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SIMPOZIONUL NATIONAL YO 2011 
 Aflat la editia 32-a, pot afirma fara sa gresesc ca Simpozionul 2011 a fost o reusita. Ma bazez si pe opiniile 
altor participanti. Ne bucura acest lucru, întrucât anul trecut, atunci când am anuntat ca organizator radioclubul 
YO5KUW , au fost câteva voci care au protestat cu vehementa.  
 Eu cred ca a fost înca o lectie prin care sa învatam ca noi suntem radioamatori, ca trebuie sa fim o familie, 
ca trebuie sa avem încredere unii în altii, ca putem desfasura o activitate oriunde în tara, ca nu conteaza numarul 
de membri si structura organizatorica a unui anumit club.  
 Conteaza Oamenii si Faptele lor! 
 Câtiva radioamatori dirijati de Laci - YO5OCZ s-au mobilizat exemplar si au asigurat desfasurarea 
întocmai a programului anuntat. Toti sunt membri ai radiocluburilor: YO5KUW  – Nord West Club Baia Sprie, 
YO5KLD  – CSM Zalau – jud. Salaj si YO5KLJ  - CQ Iza din Sighetul Marmatiei. 

    
  Eu am a juns la Baia Mare vineri dimineata, dupa o lunga calatorie cu trenul în compania unor colegi din 
YO3. Am mers la radioclubul YO5KAD  unde am împartit corespondenta pe radiocluburi si localitati. Aici ne-
am întîlnit si cu YO3GOD sosit cu zi mai devreme si cu masina sa am ajuns la Suior la baza turistica de la cota 
700m.  
 Afisele indicatoare cu SIMPO YO  ne-au ajutat sa ajungem usor, desi aveam o harta si cunosteam zona. 
 Pe platou Comitetul de primire , toti îmbracati în costume nationale. Viorel – YO5PVC – costum 
românesc, specific Tara Chioarului  la fel ca si fetele.    
 Sotia lui Viorel - Zorica – YO5OQD din pacate nu a putut fi prezenta fiind plecata la un examen. Ea ne-a 
delectat de fiecare data când am urcam la baza de concurs a lui YO5KUW  de  la Preluca Veche cu  pancove 
(gogosi)! 
 Laci – YO5OCZ - un costum national cu specific unguresc. Palaria sa a fost apreciata si râvnita de 
majoritate dansatorilor în zilele ce au urmat.  
 Urari de bun venit, un paharut de tarie si dupa achitarea diferentei de bani, primirea programului, a  
unui ecuson cu indicativul si numele completat, a unei vaze ceramice deosebite, precum si a bonurilor  
pentru actiunile la care te-ai înscis (cina maramureseana, masa festiva, excursie), dupa care erai condus la 
receptie si îndrumat spre hotelul unde aveai camera. 
 Totul rapid si bine organizat. Aceasta se datoreste fetelor:  Anna – YO5PEN  (sotia lui YO5OCZ care 
împlinea 40 de ani de viata, dupa cum aveam sa aflam a doua zi, când i-am cântat cu toata adunarea Multi ani 



traiasca), lui Cristina – YO5PEP (sotia luitoni – YO5ORR), precum si celor doua fetite a lui Laci: Noemi si 
Timeea ajutate si de Ady viitorul  lui ginere. 

     
 Cei care aveau nevoie de îndrumari prin radio erau dirijati de: YO5PL - Sany si Nelu - YO5OVY . 
 Angela – YO5OND (sotia lui Micky – YO5AJR) nota numarul fiecarei masini, precum si indicativul si 
numarul de telefon al conducatorului auto, masura ce s-a dovedit deosebit de utila atunci când a trebuit sa intre 
autocarele, sau sa plece unii. De aceea am fost cu totii de acord ca … Angela a fost “cea mai tare din…parcare!” 
 Tot pe platou Marian- YO3DIU  cu o maciuca mare în mâini întreba în stânga si dreapta … daca sunt 
nemultumiri. Evident ca toti ne declaram … foarte multumiti! 
 Buna organizare s-a datorat faptului ca înscrierile s-au facut din timp pe exceptionala pagina de WEB a 
simpozionului, ca s-a cerut un aconto si fiecare stia unde este repartizat, unde serveste masa, etc.   
 Sigur la Simpozion au mai venit si alte persoane neanuntate, dar nu au mai putut beneficia de toate 
facilitatile si serviciile. 
 Am aflat mai târziu ca fanionul primit a fost realizat de YO5ODU – Vasile Bla, venit si el sa ne întâmpine, 
desi are un picior amputat, ca bonurile si ecusoanele au fost realizate de Tina – fata lui Cristina. Omniprezenti – 
gata sa ajute - YO5OJT – Lardi (Szilard) – fratele lui YO5OCZ, YO5ORR –Toni si Miky – YO5AJR.  
  
