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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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Elsosorban gratulalni szeretnek !!!!! 
Nem talaltam semmi infot arrol, hogy hogyan tudnank segiteni (en pl. Kanadabol), elkuldenem egy par
baratnak, ismerosnek a linket , csak osszejonne valamennyi...  
PayPal lenne a legjobb, vagy email transzfer.

Udv, Laszlo
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Sikerult a PayPal-os atutalas Kanadabol es 250 Ft az atutalasi dij 25000 Ft-ig, annal nagyobb osszegnel
ingyenes. 
Ha valaki szeretne segiteni , istvan@meder.hu emailre utalhatjatok.

Hajra, Aron !
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Üdvözlet!

Csak mostanában hallottam erről a nagy vállalkozásról, tényleg nem semmi! Nekem a vitorlázáshoz csak
annyi közöm van amennyit egy kéthetes spliti vorlástábor jelenthet, de mint szintén BME-s diák szívesen
támogatnám ezt a nagy utat! Egy egyszerű átutalásra gondoltam innen Magyarországról, de talán bővebben
e-mailban! Várom a választ!

Tóth Laci

Jó szelet!
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Az Úr legyen előtted, hogy a jó utat mutassa neked.  
Az Úr legyen melletted, hogy téged karjába zárjon és megvédjen.  
Az Úr legyen mögötted, hogy megvédjen a gonosz cselekvésétől.  
Az Úr legyen alattad, hogy felfogjon, ha elesel. 
Az Úr legyen tebenned, hogy megvigasztaljon, ha szomorú vagy.  
Az Úr legyen körülötted, hogy megvédjen, ha mások rád rontanak  
Az Úr legyen fölötted, hogy megáldjon téged.  
Így áldjon meg téged a jóságos Isten, ma, holnap és minden időben.  
Ámen 
/IV. századi Szent Patrik kódex/
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