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La putine zile dupa prestigioasa intalnire transfrontaliera de la Pecica, intalnire de la care din 

motive grave de sanatate a lipsit chiar mentorul ei, Ban Adalbert ”Bela”, am aflat cutremuratoarea si 
incredibila  veste a trecerii acestuia in nefiinta!!. 

 Noi cei de la Deva, impreuna cu amicul Misi HA8CL de la Mako, am avut consolarea de a-l 
mai vedea si imbarbata odata pe Bela, in chiar ziua intalnirii de la Pecica, cand i-am facut o vizita 
acasa, vizita care l-a miscat pana la lacrimi pe bunul nostru prieten! 

Dumnezeu sa te odihneasca Bela! Noi nu te vom uita niciodata! 
 

Cu ocazia aflarii tristei vesti, YO HD Antena DX Grup a trimis indureratei familii a lui Bela 
aceasta scrisoare: 
 
       Nr.199/15.06.2011 

 
Stimata doamna Ban, 

Ne-a umplut si pe noi de tristete vestea plecarii pe drumul fara intoarcere a lui Bela. 
Stim ca a fost un om minunat, un optimist incurabil pana in ultima zi! 
Nu vom fi reusit niciodata, oricat am fi vrut, sa ii putem multumi indeajuns pentru ceea ce a 

facut pentru radioamatorismul romanesc!. 
Ramanem cu consolarea (daca asta poate fi o consolare!) ca am reusit sa ii aducem o ultima 

bucurie in 28 mai, cand, dupa intalnirea de la Pecica, impreuna cu amicul nostru Misi din Mako, 
noi cei din Deva, am reusit sa il vizitam acasa si sa incercam sa ii aratam ca prietenii  nu l-au uitat . 
Nu am crezut niciun moment ca va fi ultima noastra intalnire! 

Ii vom pastra mereu vie memoria, vom publica tot ce vom sti despre viata si activitatea lui. 
Dumnezeu sa il odihneasca pe Bela , iar dumneavoastra sa va dea puterea de a merge mai 

departe! 
                  Ovidiu Ratiu, YO2LSK                                                       Adrian Voica, YO2BPZ 

 
Deva la 15 iunie 2011 

 
 

Tot cu ocazia acestui trist eveniment, Dan YO2MAJ, un discipol al maestrului Bela a scris un 
emotionant articol pe care, cu acordul lui, il publicam in continuare: 

 
Trecut , prezent si viitor… 

Am pierdut un adevarat prieten -Ban Adalbert - YO2BYD 
      
     De ce  ''trecut , prezent si viitor'' ? 
     Pentru ca majoritatea radioamatorilor din YO si nu numai , l-a cunoscut pe cel care a fost YO2BYD , Ban 
Adalbert sau Beluti cum ii ziceam noi. Multi l-au cunoscut prin activitatea lui ca radioamator , apoi datorita 
editiilor simpozionului de la Pecica , sau de pe site-uri de popularizare a radioamatorismului .  

 



     Toate acestea formeaza legenda lui YO2BYD - Ban Adalbert. Multi l-au stiut asa dar mai putini l-au 
cunoscut si ca simplu om cu problemele si necazurile lui. Nu pot sa am pretentia ca eu l-am cunoscut cel mai 
bine , dar eram in cercul de prieteni destul de apropiati. 

