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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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Áron is, az Üzenõfala is  
(Qspi jóvoltából)

Áron ritkábban fogja ezt látogatni, amit tudunk, Qspi meg én is megválaszolok. 
Jó üzengetést, vitatkozást.

(Pl. mi a véleményetek a Klubrádióban elhangzott szakértõk véleményérõl?)

Üdv:
mi

2 Reply by framling 2006-10-20 14:16:41

framling
New member
Offline

Registered: 2006-10-20
Posts: 8

Re: elindult...

A sailing.hu -n nem lenne jó fórumot indítani? 
A.

3 Reply by Attis 2006-10-21 19:46:33

Attis
New member
Offline

Registered: 2006-10-21
Posts: 1

Re: elindult...

Szervusztok!

Attis vagyok a Notebook Doktor Kft-tõl, én intéztem Áronnak az utolsó pillanatban a notebookjába egy új
alaplapot. Ezt azért írtam le, hogy könnyebben tudjatok azonosítani. Remélem Áron jól halad, a gép is
rendben mûködik. Sajnos a Klubrádiós riportot nem hallottam, ha valaki meg tudná mondani hol tudnám
meghallgatni, annak nagyon örülnék. Addig is ha valakinek notebook-os gondja akad, szívesen segítek!

Üdvözlettel mindenkinek, és Áronnak jó szelet!
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Re: elindult...

Szia Attis! Szia Qspi (meg akit még érdekel)!
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Már három napja megválaszoltam a kérdésed (magán levélben), de valahogy nyoma veszett (természetesen
én ártatlan vagyok :-) Erre is csak lustaságból jöttem rá: Qspi is kérte ezt az infot, ugyanzt a levelt akartam
neki is elküldeni, de nem találom (valaki ellopta :-) 
Szóval a rövid, de nem jó minõségû (és csak az Áront érintõ szöveget tartalmazó) fájl: 
http://www.meder.hu/hun/hatszel32.mp3 
a teljes eredeti anyag pedig a: 
http://radio.sailing.hu/1008 hatszel.mp3 
helyen található. 
Amúgy mindez a http://www.meder.hu/hun/media.htm oldalon is olvasható.

Üdv:
mi

5 Reply by balint 2006-10-31 21:57:38

balint
New member
Offline

Registered: 2006-10-31
Posts: 3

Re: elindult...

Sziasztok, itt a Bálintok, nem tudom mit lát inkább Áron ezt vagy az emailjeit, ha éppen tud internetezni.  Ha
ezt látja, üzenjük, hogy pusziljuk és nagyon sokat emlegetjük!!!  Követjük az útját és irtóra drukkolunk neki.  
A Bálint csapat a Dodóval és a Petivel kiegészülve!!!!!

6 Reply by bulldog 2006-11-05 10:02:49

bulldog
New member
Offline

Registered: 2006-10-21
Posts: 8

Re: elindult...

Sziasztok,

Az elõkészületek óta figyelem az oldalt. Nagyon izgalmas ez az egész, azt hiszem mindannyiunk álmát
valósítja meg Áron ezzel az úttal. Nagyon drukkolok neki!  
Minden nap az elsõk között nézem meg a Yacht naplót, került e be újabb bejegyzés, vagy felvétel a rádió
kapcsolatról. Köszönöm mindenkinek aki lehetõvé teszi, hogy nyomony követhessük ezt az érdekes utazást.

Üdvözlettel: 
bulldog

bulldog's Website
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Registered: 2006-11-10
Posts: 1

Re: elindult...

Szia Áron!Megkaptam az üzenetedet a Dinnyétõl!:)Örülök,hogy gondoltál rám!Írtam neked mailt,de még
nem kaptam rá választ:(Vigyázz nagyon magadra!És Nagyon  Boldog Születésnapot kívánok Neked,így
elõre is!!!Kitartás!Sok puszit küldök innét a Samsungból!:) 
Jó szelet!

8 Reply by ancsa 2006-11-10 16:06:39

ancsa
New member
Offline

Registered: 2006-11-10
Posts: 1

Re: elindult...

Szia Áron! Mindenki izgul Érted 2xy-éknál. Sok-sok pusz, és NAGYON vigyázz Magadra! 
Jó szelet!

9 Reply by Sailor 2006-11-12 22:35:57

Sailor
New member
Offline

Registered: 2006-11-12
Posts: 1

Re: elindult...

Szia Áron! Képzeletben minden nap megemelem a kalapom elszántságod és BÁTORSÁGOD 
elõtt! Tengerészként jópár olyan viharban voltam már ami Rád vár. Nagyon szurkolok!!! 
és ne feledd... minden gyötrelmes éjjszaka után "felkel a nap"! 
Üdv, Sailor

10 Reply by trang 2007-01-07 04:11:16

trang
New member
Offline

Registered: 2007-01-07
Posts: 1

Re: elindult...

Kedves Aron! 
a nevem Trang, itt elek magyarorszagon, de amugy vietnambol jottem. nem szoktam sem tv nezni sem radiot
hallgatni, de meg nem is bongeszek az neten, ma meg is teljesen veletlenul meglatam egy cikket rolad a
neten, azonnal beleptem a honlapodra es ime itt vagyok:) 
minden elismeresem a tiede:P nekem is nagy almom mind sok mindekinek hogy korbe utazam a foldet,

http://meder.hu/bb/profile.php?id=15
http://meder.hu/bb/viewtopic.php?pid=15#p15
http://meder.hu/bb/profile.php?id=15
http://meder.hu/bb/profile.php?id=16
http://meder.hu/bb/viewtopic.php?pid=18#p18
http://meder.hu/bb/profile.php?id=16
http://meder.hu/bb/profile.php?id=73
http://meder.hu/bb/viewtopic.php?pid=111#p111
http://meder.hu/bb/profile.php?id=73


2021. 10. 25. 11:51 elindult... (Page 1) - Üzenetek Áronnak - Áron Üzenőfala

meder.hu/bb/viewtopic.php?id=2 5/5

persze kicsit mas formaban. ugyan is igaz nem utaztam meg sokat hajon akkor is csak a dunan, de nem
nagyon birom a hullamokat:) 
hihi annyi mindent kerdeznek toled, de meg nem is neztem vegig a honlapot, ja meg az emailcimedet sem
lattam meg:P 
szoval tok jo amit csinalsz, le a kalappal elotted. es koszonettel tartozom, ugyan is erot adtal most a
vizsgakhoz (mar nagy suksegem voltra:P)

remelem majd utadba esik vietnam is:P  
addig is jo utat, nagyon drukolok:) 
Trang
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