 Se fac fotografii, dar  filmarile oficiale sunt asigurate de  YO5OVZ . Complexul este foarte modern, camere 
curate cu frigider, televizor, sali pentru servit masa sau conferinte. Peisajul deosebit. Merita reclamele ce se fac 
aproape zilnic dimineata la Radio România, când se ofera ascultatorilor fideli bilete gratuite pentru un sejur de 
doua - trei zile aici la Suior.  
 Vineri spre seară am urcat cu telescaunul (1.200m lungime cablu, cca 300 m diferenta de nivel) la cota 
1000m, unde se afla alte câteva vile apartinând aceluiasi complex si unde s-a organizat pentru noi o seara 
maramureseana. Orchestra de profesionisti, (formatia a fost condusa de jr. Stefan Petreus ,de la cunoscuta 
formatie Fratii Petreus), muzica specifica zonei, dar si clasica pentru dans, mâncare pe saturate, palinca, vin, 
bere si multa, multa voie buna. 
 Am fost invitati apoi la un imens foc de tabara.  
 Luna plina stralucea deasupra muntelui Gutâi, iar Marius -YO6PNM  a descarcat câteva focuri de pistol, 
amintind ca suntem pe plaiurile lui Pintea. Pe la ora unu în noapte, cei care eram cazati la cota 700m am coborât 
cu ultimul telescaun, pentru a continua discutiile jos.  
 Gurile rele spun ca au mai fost si “cazuri” în care s-a coborât pe sub telescaun. Nu dam nume! Hi!  
 Sâmbata dimineata devreme, micul dejun si la program. Pe stadion se amenajeaza talciocul. Sunt repartizate 
mese, se instaleaza tarabele. Sunt foarte multe oferte venite din HA. De exemplu, baiatul lui HA4ZZ  a adus 
printre altele si numeroase antene Triostar. La fel firma ANICO. Dar si multi colegi din YO expun alaturi de 
colegii din HA: transceivere, antene, diferite componente si echipamente HM sau industriale. O bogata 
documentatie privind antenele pe care le realizeaza a expus Zoli - YO2LZA. Lucruri interesante ofera si: 
YO3AS, YO3CZW, YO5LE, etc. Un Euro = 4,2 lei. Nu stiu cum a mers piata, caci noi am trecut la sala de de 
conferinte a Simpozionului propriu zis, la Campionatul National de Creatie Tehnica si la Concursul National de 
Sofware. Sali foarte bune, dotate cu mese, scaune, video proiector si calculator. 
 Ne-au onorat cu prezenta la deschidere: primarul din Baia Sprie - Pasca Dorin Vasile , primarul  si 
viceprirmarul din Copalnic Manastur - Mihalca Vasile si respectiv Costin Vlad, Dl. Muresean Silviu - 
Presedintele DJTS Salaj, Dan – YO3GA vicepresedintele FRR. Îmbracati militar: Stefan Moldovan – 
YO5PBW si capitanul Nistor Vasile specialist în IT din partea ISU Maramures.  Cuvinte de salut din partea lui: 
YO5OCZ si YO5AJR, precum si a fiecaruia din cei prezentati mai sus, aratându-se importanta si semnificatiile 
evenimentului. Este prezent si dl. Kormos Alexandru – fost sef al radioclubului regional, respectiv judetean.  
 Trecem apoi la prezentarea referatelor anuntate.   
 Personal am sustinut o expunere intitulata “Oameni si fapte”, punctând fugitiv prin intermediul unor 
imagini aspecte din activitatile noastre din ultimul an: concursuri, campioni, simpozioane, târguri, realizari, dar 
si moment de rememorare a celor care au parasit aceasta lume: YO2QC, YO2BYD, YO3RT, YO5NL, 