 
      Vestea mortii lui Beluti a cazut ca un traznet , mai ales ca ultima data cand l-am vizitat la spital era mult mai 
bine decat inainte si chiar numara zilele pana la data cand i-a zis medicul ca ii da drumul acasa. A scapat de 
spital mai repede decat credea , dar intr-un mod care ne-a indurerat pe toti cei care l-am cunoscut. 
      Sunt trist ca nu pot sa-l conduc pe ultimul drum , asa cum s-ar fi cuvenit , dar serviciul meu nu mi-a permis 
sa fiu in tara la data inmormantarii. Dar stiu ca Beluti ar intelege. 
      Vreau pe aceasta cale sa povestesc cateva din amintirile pe care le am despre Beluti , in felul acesta cred ca 
pot contura putin personalitatea celui care a fost Ban Adalbert - YO2BYD. 
      Ajungem astfel sa calatorim cu gandul in '' trecutul '' din titlu: 
        Prima mea amintire cu Beluti dateaza de prin clasa  a cincea . Tin minte ca eram la orele de curs , cand in 
clasa au intrat cateva persoane pe care nu le mai vazusem inainte. S-au prezentat si asa am aflat ca erau cadre 
didactice la fosta Casa a Pionierilor din vremea aceea . Au inceput sa ne povesteasca despre activitatile de acolo 
si ne-au intrebat daca ne-ar interesa vreo activitate din cele prezentate. 
        Asa ca am ajuns sa ma inscriu la cateva activitati de acolo , activitati printre care era si cercul de karting 
unde era Beluti indrumator.   
       El ne-a aratat cum se demonteaza un motor de Mobra care erau pe unele carturi . Si nu doar ne-a aratat ci 
ne-a si lasat sa incercam sa reparam motorul respectiv.  
      Cu toate astea motorul se incapatana sa nu functioneze bine spre disperarea noastra , care trebuia sa 
impingem cartul cu motorul buclucas , cu tot cu Beluti , care la volanul cartului , incerca sa-l porneasca , pana 
cand noi gafaind si scotand limba de-un cot abandonam pe pista de beton cartul cu tot cu Beluti in el. 
      Tot Beluti a fost unul dintre cei care mi-au vorbit prima data despre radioamatorism. A organizat niste 
cursuri la scoala de langa piata unde a incercat sa ne invete cate ceva din regulamentul de radioamatori , ceva 
Morse .....   Dar bine-nteles ca noi , ca niste tufe ce eram , n-am retinut atunci mare lucru.  Dar samanta a fost 
sadita , urmand ca peste ani si ani sa incolteasca. 
      Sarim peste cativa ani de zile , deja sunt radioamator si particip la unele concursuri alaturi de alti 
radioamatori , Beluti - YO2BYD , Doru - YO2LFP , Vili - YO2MBG , Eusebiu - YO2MFS , Endy - YO2MFI si 
altii pe care ii rog sa ma scuze daca am uitat sa-i scriu aici. Eu personal nu am avut nici un merit la competitiile 
respective pentru ca nu am participat decat cu prezenta , dar imi aduc aminte de Beluti cat se straduia sa 
realizeze cat mai multe legaturi pentru radioclubul pe care il conducea , YO2KBB . Imi amintesc si farsele pe 
care i le faceam noi , ca intre prieteni . Facea el pe suparatul la inceput dar apoi se amuza impreuna cu noi.  
     Odata , ajungand Beluti la cortul unde se lucra in concurs , a ramas cateva momente cu ochii pironiti la un 
maidanez alb , care avea cateva pete rosii pe lateral , pete care la o privire mai atenta formau indicativul lui , 
YO2BYD.       Bine , nici noi nu eram straini de petele respective , dovada stand mainile cu urme de vopsea 
rosie , tubul de vopsea si sablonul de carton care a servit nobilului nostru scop , sablon care a fost cerut de catre 
Beluti ca amintire. 
      O alta amintire este legata de o iesire pe Insula Muresului unde Beluti avea o cabana. Se intampla dupa o 
editie a Simpozionului de la Pecica. Am mers la cabana lui Beluti mai multi radioamatori din Pecica si din Arad 
, impreuna cu familiile. Inarmati cu mici , gratare , sucuri pentru copii si femei si bere pentru noi am dat navala 
acolo impreuna cu Rolf , un radioamator din Austria    si cu Marcel din Venezuela , daca nu ma inseala memoria 
. 
      Alta data , cu ocazia unor editii ale Simpozionului de la Pecica , au aparut pe internet niste filmulete in care 
un prieten radioamator il imita pe Beluti. Si aceasta farsa a fost facuta ca unui prieten.  Acesta nu s-a suparat , 
dovada faptul ca atunci cand radioamatorul respectiv a avut niste mici probleme legate de autorizatie , stiu sigur 
ca Beluti s-a zbatut sa i le rezolve. 
      Si pentru ca am vorbit despre Simpozionul de la Pecica , se cuvine sa spun ca Beluti a avut meritul principal 
in organizarea si promovarea celor mai multe editii ale simpozionului.  Au mai fost cativa radioamatori care au 
pus umarul alaturi de Beluti pentru ca totul sa iasa bine , dar au preferat sa stea in umbra.  



