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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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G0EJG SILENT KEY 
Szomorú vasárnap...

Szomorú hírt kaptunk:

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
KEDVES AMATEURTARSAK, 
Gyuri baratunk 27-en Kedden orokre eltavozott korunkbol. 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Sok felvétel őrzi Gyuri jellegzetes hangját, mindannyiunk szívébe belopta magát.  
Nagyon sokat segített nekünk, nagyon sok örömet okozott, és most nagyon nagy fájdalmat...

G0EJG Gyuri, nyugodjál békében.
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Re: G0EJG SILENT KEY

Áron  köszönöm   az összeköttetést a 20 méteren megtaláltam a hajónaplóban, Jó szelet és szerencsét a
további utadhoz. Kösszi a szomoru hirt is a Gyuri barátomról 
itt  tudtam meg ,sajnos most már nem lesz mindennapos beszélgető társam  üdv.. Rudi  Komáromból  73' 
bye  bye Ha2ebq
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Re: G0EJG SILENT KEY

In memoriam Gyuri G0EJG

Az Üzenőfalon tegnap már megjelent: 
Gyuri barátunk az örök éter-mezőkre távozott... 
Jellegzetes, kedves hangját, humorát örökre szívünkbe zártuk.
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Posts: 9

Re: G0EJG SILENT KEY

Megrendülten itt ülök ,és ne tudom elhinni hogy nem foglak hallani a jó kis megszokott
frekvenciánkon(14.290).Azt hittem hogy csak egy kis időre hagyod ránk a 14 MHz sávolt. Sok feladat várt
volna még ránk, Áron hisz nem ért  célja végére. 
Nyugodj békében Gyuri barátom!
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Re: G0EJG SILENT KEY

Szia Áron! 
Nagyon meglepett a hír még ősszel, hogy mire vállalkoztál. Figyelem az utad, a sorsod, le vagyok
nyügözve.Drukkolok Neked, vigyázz magadra, sok szerencsét, érj haza épségben.Üdv.: Pék Zsuzsi
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