YO5BBO, YO5CTZ, YO8CF, YO8AMT, etc, etc. 
 Pregatisem  si doua expuneri în Power Point despre QSL-uri si Comunicatii Spatiale, pe care le-am 
înregistrat doar la doi colegi care le-au solicitat. 
 A urmat YO9XC – Ovidiu, despre Corectitudinea în competitii, despre respectarea Codul Etic, despre 
eforturile pe care le facem în  CA pentru a asigura arbitri noi si arbitraje corecte. O exceptionala pledoarie 
pentru fair play si pentru utilizarea logurilor electronice. 
 Andrei – YO4AUP ne-a delectat cu concluziile sale rezultate în urma studiului amanuntit facut asupra 
sistemelor de racire din amplificatoarele de putere, cu referire speciala la tuburile GU74B. 
 George – YO9HSW  a prezentat în detaliu programele sale de lucru în competitiile de US. Au urmat întrebari si comentarii. Programul sau fiind 
considerat ca are o utilitate deosebita, a fost declarat câstigator în fata programelor exceptionale prezentate de Dan - YO9CWY sau Margarit – YO9HG. 
 Într-o sala separata Vasile - YO5BLA  împreuna cu arbitri: YO3AXJ – Lucian, YO5AJR – Micki si 
Augustin – YO7AQF, analizau lucrarile prezentate la Campionatul National, verificau documentatiile si 
chemau pe autori pentru a da explicatii si a le pune în functiune. Sarcina dificila, desi nu au fost foarte multe 
lucrari. “Putine dar câteva deosebit de valoroase” – avea sa declare YO5BLA. 
 La ora 13.00 s-a plecat în excursie. Cele doua autocare se descurca cu greu în parcare.  Incarcam 
câteva baxuri cu bere si apa minerala, întrucât se pregatise si o surpriza,  o masa în Sighetul Marmatiei. Urcam 
serpentinele muntelui Gutin  (Gutâi), trecem pe lânga mormântul lui Pintea si ne amintim ca: 
 “ Doara Pintea no muritiu, Ci putin so odihnitu…” 
  Depasim Hanul din pasul Gutâi (aproape 1000m altitudine) si începem coborârea pe valea Mara . Comune 
frumoase cu renumitele porti de lemn. Povestim despre Drumul Mariutii , despre istoria acestor locuri si 
admiram Creasta Cocosului care ne aminteste ca suntem printre munti vulcanici.  
 La Sighet, în centru, la restaurantul cunoscut si sub numele de Dallas,  oprim si servim o friptura cu salata, 
stropita de câte o bere si palinca  - am înteles mai tarziu ca era productie: YO5OJC si YO5QDT - acesta întors 
pe acasa dupa 5 ani de lucru prin Italia. Dupa cum am mai spus, masa de la Sighet a fost o surpriza din partea 
organizatorilor, nefiind trecuta explicit în program. 
 Atmosfera foarte placuta, dar noi trebuie sa plecam spre Sapânta prin Sarasau si Câmpulung la Tisa, având 
pe dreapta râul Tisa si granita cu Ucraina. Pe telefoane ne si apare mesajul – Bine ati venit în Ucraina. Colegii 
din Ungaria se mira când vad cât de mic este aici râul Tisa. 

     
 
 La Sapânta mergem întâi la Manastirea Peri, unde într-o padurice de stejari se afla aceasta bijuterie 
arhitecturala, cu cea mai înalta turla din tara, realizare din lemn a mesterilor maramureseni 
. 
 Revenim în centru si ajungem la Cimitirul Vesel . Lume, lume. Crucile din lemn de stejar, vopsite în 
albastru si continând diferite basoreliefuri si imagini, împreuna cu câteva versuri ce încearca sa redea cu 
oarecare ironie viata celui decedat, au devenit cunoscute în întrega lume.   
 Legenda spune ca atitudinea vesela în fata mortii era obisnuita la vechii daci, care credeau în viata vesnica, 
iar moartea pentru ei era doar trecerea spre o alta lume.  
 Ei nu vedeau moartea ca pe un sfârsit tragic ci ca pe o sansa de a întilni zeul suprem Zamolxe. Cimitirul 
dateaza de la mijlocul anilor ‘930 si este creatia artistului popular Stan Ion Patras, sculptor, pictor si poet. 
Creativitatea lui Patras a scos la iveala aceasta monumentala si renumita opera de arta. Mai bine de 50 de ani 
artistul a creat sute de cruci din lemn înscriptate în stilul sau caracteristic. Dupa moartea lui în 1977 opera sa 
este continuata de ucenicul sau Dumitru Pop Tincu . Biserica din cimitir contine câteva elemente de arhitectura 
si pictura interesante.  
 Ne întorceam prin Sighet la Vadul Izei, pentru a ajunge apoi la Manastirea Bârsana. Dupa un urcus usor 
intram pe poarta manastirii, pe sub turnul clopotnitei. Privelistea îti taie pur si simplu rasuflarea.   O 
poiana întinsa cu alei pietruite, cu flori si numeroase constructii din lemn. O armonie perfecta de culori si 
arhitectura. În dreapta biserica propriuzisa cu naos si altar atât la parter cât si la demisol. In continuare Staretia, 
Altarul de vara, un Aghiasmatar, Casa Voivodala, o casa pentru artisti, diferite chilii, praznicarul cu trapeza si 



