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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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Aron pozicioja julius 8 0300 UTC  4-37 Del  113-12 Nyugat. nagyon rossz volt ma a terjedes, csak a 14287
kHz-on tudtunk beszelni a "masodlagos" talalkozon. Az akkuja nagyon gyenge, az is hozzajarulhatott.

Udvozlettel

Laci AA7UY

2 Reply by Pozsonyi 2007-07-09 13:27:58

Pozsonyi
New member
Offline

Registered: 2007-07-09
Posts: 1

Re: Barkinek, akit erdekel

Le a kalappal elotted! Pozsonyi magyarok veled vannak. Udv.es jo szelet es jo utat!

3 Reply by Laci 2007-07-09 21:56:08

Laci
New member
Offline

Registered: 2007-07-09
Posts: 1

Re: Barkinek, akit erdekel

Szia Áron, jó utat és szelet.Vigyázz magadra, és hajódra. 
Drukkolok és lélekben veled vagyok.Tudom ez kevés, sajna többet nem tehetek.Üdv.Laci

4 Reply by RAJKAI PÉTER 2007-07-13 07:31:19

RAJKAI PÉTER
New member
Offline

Registered: 2007-05-03
Posts: 6

Re: Barkinek, akit erdekel

Hali Áron ! Azért kicsit többet is tehettünk a biztatásodnál- megjött KARESZ, egyik legjobb tengerésztiszt -
rádiósunk és "Ráduszítottuk" valamint az Ausztrál rádióamatőröket  - Új Zéland és Ausztrál kikötőkből
jelentkezz- némi anyagi tartalékot küldünk. Addig tanulj meg halat fogni! Ten gervizet semmiképpen ne
igyál mert huzósak a virágárak,,, 
A cápákat dobd vissza- csak az uszonyuk jó :::::::::levesnek...!!!! 
Ha jó írányba vontatnak, az viszont nem hátrány---  
Üdv : 
Rajkai Péter tengerésztiszt és a www.rottar.hu csapata.
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Registered: 2006-11-07
Posts: 234

Re: Barkinek, akit erdekel

Üdvözlöm a pozsonyi magyarokat! 
------------------ 
Kedves Laci!

Ha lélekben velem vagy, akkor ennél többet nem is lehet kérni és kapni. 
Köszi. 
Áron 
------------------- 
Kedves Péter és Karesz (HA5CAR)!

Sokat segitenek a radioamatőrök, köszönöm Nekik. 
Mindig meghallanak, pedig nagyon gyenge az aksim általában és kicsi a teljesitményem. 
Hihetetlen távolságokban: Karesz (HA5CAR) Budapestről hallott engem a múlt héten és én is őt. 
Fredi (AA7UY) minden este 14,287Hz-en figyel és ért engem, pedig szinte elveszek a zajban... 
Ha nem sikerül, akkor valaki mindig meghall: Robi, Pali, Gyuri, Laci, Károly és nagyon sokan mások. 
Ennél több segitség nem is lehet:)

Tengervizet nem iszok:) cápák helyett mahi mahi fogok:)

Üdv, 
Áron és Carina
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