 
      Datorita eforturilor lui Beluti Simpozionul de la Pecica a fost cunoscut si peste hotare . Inaintea fiecarei 
editii de simpozion , Beluti lua legatura cu majoritatea agentilor economici din Pecica in incercarea de a obtine 
sponsorizari pentru buna desfasurare a simpozionului. Dintre cei cu dare de mana au fost unii care au promis si 
s-au tinut de cuvant , au fost unii care au promis si au uitat si au fost unii care nu au promis dar au facut 
sponsorizari. Trebuie sa amintesc aici ca au fost si dintre radioamatori persoane care au contribuit din buzunarul 
propriu , inclusiv Beluti a pus bani din pensia lui de dascal , cu toate ca nu-l dadeau banii afara din casa.  
      Nu stiu la care simpozioane se mai da mancare la ceaun in ziua dupa terminarea lucrarilor , ca sa nu mai 
pomenesc despre fasolea cu ciolan servita participantilor tot gratis cu o seara inainte , fie ei radioamatori sau 
neradioamatori.  In aceasta privinta , Beluti a creat ceva greu de egalat chiar si de simpozioane cu traditie din 
tari mai dezvoltate. 
     L-am vizitat pe Beluti de nenumarate ori , mai ales dupa ce in urma primei operatii a ramas fara un picior. 
Stateam la taclale , pentru ca ii placea sa stea de vorba cu cineva mai ales in orele in care doamna Ban era 
plecata la servici , la clubul elevilor.  Ma intreba de multe ori despre locurile prin care am ajuns sa calatoresc , 
datorita serviciului meu.  Statea si ma asculta cu o atentie asemanatoare cu a unui copil caruia ii spui povestea 
preferata. 
      Alta ipostaza in care mi-l amintesc este cand avea ceva de lucru la calculator. Din cauza ca vederea incepea 
sa-i slabeasca , trebuia sa se apropie pana la cativa centimetri de monitor ca sa poata vedea ceea cea ce scria 
acolo.  Dar nu se dadea batut. 
       Mi-l amintesc mesterind mereu cate ceva . Si-a construit un panou solar din tuburi de bere . La momentul 
cand a construit panoul , deja era cu amandoua picioarele amputate , asa ca se deplasa doar in scaunul cu rotile. 
I-a fost greu sa construiasca panoul respectiv dar cu niste ajutor din partea lui Endy - YO2MFI, a reusit sa-l 
termine. Ginerele lui s-a ocupat de amplasarea panoului pe peretele casei , iar eu l-am ajutat cu legaturile  intre 
reteaua de curent , partea electronica de comanda  si panou . A fost un moment de mare bucurie pentru el cand a 
vazut ca panoul functioneaza foarte bine si baga caldura pe holul langa care era montat. Mi-a spus ca motivul 
pentru care s-a chinuit atat sa construiasca acel panou , este ca doamna Ban sa poata sa ingrijeasca mai bine 
multimea de plante si flori pe care le are , cu ajutorul caldurii furnizate de panou in anotimpul rece.  Stiu ca a 
mai cumparat pentru sotia sa , de pe internet , multi bulbi de flori , stiind pasiunea doamnei Ban pentru plante si 
flori. Sunt doar cateva gesturi care ni-l arata pe Beluti ca pe un om sensibil , care stie sa pretuiasca persoana cu 
care si-a impartit o viata intreaga. 
         Alt moment de bucurie pentru el a fost cand si-a adunat tot curajul si a reusit sa urce singur cele cateva 
scari interioare , dupa mult timp de stat in scaunul cu rotile. Avea la scarile respective un sistem gen macara , 
conceput tot de el , cu ajutorul caruia putea sa coboare sau sa urce, dar nimic nu putea egala satisfactia de a urca 
singur scarile. Poate pentru unii toate astea par lucruri marunte dar pentru el aveau o insemnatate enorma 
        Unul din marile sale regrete a fost ca nu a reusit sa puna in functiune un scuter electric pe care il avea si 
care necesita sa-i construiasca o parte electronica de comanda pentru motorul in curent continuu.  Avea piesele 
pregatite dar nu-l mai ajuta vederea sa deseneze cablajul. Si-a construit in ultimul timp vreo cateva antene 
triostar in banda de 70 cm . Nu cred ca a reusit sa le testeze dar avea in plan treaba asta 
        Cred ca cea mai mare bucurie a avut-o Beluti cand a fost anuntat ca a devenit bunic. Nu cred sa-l fi vazut 
vreodata mai fericit. Nu mai stiu cu ce treaba am ajuns atunci pe la el , dar imi amintesc faptul ca avea lacrimi in 
ochi in momentul in care mi-a zis ca e bunic. 
 
