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SIMPOZIONUL YO2 de la BUZIAS (27 octombrie 2007)
Avand in vedere ca, din motive tehnico – organizatorice, Simpozionul de la Lugoj, ajuns la cea de-a 9-a editie, nu s-a mai putut tine anul asta, un entuziast
grup de radioamatori tineri, avandu-i in frunte pe membrii clubului QSO Banat, dar si pe cei doi radioamatori din Buzias, Remus Boldis, YO2OGM si Mircea
Golosie, YO2LUA au “salvat onoarea” districtului 2, organizand, in colaborare cu Radioclubul YO HD Antena DX Grup Deva prima editie a Simpozionului
YO2 de la Buzias, o actiune extrem de reusita, avand in vedere si timpul scurt in care a fost organizata, si faptul ca a avut loc atat de tarziu, dar si temerea ca
vor fi putini participanti, avand in vedere ca exact in acea zi se desfasura CQ WW SSB. Dar n-a fost sa fie asa! Asa cum spuneam intr-un numar anterior al
revistei ca” nici simpozioanele romanesti, nici cele internationale nu sunt obligatorii:la ele vine CINE VREA si CINE POATE!”, intr-adevar, la Simpozionul
de la Buzias a venit cine a putut, dar mai ales CINE A VRUT! Si se pare ca au vrut multi sa petreaca un week-end minunat in compania colegilor de hobby: la
simpozion au participat un numar mare de radioamatori ( 132 inscrisi pe liste) reprezentand districtele 2, 3, 5, 7 si 8, precum si radioamatorii straini
HG8LWO, CB si DB9NS. Deja de vineri dupa masa , la primitorul hotel Still diWall au fost prezenti , au luat cina si au stat la discutii in ambiantamuzicii
si ..dansului, pana noaptea tarziu, nu mai putin de 40 de radioamatori si familiile!
Tot vineri au fost instalate antene pentru 80, 2 metri si 70 de cm si s-au facut multe legaturi radio pe aceste benzi.
Sambata , la elegantul hotel Parc ( dar care era momentan in operatiuni de renovare), dupa ora 9, auinceput sa soseasca participantii la simpozion. E drept cu
“peripetii”, dar anuntate de organizatori: simultan in statiune s-a desfasurat si un concurs de automobilism, apoi o etapa de carting, ceea ce a facut ca , pentru
a ajunge la locul de desfasurare, sa inconjuram intreg parcul, si sa parcam masinile la circa 400 de metri de hotel.
Dar a meritat totul! In holul hotelului multa lume, sala de talcioc organizata perfect, cei de la “primiri' foarte amabili. Admirabila ( siextrem de discreta)
activitatea si conlucrarea perfecta a organizatorilor, multi veniti cu sotiile sau familiile, care au dat o mana de ajutor acolo unde a fost nevoie.
Pana la ora 11 ( oraplanificata pentru inceperea simpozionului ) , grosul activitatii a fost in sala cu mesele pentru talcioc, foarte bogat, si, spre marea noastra
bucurie, ca si la celelalte intalniri mai actuale, plin cu multa aparatura radio de calitate ( chiar daca unele second hand).
Lucrarile simpozionului s-au desfasurat intre orele 11-13 in holul hotelului, special amenajat pentru aceasta activitate, unde organizatorii si mai ales “echipa
tehnica” si-au facut pe deplin datoria. Lucrarile au fost deschise de principalul organizator si “gazda” noastra, Remus Boldis, YO2OGM, care a aratat
motivele acestei initiative, a cerut scuze pentru eventualele inadvertente datorate timpului scurt de organizare a actiunii, a multumit organizatorilor
(Radioclubul QSO Banat Timisoara si Radioclubul YO HD Antena DX Grup Deva) si sponsorilor ( SC EPARU ELECTRO SRL, SC SDAC SRL ), dar in
mod special participantilor, veniti in numar atat de mare.
In cadrul lucrarilor au prezentat pareri privind problemele actuale si de perspectiva ale radioamatorismului YO YO3APG- Vasile Ciobanita, YO2DM - Delia
Muresan, YO2BPZ –Adrian Voica, YO2LLQ – Dan Stoian, YO8RCW – Stefan Leca, YO2LUA – Mircea Golosie, iar Adrian Fabry, YO2NAA a prezentat
un spectaculos si incitant proiect “Meteor scatter pe 28 MHz”.
Au avut loc multe discutii intre participanti, biroul QSL, admirabil administrat de Dorin, YO2MCK a fost deschis “nonstop”. Mircea, YO2LUA, a prezentat,
pe langa masina lui 4x4 echipata “de razboi” si un stand cu aparatura militara veche ( old time).
Bufetul a fost admirabil, unde , pe langa calitatea produselor, s-a vazut si simtul estetic deosebit al celor care s-au ocupat de realizarea produselor culinare.
Ne-am despartit de locul desfasurarii simpozionului, in zgomotul si splendoarea curselor de carting ce se desfasurau in zona, dar ne-am reintalnit un pic mai
tarziu, o parte dintre cei prezenti la simpozion, la resturantul StilldiWall, unde am servit o masa de calitate ( si deloc scumpa).
Cei care au ramas la Buzias, au lucrat seara in concurs, iar a doua zi, duminica, in concursul de 70 de cm, la care au participat aproximativ 30 de
radioamatori din Lugoj, Timisoara, Arad .
S-a stabilit ca pentru la anul simpozionul sa se desfasoare mai devreme ( in luna septembrie). Deasemenea, pe langa alte hotarari, una din cea mai importanta
fost cea luata de catre YO2NAA si QSO Banat de a arbitra in 2008 Campionatele Internationale de UUS ale Romaniei.
S-au facut foarte multe poze, dar pana acum nu am vazut nimic aparut pe saiturile principale de radioamatori.
Speram sa ne reintalnim la anul in numar si mai mare. Radioclubul YO HD Antena DX Grup Deva promite sa se implice mai intens in pregatirea si
desfasurarea acestui simpozion al radioamatorilor YO2.
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Biroul QSL si Dorin - YO2MCK

Veteranii

YO3APG - Vasile, YO2NAA - Ady

Talcioc bogat

Corpul tehnic

Tehnicienii si Vasile - YO3APG

Dan - YO2LLQ

Emi - YO2LSP

Bufet nordic
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