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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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Szia Áron!

Én a mai napon hallottam a Te expedíciódról, és őszinte csodálatom,hogy egy ekkora hajóval egyedül
nekivágsz a világnak. 
Sajnálom,hogy nem sokat lehetet tudni a médiában az utadról, pedig nagy tettet hajtasz végre ha
sikerül.Minden elismerésem az emberi kitartásodért és az elszántságodért. 
Kívánok a következő szakaszhoz jó szelet,mert mint hallom abból lesz a kevés,de kitartás!! 
Sok szerencsét és további jó utat kívánok! 
Péter
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Re: Jó szelet!

Kedves Áron, Carina, és kedves háttércsapat (mi),

már pár hete rendszeresen fent vagyok a meder-hu-n. Pedig becsszó nem vagyok az a nagy netező, dehát
amit itt lehet olvasni/hallani, az új színt vitt a mindennapjaimba. Ezért nagyon hálás vagyok. A honlap, a
hajó,és Áron személye nekem egyaránt arrólszól, hogy a vitorlázás is csak olyan, mint az életben minden
igazán szép dolog. Nem pénz kell hozzá, hanem idő. Ezért gratulálok, hogy sikerült időt találni erre a
kalandra, és kívánok egyúttal jó időt a hajózáshoz. Egyúttal kérdezem, hogy a rádióadást nem zavarja az
Áron szakálla, ahogy hozzádörzsölődik a mikrofonhoz? Vagy éppen ellenkezőleg, segíti a terjedést?!

Üdvözlettel, 
MOlnár Attila Dávid
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Re: Jó szelet!

Kedves Molnár Attila Dávid!

Örömmel olvastam kedves sorait, remélem Galapagoson lesz Áronnak lehetősége elolvasni,  
(minden ilyen bíztató szó egy falat kenyér lehet számára), és autentikus választ adni.

Addig én (mi) nemhivatalosan azt mondom, (amit nekem szoktak mondani, mikor arra hivatkozom, hogy
nincs időm):  
arra van időd, amit IGAZÁN akarsz...

Való igaz, ehhez idő kell, de ahhoz, meg az egész vállalkozáshoz leginkább akarat szükséges, ehhez pedig
hit,  
hit abban, hogy sikerülhet...
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Végül, ami az oly sokakat irritáló szakállat illeti:  
nos, a terjedést nagymértékben javítja, elriasztja a sziréneket meg a rossz szellemeket,  
és a szél hasznosításában is nagy szerepe van :-))

Baráti üdvözlettel: 
mÉDER iSTVÁN
azaz: mi 
Áron édesapja
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