un Muzeu cu icoane, carti vechi si obiecte etnografice. Toate constructiile sunt din lemn în stil maramuresean. 
Un pangar  în acest muzeu si altul la poarta. Pentru cei care au dorit informatii, am vorbit despre istoria acestor 
locuri, despre pictura bizantina. Plecam cu sufletul plin si cu regret din acest colt de rai, întrebându-ne cum pot 
oare cele 10 vietuitoare de aici sa asigure întretinerea mînastirii cât si toate slujbele  si rigorile vietii monahale. 
 La întoarcere, drumul ce ocoleste prin partea de est muntele Gutâi este deosebit de pitoresc, dar cu multe 
urcusuri si coborâsuri. Dealuri, paduri si sate. Trecem prin Calinesti si Budesti pentru a ajunge la Cavnic si 
Surdesti.  
 Depasim pasul Neteda la peste 1000m. Traseu minunat, dar majoritatea suntem putin obositi si nerabdatori 
sa ajungem la hotel, altfel ar fi meritat sa cunoastem mai în amanunt aceste localitati, celebre prin minele lor de 
neferose, prin amenajarile pentru schi de ultima oara sau prin bisericele lor ce “strapung” cerul. 
 Ajungem la hotel, fetele se schimba si mergem la masa festiva. Salile sunt frumos aranjate, bucate si 
bautura din belsug. Muzica diversa si de calitate asigurata de un sunetist specializat vechi colaborator a lui Laci 
- YO5OCZ, de pe vremea când lucra la Studioul Tv si la Cinemar, Club R/TV. Atmosfera placuta, se danseaza 
cu pasiune.  
 Avem colegi deosebit de talentati si în acest domeniu! 
 YO5BLA  si arbitrii anunta rezultatele la Campionatul National de Creatie Tehnica si la Concursul 
National de Software. Se împart diplome, medalii, tricouri. Din partea CSM Zalau se ofera diplome si  
plachete deosebite, pictate pe piatra iar din partea organizatorilor cupe ceramice. 
 Colegii de la Tg. Neamt - YO8REL, YO8RJU, YO8REY, YO8REM  - aduc premiile de la Memorialul 
Ion Creanga, inclusiv ecusoanele de aur, argint si bronz.  
 Se împart diplome si pentru alte competitii. YO5OCZ, YO5PEP si YO5PEN sunt peste tot. YO8BIG  si 
YO8OY fac propaganda pentru participarea la YO HF DX contest, anuntând si organizarea în 2012 a 
Simpozionului National la Iasi. Sala aplauda. 
 Se fac fotografii si se filmeaza. Tnx YO5OVZ .  
 Un DVD realizat profesionist poate fi comandat la YO5OVY. Pe internet în pagina WEB a Simpozionului 
va apare o scurta presentare a continutului acestui DVD de circa10 min.  
 Fotografii deosebite face si YO3CCC, imagini care prin stradania sa si amabilitatea lui N2YO vor apare 
imediat pe radioamator.ro. Filmeaza si Cristi - YO8CT.  
 Pentru Anna - YO5PEN, dupa cum mai aratat, se cânta  MULTI ANI TRAIASCA!   
 Suntem salutati si de seful complexului Rohian Cosmin - care este impresionat de activitatile si 
preocuparile noastre. 
 Personal am “combatut” împreuna cu un radioamator din OM, un vin minunat, trimis prin fiul sau de catre 
HA0KA . Petrecerea s-a prelugit mult dupa miezul noptii.  
 Cei mai “rezistenti” s-au retras pe terasa pentru a continua “dezbaterile”. HA5OMM  ne ia interviuri. 
Întrebarile sale precise se refera la activitatea concreta a radiocluburilor din Oradea si Cluj. Dificile întrebari!  
 Duminica micul dejun si pregatirile pentru urcarea pe Vf. Mogosa. S-au înscris peste 80 de persoane pentru 
a vizita statia de radio si TV de acolo. Se pleaca cu telescaunul de la Suior la cota 1000m, apoi s-a traversat la 
jumatatea telescaunului ce pleaca de la Lacul Bodi la Mogosa (cca 2.200m lungime si ca 700 m diferenta nivel). 
Viteza mare. Scaune individuale. 
 Sus peisaj de vis. Privirea aluneca spre: Ignis, Gutin , Tibles cautând în departare si Muntii Rodnei . In jur 
satele maramuresene, plus: Cavnic, Surdesti, Baia Mare si Baia Sprie. Printre tufele de merisoare si afine 
ajungem la statie.  
 Ne asteapta  seful statiei – ing. Vasile Turda -YO5ONU - membru la YO5KUW . Aveam aprobarea de la 
Cluj pentru aceasta vizita. Dupa verificarea tabelului, intram în grupe compacte si primim toate explicatiile. 
Generatoare de putere, emitatoare Haris ce transmit programele nationale radio si Tv, echipamentele pentru 
comunicatii digitale, baterii de acumulatoare, sisteme de sumare si antene bine adaptate. 
 Marian - YO4DIU profit de vizita si verifica echipamentele sale ce transmit Pro Tv.   
 Intrebari, discutii comentarii. 
 Revenim la telescaun, coborâm la hotel si ne pregatim pentru plecarea spre casa, cu regretul ca timpul a fost 
prea scurt, ca nu am putut sta mai mult de vorba cu fiecare participant, dar si cu dorinta de a reveni pe aceste 
locuri. Ne luam la revedere de la oaspetii din HA, precum si de la colegii nostri veniti din toate districtele tarii. 
Inca odata multumiri si felicitari întregului colectiv de organizare.  

