
2021. 10. 25. 11:29 Mindenkinek akit erdekel. (Page 1) - Üzenetek Áronnak - Áron Üzenőfala

meder.hu/bb/viewtopic.php?id=64 1/2

Skip to forum content

Áron Üzenőfala

Ahhoz, hogy hozzá tudjál szólni, regisztráció szükséges! Csak egy pár perc :)

Index
User list
Search
Register
Login

You are not logged in. Please login or register.

Active topics Unanswered topics

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 2007 Majus 26, 2300 UTC:  01-13 Eszak  88-11 Nyugat. Hajoval minden rendben, csak lassu
a menet mert nincs jo iranyu szel es  
az aramlat is ellene van. Tibivel, HA5APK, sikerult Aronnak roviden radion beszelnie Budapestrol. 
Tobb amerikai es egy Braziliai magyarral (Gyuri PU2KER) is beszelt Aron a radion.

Szivelyes Udvozlettel

Fred AA7UY
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