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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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Kedves Áron!

Nagyszerû dolog, hogy ilyen hatalmas erõ lakozik benned. Kívánom, hogy sikerüljön végrehajtani terved, és
bízom benne, hogy az elkerülhetetlen nehézségekbõl is képes leszel megerõsödve kikeveredni. Legyen Veled
mindvégig a jószerencse! Kitûnõ ötlet, hogy az interneten keresztül sokan követhetjük utadat, kalandjaidat,
gondolataidat. Gondolom, ez is ad további erõt Számodra, és oldja valamelyest a magányt.
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Re: Elismerés

Kedves Áron!

Gratulálok ember! Nagyon nagy vagy!:) 
Egy ilyen kalandot bevállalni, hát nem vagy semmi... 
Csak elismerésemet szeretném kifejezni, és minden jót kívánni neked, sok szerencsét! Ha tõlem függene,
lehet hogy Te lennél a 2007 es év embere (magyarja?):)

Üdvözlettel és minden jót kívánva :Rokamitya

Posts [ 2 ]

Pages 1

You must login or register to post a reply

Áron Üzenőfala » Üzenetek Áronnak » Elismerés

Jump to forum: 
Üzenetek Áronnak  Go

Powered by PunBB, supported by Informer Technologies, Inc.

Currently installed 3 official extensions. Copyright © 2003–2009 PunBB.

http://meder.hu/bb/profile.php?id=69
http://meder.hu/bb/viewtopic.php?pid=107#p107
http://meder.hu/bb/profile.php?id=69
http://meder.hu/bb/login.php
http://meder.hu/bb/register.php
http://meder.hu/bb/index.php
http://meder.hu/bb/viewforum.php?id=2
http://meder.hu/bb/viewtopic.php?id=26
http://punbb.informer.com/
http://www.informer.com/
http://punbb.informer.com/

