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Áron Üzenőfala

Ahhoz, hogy hozzá tudjál szólni, regisztráció szükséges! Csak egy pár perc :)
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Kedves Látogató! - Dear Visitor!
Ha hozzá akarsz szólni, akkor regisztrálnod kell. A megsokasodott kéretlen hozzászólások miatt sajnos meg
kellett szüntetnünk az automatikus regisztrálást. Ezentúl a következőt kell tenned, ha Te is szeretnél a fórum
tagja lenni: írj egy e-mailt az istvan@meder.hu-ra "fórum regisztrácó" fejléccel és a következő tartalommal:
felhasználó név, e-mail cím, és egy rövid leírás, hogy mihez szeretnél hozzászólni. Megértésedet nagyon
köszönjük!  

If you want to write a message, you should have an account to the forum. According to the increasing
number of spammers we had to stop automatic registration via form. Now you should the the following:
please send an e-mail to istvan@meder.hu whit the "forum registration" title and body containing: your
username, e-mail address and a short description of your message you want to add. Thanks a lot for your
attention!
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Jó ideje olvasgatom a bejegyzéseket, egész pontosan indulásod óta időről időre ellátogatok az oldalra. 
Gondolom sokan felveszik veled a kapcsolatot, akikkel korábban régóta vagy egyátalán nem kommunikáltál. 
Én is ilyen vagyok:)

Szóval csak sok sikert akartam neked kívánni magam és családom nevében!!! 
Lélekben veled vagyunk! Hajrá!

Szabó Gergely 
(Ha még emlékszel rám:))

2 Reply by aron 2007-08-14 20:32:22
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Re: Régi ismerősök

Szia!

Örülök, hogy hallok Rólad és természetesen emlékszem a Szabó családra:). Igazából, nehéz nekem a
kommunikálás, mivel ezeken a részeken az internet néha van, de sokszor nincs (vagy nagyon lassú).

Köszönöm az üzenetet és üdvözlöm az egész családot, 
Áron

Posts [ 2 ]

Pages 1

You must login or register to post a reply

Áron Üzenőfala » Üzenetek Áronnak » Régi ismerősök

Jump to forum: 
Üzenetek Áronnak  Go

Powered by PunBB, supported by Informer Technologies, Inc.

Currently installed 3 official extensions. Copyright © 2003–2009 PunBB.

http://meder.hu/bb/profile.php?id=8
http://meder.hu/bb/viewtopic.php?pid=436#p436
http://meder.hu/bb/profile.php?id=8
http://meder.hu/bb/login.php
http://meder.hu/bb/register.php
http://meder.hu/bb/index.php
http://meder.hu/bb/viewforum.php?id=2
http://meder.hu/bb/viewtopic.php?id=78
http://punbb.informer.com/
http://www.informer.com/
http://punbb.informer.com/

