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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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Érdeklödve követem fantasztikus utadat,néha apáddal beszélgetek a kalandodról én is hajózok de csak itt a  
Botteni öbölben, de vadregényes és hires arról,hogy a stockholmi szigetvilágban (Skärgård)is jó hajósnak
kell lenni ahhoz, hogy minden rendben legyen. Könnyü zátonyra futni. én nem vitorlázom hanem van egy 30
lábas dán jupiter modelü dizel motoros 130 lóerös perkins hajóm. de majd ha az idöm megengedi hosszabb
utakra is elindulok. 
továbbá jó szelet Fábián Mihály Stockholmból. 
U.I. ha valamiben segíthetek értesíts.
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Re: mikfab@comhem.se

Szia Misi!

Örülök, hogy hallok Rólad. Remélhetőleg lesz jó szél mostanában. 
Kellemes hajózást a stockholmi szigetvilágban.

Minden jót! 
Áron
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