A fost o întâlnire utila, reusita, cu un program încarcat si divers.     
Vasile, YO3APG 

Multe fotografii si clipuri video de la manifestare gasiti la : 
http://qsl.ro/yo3ccc/Simpo YO Suior 2011 
http://www.radioamator.ro/albume/simpo2011-yo8ct/ 
http://www.radioamator.ro/albume/simpo2011-yo5aex/ 
http://www.youtube.com/user/yo4rec#p/u 

 
 



SIMPO YO2 – Buzias 2011 
 Organizare exceptionala, un ” atu” deacum al colectivului de la QSO Banat! Implicare exemplara a 
colectivului, coordonare excelenta  a tuturor activitatilor ( nu putine si nici usoare!). Participanti – 
circa 150 din YO , HA8 ( colegii nostril de la Mako) si YU7 ( grupul din Sat Nou Sarbesc). 

      
 
 Activitati commune incepand de vineri, sambata dimineata talciocul ( intre 09-12), apoi lucrarile 
Simpozionului si  micii (gratuiti) oferiti la Terasa Banateana. 

     
 Dupa deschiderea Simpozionului s-au prezentat mai multe  materiale 

- Oameni si fapte (YO3APG)- excelenta prezentare ”, punctând fugitiv prin intermediul unor 
imagini aspecte din activitatile noastre din ultimul an: concursuri, campioni, simpozioane, 
târguri, realizari, dar si moment de rememorare a celor care au parasit aceasta lume: YO2QC, 
YO2BYD, YO3RT, YO5NL, YO5BBO, YO5CTZ, YO8CF, YO8AMT, etc, etc. 

