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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! Õszinte tisztelettel és nagy kiváncsisággal üdvözöllek! Kívánom, hogy ez a nagyszerû és
izgalmas vállalkozás úgy sikerüljön, hogy számodra megelégedettséget hozzon! Ismét egy MAGYAR
bukkant fel a világ horizontján, tehát nekünk, magyaroknak már az elindulásodkor okunk volt büszkéknek
lennünk. Igazi legendás türelemre, kitartásra, állóképességre és minden egyébre volt, van és lesz még
szükséged, amihez ezúton kívánok nagyon sok szerencsét innen Pest megyébõl, Vácról. :-) Sajnos csak
mentális síkon tudlak családommal támogatni, de ezentúl rendszeresen elmondjuk érted az aktuális imáinkat. 
Bevallom, az origo.hu hírei között legelõször a vitorlásod nevén akadt meg a szemem, ugyanis lányomat
Karinának hívják:-). A cikk azonban felkeltette az érdeklõdésemet, és tényleg izgalommal tölt el minden
további történet ezzel a rendkívüli vitorlásúttal, egyáltalán Veled kapcsolatban.  
Remélem, hogy nem lesz szükséged munkába állni, bár kétségtelen hogy idegen országban egy ilyen nemes
célért megtenni ilyesmit, az sem mindennapos és óriási élmény lehet nehézségeivel együtt. 
Egyelõre csak ennyit szerettem volna elmondani. Van egy családi jókívánságunk, amit ezennel megosztok
veled, a szöveg oroszul van, mert édesanyám orosz. 
És nagyjából annyit jelent, hogyha lefordítjuk, mint magyarul a kéz és lábtörést, vagy egy kalappal (persze
szó szerint egész mást). A lényeg viszont az, hogy az elsõ mondatot a szerencsekívánó mondja, a választ rá
Neked kell!!!

Tehát: Nyi puha, nyi pira! (ezt jelen esetben én mondom neked) 
          Igyi kcsortu! (ezt kell neked válaszolni rá):-) Tuti szerencsehozó:-))))

Üdvözlettel: Nika

Az életet csak kétféleképpen élheted: vagy abban hiszel, hogy a világon semmi sem csoda, vagy pedig
abban, hogy a világon minden csoda. 

(Einstein)
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Helló!

Mint ha magamat látmám , azzal a külömbséggel, hogy te meg is csinálod azt amit megálmodsz!Ez így van
jól. 
Sajnos én csak most tudtam bekapcsolódni az utad figyeléséhez de ezentúl beraklak a kedvenceimhez. 
Képzeld, azon filóztam, hogy milyen vitorlást vegyek a Balcsira ami biztonságos, nem túl kicsi és olcsó. 
Ahogy megláttam a hajódat rájöttem, hogy tök mindegy mivel vitorlázoka Balatonon ha te az Óceánt szeled
át egy 19-essel.Le a kalappal!Jó szelet, de nem túl nagyot, jó erõt, egészséget, kitartást. 
Õszinte csodálód:H.Misi
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