, pag. 9].  
«Operatorii de telefonie din vremea aceea trebuiau să-şi cunoască clienţii şi să se cunoască între ei, 
însă reţeaua lor de socializare bazată pe tehnologie nu depăşea cu mult limitele oraşului lor.  Abia 



odată cu apariţia telegrafiei fără fir a devenit posibil ca persoane individuale să comunice între ei 
instantaneu la distanţe mari fără un intermediar costisitor.  Asfel s-a născut prima reţea de socializare 
deschisă, bazată pe tehnologie – cea pe care o numim radioamatorism.» 

A chema, a trimite mesaje scrise sau chiar a folosi bătrânul cod Morse sunt modalităţi care în 
benzile de amatori pot duce la contacte cu alţi radioamatori, aflaţi de cealaltă parte a oraşului – sau 
peste mări şi ţări. Radioamatorii au fost prezenţi mai mereu în buletinele de ştiri care relatau serviciile 
pe care ei le aduc pentru a salva vieţi omeneşti în timpul calamităţilor, dar mare parte a activităţilor lor 
constă în farmecul şi bucuria legăturilor cu zone depărtate, izolate ale lumii, în aflarea unor lucruri 
despre regiunile în care trăiesc partenerii lor şi modul lor viaţă.  

«Reţeaua de socializare creată şi întreţinută de radioamatori este în permanentă expansiune, 
chiar dacă operatorii staţiilor telegrafice comerciale de odinioară au dispărut», scrie Sumner. «În zilele 
noastre în radioamatorism se întâmplă atâtea lucruri încât unei persoane îi este practic imposibil să le 
cuprindă pe toate. La fel cum cineva nu poate interacţiona realmente cu sute de «prieteni» pe 
Facebook, chiar şi cel mai dedicat dintre noi este nevoit să aleagă dintre zecile de subgrupe care 
împărtăşesc fiecare interese specifice în domeniul radioamatorismului. Nici nu dispunem aici de 
spaţiul necesar pentru a le enumera pe toate. Experienţa ne învaţă că înfloritoare dintre acestea sunt 
cele care îi întâmpină în mod activ pe noii-veniţi, fie că sunt proaspăt autorizaţi, fie novici într-o 
anumită faţetă a hobby-ului.  Una dintre frumuseţile reţelei noastre de socializare constă în faptul că 
aici nu ne lovim de bariere interne; un radioamator poate trece de pildă de la vânătoarea de DX în 
benzile inferioare în timpul iernii la urcarea pe dealuri pentru experimente cu microundele în lunile de 
vară, de la serviciul public în timpul unui weekend la concursul din weekendul următor, de la 
«degustarea» celui mai recent apărut mod digital dimineaţa la ţăcănitul unui manipulator simplu după 
cină.» 

* * * 
 

VHF/UHF INFO 
 

BULETIN nr. 13 
Realizator  Marius Iacob, YO2LHD 

          Semnele mult asteptatei primaveri se vad peste tot: pomii infloriti, gazele care zumzaie cat e ziua de 
lunga, verdele crud al ierbii incoltite si propagarea care da semne de revigorare de la o zi la alta.  

In luna prilie zilele cand fluxul solar a fost sub 100 pot fi numarate pe degetele de la o mana. Banda de 
10m este activa de dimineata  pana seara. Scenariul prezentat in buletinul 12 se repeta, dar  cu ceva imbunatatiri: 
dupa amiaza propagarea “merge” in toate directiile. Am avut surpriza de a lucra/auzi in cateva zile in acelasi 
moment statii din America de Sud, Indonezia, Africa si Arabia Saudita. In 50 MHz au fost raportate primele 
deschideri Esporadic, destul de timide, aici TEP-ul ramane pe moment modul de propagare aducator de DX-uri. 
OE4VIE a raportat pe blogul personal cateva receptii ale unor statii din Africa de sud, dar fara reusita unui QSO 
deocamdata. In 14 aprilie 2011 am reusit si eu sa aud penru cateva secunde o statie din ZS, dar fara sa reusesc 
legatura..  

“Privilegiatii” TEP-ului au fost SV, IT9, EA6 si EA7 ce raportau pe clustere receptii la nivele de 
59+10db. Banda de 2m a ramas destul de tacuta. In afara virfului de activitate din 17 aprilie cand au avut loc 
cateva concursuri de tip “activity contest” ale celor din 9A, OM, OK, S5 au fost semnalate doar QSO-uri 
sporadice via MS.  
 Prima deschidere Esporadic pentru YO a avut loc in data de 15 aprilie 2011!!!Tnx YO2BF! 
             Odata cu  inceputul lunii mai minimul anual al activitatii MS se termina, numarul de meteori este in 
crestere pana la sfarsitul verii, cand e maximul de activitate. 

 Pentru perioada urmatoare e prognozat varful de activitate al roiului ETA-Aquariids in jurul datei de 6 
mai. Un alt roi de meteori al lunii mai este si η–Lyrids activ in perioada 3-14 mai cu maximul prognozat in data 
de 9 mai. 
         Tot legat de propagarea UUS, luna mai este luna inceputului de sezon pentru E-sporadic, cel putin in 
banda de 6 m, dupa data de 15 spre sfarsitul lunii pot aparea si deschideri Es si in 2m. 
        O alta veste buna vine din districtul YO2/TM unde s-a reusit montarea unui repetor vocal in banda de 2m 
pe canalul RV-49 sau R0X. Repetorul este montat in KN05UN localitatea Sacosu Mare la altitudinea de 380m 
(antena) si are 7w intr-o antena profesionala 5/8 lambda. Acopera Timisoara, Lugoj, Caransebes, Arad, Resita, 
Bocsa. Repetorul de la Semenic de pe canalul R1X  se poate accesa in continuare folosind CTCSS 118,8. S-a 
recurs la aceasta metoda de codare deoarece in ultima perioada a fost puternic perturbat de statii ce lucrau in 
canale alaturate 
    Luna mai e si luna primelor mari concursuri in UUS. 



