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Asociatia QSO Banat Timisoara

Va anunta ca in data de 29 martie 2014 organizeaza o noua editie a TARGULUI DE
PRIMAVARA
.

Astfel ca incepand cu ora 9.00 CFR va invitam sa fiti alaturi de noi in acelasi local primitor de
anul trecut.

Pensiunea Ana Maria, pensiune care este situata la 7 km de Timisoara pe directia de mers
catre
Lipova.

Accesul se face foarte usor dinspre Timisoara cat si dinspre autostrada. Un punct de reper,
vizibil de

la distanta mare este un TURN DE APA care este in apropierea pensiunii.

Dirijare in trafic si informatii se pot solicita pe frecventa repetorului local din Timisoara, repetor
in banda de 70cm cu frecventa 438.950 / 431350 si/sau pe repetorul R 1X situat pe muntele
Semenic

Parcare mare, mese pt expozanti si produse culinare pentru cei care doresc sa isi astampere
foamea la orele
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pranzului. Se poate opta pentru un meniul zilei la 13 lei, se poate comanda din meniu sau doar
clasicii mititei.

Cu aceasta ocazie se vor strange o noua tura de QSL-uri in vederea expedierii. Precizam ca
pot expedia prin biroul nostru toti radioamatorii care doresc, tariful nefiind majorat de
Posta Romana
a ramas in continuare la 3 lei/ 100 de qr de QSL-uri aranjate pe entitati.

De asemeni doritorii isi pot comanda un tricou pentru personalizat cu indicativul propriu pe fata
si spatele tricoului, cu preturi incepand de la 25 de lei, in functie de modelul de tricou ales.

De asemeni mai punem la dispozitie voie buna si dorinta de a ne revedea din nou in video
dupa iarna petrecuta mai mult in casa si la radio.

Va asteptam cu drag

YO2MTGigi
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