       Intrerupem aici calatoria noastra cu gandul in    ''trecut''   si ajungem in   ''prezent'' .  Un prezent trist , pe 
care il stim cu totii , un prezent in care trebuie sa ne luam ramas bun de la Ban Adalbert , pentru ca el sa poata 
incepe o alta calatorie . O calatorie spre ceruri , condus de veghetorii divini care l-au inspirat in timpul vietii in 
intreaga sa activitate.   
      Tot de prezent tine si ziua de astazi , ziua cand Beluti va fi condus pe ultimul drum de cei dragi.  



               Si astfel ajungem , cu gandul  in    ''viitor'' , unde Beluti o sa-si inceapa calatoria catre ceruri. Calatorie 
in care dupa cum va spuneam va fi insotit de veghetorii divini care l-au ajutat sa treaca peste necazurile acestei 
vieti. 
              Si calatorind el astfel , o sa-i intalneasca pe majoritatea sfintilor de care ne povesteste popa la slujba. Si 
daca o sa intalneasca toti acei sfinti , stiti ce o sa faca Beluti?  
               Va spun eu:  va organiza primele cursuri de radioamatori din istoria cerurilor . Apoi va alege o comisie 
de examinare si hai la examen.  Sfintii care vor trece de examenul lui Beluti , vor fi obligati sa-si cumpere statii 
pe frecvente de radioamatori si sa participe la competitii.   
              Dupa un timp , Beluti va organiza si prima editie a simpozionului  sfintilor radioamatori , unde se va 
servi la masa tot fasole cu ciolan si gulas la ceaun , alaturi de traditionalii mititei . Singura problema cred ca o sa 
fie ca acolo nu cred ca e permisa berea . Dar o sa rezolve Beluti si aceasta problema , o sa obtina dezlegare la 
bere doar cu ocazia acestui simpozion si al celor care vor urma. 
             Pasul urmator , in mod logic , va fi sa amplaseze doua repetoare , pe 2 m si pe 70 cm , in cel mai inalt 
punct din ceruri si sa incerce sa stabileasca o legatura radio cu noi astia , pacatosii . 
               Daca exista ceva si dincolo de moarte , la cum l-am stiut , Beluti ar fi , cred , singurul care ar avea 
curajul si rabdarea necesare ca sa se apuce de ce v-am povestit in ultima parte. 
               Ma opresc aici , pentru ca s-ar putea scrie o carte intreaga despre cel care a fost Ban Adalbert - 
YO2BYD sau Beluti , dar la putinul meu talent la scris nu vreau sa va mai rapesc din timp.  
    