 In zilele de 7-8 mai 2011 de la 14 la 14 UTC Cupa Napoca. Regulamentul integral il puteti gasi aici.  
 Tot in aceasta data are loc si subregional IARU reg.1-a. Logurile de concurs pot fi inscrise si la urmatoarele 
adrese:  
IARU- iaru.oevsv.at 
VHFCONTEST- http://www.vhfcontest.net 
9A CONTEST - http://hrvhf.net/contest.php 
    In data de 15 mai 2011 are loc concursul de unde ultrascurte "ZIUA TELECOMUNICATIILOR FAIR 
PLAY"  organizator YO HD Antena DX Grup . 
Regulamentul la http://www.radioamator.ro/contest/uus/ziua_telecomunicatiilor_uus.pdf 
                In data de 15 mai de la ora 07 la 12 UTC 9A Activity Contest. Regulamentul integral in limba 
romana aici. 
In 24 mai de la ora 17 pina la ora 21 UTC 50MHz Cumulative Open Contest. Regulamentul integral in limba 
romana aici.  

Informatii despre expeditiile lunii mai gasiti in buletinul editat de OZ6OM . 
La pagina lunii va propun sa vizitati urmatoarea adresa: http://www.mmmonvhf.de/. Este un sait de referinta 
pentru UKW-isti. .Gasiti aici informatii despre propagare, MS, expeditii active, lista balize UUS, forum si multe 
altele. 

     73 si s-auzim numai de bine! 
                                                      Marius, YO2LHD 

Simpozionul radioamatorilor hunedoreni “YO/HD Simpo”  

PROGRAMUL ACTIVITATILOR DIN PERIOADA 28 aprilie – 0 1 mai 2011 
 Simpozionul radioamatorilor hunedoreni. 
 In data de 29.04  la orele 19.00 se va organiza masa festiva la Restaurantul  COLOSEUM de pe str. A. Iancu. (in 
apropiere de casa Petru Groza) 
 In data de 30.04 la orele 10.00 va avea loc Simpozionul la sediul Romtelecom Deva. 
 Cazarea pentru cei care sosesc in ziua de 29.04 putem asigura cazarea la Colegiul National Sportiv Cetate Deva contra 
sumei de 20.00 lei. 
 Contravaloarea mesei festive va fi de 20.00 lei.  
 Pentru cei care doresc produse suplimentare in afara meniului, se poate apela la sericiul bufetului din incinta. 
 Pentru a asigura cazarea si masa, sau numai unul dintre servicii va rugam sa ne anuntati  pana la data de 26.04. 
 Pana la data de 26.04 va rugam sa ne anuntati  daca doriti sa prezentati comunicari  teoretice sau practice. 
 Pentru talcioc vor fi asigurate conditiile de prezentare in holul Romtelecom Deva. 
 Cupa DECEBAL  editia XXXV si Campionatul National  pe echipe la radio orientare. 

- sosirea concurentilor in data de 28.04 pana la ora 19.00. Prezentarea la sediul clubului. 
- Sedinta tehnica in data de 28.04, orele 19,00 la sediul clubului. Vor participa conducatorii si antren orii echipelor. 
- In data de 29.04 la ora 09.00 plecarea sportivilor in teren pentru proba de 144 Mhz. de la sediul clubului. 
- In data de 01.05. la ora 9,00 plecarea sportivilor in teren pentru proba de 3,5 Mhz. de la sediul clubului. 
- Festivitatea de premiere va avea loc in data de 01.05 orele 16.00 la C.N.S. Cetate Deva 

           Cazarea si masa vor fi asigurate contra cost la Colegiul National Sportiv Cetate Deva. 
 Pretul pentru cazare este de 20 lei/ noapte/ persoana. 
 Pretul pentru masa este de 20 lei/ zi/ persoana. 
 Pentru serviciile de cazare si masa va rugam sa ne anuntati pana la data de 26.04. la 0254. 216149; 0722.630417; 
cssilverfox@yahoo.com 
 
 

Un comentariu postat de catre YO5AJR pe radioamator@yahoogroups.com, referitor la amenitarea 
transmisiunilor BPL:  

Daca BPL face parte din strategiile globalizarii si pe deasupra in spatele acestui proiect deadreptul 
satanic stau concerne doldora de bani....adio radioamatorism. Eventual va lua nastere o lupta de guerila 
impotriva, dar cu sanse minime...hi. Ceea  ce nu inteleg doar banuiesceste ca BPL faulteaza si comunicatiile 
speciale , mai ales intr-un eventual "teatru" de razboi, dar si alte multe alte emisiuni. Dupa cate am auzit UIT si 
alte organizatii au dezbatut acest K de BPL si nu l-au avizat....deocamdata! In ori ce caz ascultand "spectrul" 
m- au trecut fiorii pe spate de cosmarul ce se prefigureaza si am ajuns la concluzia personala potrivit careia nu 
regret ca am ajuns la peste 70 de ani.....dar compatimesc generatiile urmatoare  de pe Terra noastra.! 

 In rest 73 si sa nu vindeti inca aparatele acele minunate....speranta moare ultima...hi.! 
                     YO5AJR (anti BPL - ist) 
 

 
Sfintele Sarbatori ale Invierii D om nului   sa  va aduca tuturor m ulte bucurii, buna 

intelegere, pace sufleteasca,  sanatate fam iliei si celor dragi! 

Sarbatori fericite! 

CD al YO HD DX  
   


