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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 Jun1 2300 UTC pozicioja 0-13 Del 89-11 Nyugat. Sta. Cruz sziget, Galapagos fele hajozik
Rotormannal parhuzamosan. ETA 4.-en reggel. Az akkumulatora eleg gyenge, igy rovidre fogtuk a radiozast.
Hajojavito muhelyt talalt Istvan es Bogi amelyik minden problemat kezelni tud.
Geza, weboldalan reszletes leiras Galapagos cim alatt. (www.rotorman.hu)
Udvozlettel
Freddy AA7UY
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