Un ultim omagiu , Beluti  de la unul din prietenii tai ! 
Dan Siclovan  -  YO2MAJ 

                                                                                                               yo2maj@yahoo.com  
 
 

ACTIVITAT IOTA IN EUROPA ( dupa LNDX 768) 
 

9A:CROATIA: DK3CH va fi  9A/ din Dugi Otok Island (IOTA EU170) intre 28 iulie - 10 august. 
EI:IRLANDA: G3ZAY, M0BLF si M0TOC vor fi EJ/ din Inishbofin Island (IOTA EU121) on 27 si  

28 iunie, activi HFsi 6m. 
F:FRANTA: F0GHK, F1SRC, F4EHM, F4FFZ, F4FHZ, F5CBQ, F6DZD vor fi TM2BI din Belle Ile 

en mer (IOTA EU048, DIFM AT015) intre28 iulie si 2 august, de la 80 là 2m si vor participa in  IOTA. QSL via 
F6KPQ. 

Doisprezece  francezi si belgieni  vor activa  TM1G din  Glénans (IOTA EU094) intre 27 iulie si  3 
august. Vor fi activi pentru  IOTA contest din  l'île St Nicolas (DIFM AT010). Inafara concursului vor fi 
activitati si de pe alte insule: Bananec (DIFM AT064), Cigogne (DIFM AT061) et Penfret (DIFM AT059) sunt 
planificate dupa concurs. . QSL via ON6DP. 

GU:GUERNESEY: M0TZO, 2E0SQL, M1BXF, M0PCB, MU6FER si M0GEJ vor fi MP0HTJ din 
Guernsey intre 28 iulie - 2 august si vor participa in  IOTA. QSL via M0TZO. 

I:ITALIA: IK8YFU va fi  ID9/ din Stromboli Island (IOTA EU017) intre 23 la 30 iulie, activ  de la  40 
là 6m si in  IOTA Contest. QSL via IK8YFU. 

- Giovanni IK5BCM si Valeriano IK5ABG vor fi IF9/ din Favignana Island (IOTA EU054) intre 2 si 9  
iulie, activi in  SSB, CW si digital. QSL via IK5BCM direct sau QSL bureau. 

IS:SARDINIA: IS0ANU, IS0BGL, IS0JOO, IS0BMU, IS0EUJ, IZ3KVD, I1BUP, I1IZB, IZ1DNJ, 
I5OYY si IK5RUN vor fi IM0P din  San Pietro Island (IOTA EU165) intre 23 iulie – 1 august, activi in   CW, 
SSB, RTTY si  in IOTA contest. 

JW:SVALBARD: Fred G3SVK va fi  JW/ pentru o zi, 25 iulie, numai in CW in toate benzile. 
LA:NORVEGIA: Mek SP7VC si Waldi SP7IDX vor fi  LA/ din  Vega Island (IOTA EU062) intre 23 

iulie -  2 august. Vor fi active de la 80 la 6 m si vor participa la IOTA Contest.  
- Membrii "Veteran Club of the Signals Soldiers of the Norwegian Armed Forces" utilizeaza indicativul  

spécial LJ2T intre 30 iunie -  3 iulie din "The Signals Museum of the Norwegian Armed Forces" aproape  de 
Lillehammer. Activitatea de la  160 m la 70 cm  in CW, SSB, FM, digital. 

OH:FINLANDA: Jari OH1JO va fi din nou  OH1K din  Kaunissaari Island (IOTA EU140) intre  27 
iulie - 4 august in 20 m.. 

SV:GRECIA: Laci HA0NAR va fi  SX8R din  Thassos island (IOTA EU174) intre  25 iulie – 1 
august, in CW, SSB, RTTY de la 160 là 6m si in  IOTA contest. 

TK:CORSICA: Laurent F8BBL va fi din nou in  Corsica  intre 23 iulie -  6 august, cu indicativul  
TK11OTA , aproape exclusiv in CW. 

 
. 
 
 


