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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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Topic: Üdvözletem!! :)
Sok szeretettel és nagy tisztelettel kívánom a legjobbakat minden téren!! Õszintén csodálom, - én erre
képtelen volnék!!
De nagy bíztatás is ugyanakkor a számomra, hogy vannak még ilyen emberek, - a
hétköznapok miniatûr harcaiban is nagy erõforrás egy ilyen ember, és hogy mikre képes valaki, aki tényleg
hisz!
Nem tudom, Édesanyja és a szerettei mit szólnak hozzá (a nem mindennapi kalandjához), - mindenesetre
büszkék lehetnek!!
Még egyszer is õszinte tiszteletem, és sok szerencsét, jó egészséget, minden jót kívánok: Szénásiné Tasnádi
Annamária / Gyõr.
Érdekes történeteket, honlapcímeket is kitennék a honlapomra! Várom szeretettel a kedves Érdeklõdõket,
esetleges reklámcsere-partnereket a http://www.kismellekes.info weboldalra!
Sztani's Website
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Re: Üdvözletem!! :)
Gratulálok és további sok sikert. Csak ma fedeztem fel a honlapját de ezután figyelemmel fogom kisérni.
Üdv: Bandi Budatéténybõl.
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