- Montaj pentru reglarea unui LNA –YO2BCT 
- Antene pentru spatii inguste – YO2IS 
- Masurarea unui amplificatory liniar de putere – YO2LCP 
- APRS – system de raportare automata a pozitiei – YO2LPG 
- Despre activitatea YP0WFF – YO2MTG 
- Decernare premii pentru Cupa Timisului 2010 si Banat SHF –UHF 2010 

 

    
 Poze si videoclipuri pe paginile YO2KQT si YOHDDX 

Sincere felicitari organizatorilor acestei manifestari 



VHF/UHF INFO 
 

BULETIN nr. 17 
Realizator  Marius Iacob, YO2YA 

Odata cu sosirea toamnei iuresul E-sporadicului se stinge,dar UKW-ul merge mai departe. 
Concursul IARU VHF din 3-4 septembrie a adunat foarte multi concurenti la start, cei care au activat 
in concurs au avut de lucru. 
Si soarele dupa o perioada de liniste relativa a inceput luna septembrie in forta, fluxul avand un trend 
ascendent pana spre valoarea 150. In afara unor perioade scurte de "liniste" cauzate de cateva furtuni 
solare, benzile superioare din spectrul de unde scurte au fost pline.Amatorii de DX-uri au putut lucra in 
28MHz statii de pe tot globul, cu dotari standard 100w si antena mai "rasarita". 

* Luna octombrie aduce cu ea cel mai mare concurs in 432MHz si mai sus(pentru cine are 
echipamente).Concursul incepe sambata 1 octombrie de la ora 14:00 UTC si tine pana duminica 2 
octombrie la 14:00 UTC.Controale RS(T)+001+QRA locator, separat pe fiecare banda. In paralel cu 
acesta se desfasoara si alte concursuri,printre ele si BANAT UHF/SHF organizat de colegii de la 
YO2KQT. 

Regulamentul este urmatorul: 
Data/ore : « Banat UHF-SHF » se va desfasura in paralel cu concursul IARU UHF/SHF, in 

primul weekend complet al lunii octombrie ; 
Benzi: 432, 1296, 2320, 10360 MHz 

Moduri de lucru : CW, SSB, FM pe segmentele de banda corespunzatoare conform IARU regiunea 1 
Categorii: individual (SO) si echipe (MO) pe fiecare banda separat. 

(SO 432, SO 1.2G , SO 2.3G, SO 10G, MO 432, MO 1.2G , MO 2.3G, MO 10G ) 
Se accepta si loguri de control (CHECKLOG). 

Controale: RS(T) + 001(serial crescator)+WW QTH locator 
Punctaj: 1Km=1punct 
Scor: suma punctelor din legaturi, separat pe fiecare banda 
Loguri : numai in format EDI, in maxim 10 zile dupa concurs la adresa contest@yo2kqt.ro 
Se face cate un fisier EDI pentru fiecare banda, iar numele fisierului trebuie sa contina 

indicativul si banda, de exemplu YO5AAA_P_432.edi 
Pentru a intra in clasament sau pentru a putea fi folosit la validare, logul respectiv trebuie sa 

contina cel putin 1 QSO cu o statie din YO pe banda respectiva. 
Clasamente/premii: clasamente separate pentru fiecare categorie. Primii 3 clasati primesc 

diplome. 
* Pentru amatorii de trafic MS  anul 2011 aduce o surpriza placuta, aparitia unui roi meteoric 

(Draconides) in ziua de 8 octombrie 2011.Varful de activitate pentru Europa de Est va fi intre orele 19-
24 (ora locala) cu maximul in jurul orei 23.Mai multe informatii si o harta cu zona de vizibilitate aici. 
Daca cerul va fi senin va puteti bucura de o ploaie de stele cazatoare - poate se implineste si vreo 
dorinta , neaparat scule radio-, privind in directia nord-vest o boltii ceresti. 
 

* Duminica 16 octombrie de la ora 07 la 12 UTC 9A Activity Contest. Regulamentul integral in 
limba romana aici. 

* In 25 octombrie de la ora 17 pana la ora 21 UTC 50MHz Cumulative Open Contest. 
Regulamentul integral in limba romana aici. 
 

* Un calendar cu expediitiile lunii  octombrie ce vor activa si in UUS gasiti in buletinul 
saptaminal editat de OZ6OM. 

* La pagina lunii va invit sa vizitati  http://www.sgo.fi/Data/RealTime/meteorRadar.php  este 
adresa unui radar pentru meteori ce furnizeaza informatii in timp real despre meteori si 
localizarea lor . 
 Daca aveti informatii interesante (utile) ce doriti sa fie inserate in cadrul buletinului, trimiteti 

un email cu ele la ukwnews @ gmail.com sau yo2ya @ yahoo.com . 
                           73 de Marius-YO2YA 

 
 


