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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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Szia, Áron! Nagyon sok szeretettel gondolunk Rád a Törökugrató tanárijából. Mindenki izgul Érted, én egy
kicsit irigyellek a bátorságodért, a fantasztikus élményekért! Nagyon vigyázz magadra, mi meg anyura. Sok
puszi, Maturita

2 Reply by aron 2007-03-19 21:45:18
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Re: Üdvözlet
Kedves Rita néni és Kedves volt tanárjaim!
Én is sok szeretettel gondolok a volt iskolámra (Törökugató Utcai Általános Iskola) és a
tanáraimra. Sokat köszönhetek annak a nyolc évnek (1986-1994), ami alatt például megszeretem a sportot
Bugya Györgynek köszönhetõen. Vagy sokszor eszembe jut például Eta néni, és az a sok-sok vers, amit meg
kellett tanulnunk. Néha ezek a versek szórakoztatnak
a hosszú nehéz és magányos utamon.
Ûdv,
Carina és Áron
Kolumbia, Cartagena
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