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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!

Hajra!
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Szia Aron!

Tegnap veletlenul az RTL-re kapcsoltam. De nem bantam meg mert vegre egy ertelmes riport volt benne, a
sok szarsag kozott. Csodalom az elhatarozasod es a batorsagod, hogy egy ilyen pici hajoval nekivagtal az
oceannak. Olvastam az eddigi problemakrol, hat nem semmi. De sok sok kitartast es persze oromot is
kivanok, mert gondolom utobbiert csinalod az egeszet.

Nagyon irigyellek, a gyermekkori almaim egyiket viszed most veghez, szoval hajra! De szerintem nemcsak
az enyemet, hanem masoket is.

Jomagam nem vagyok vitorlazo, csak egy szorfos a sok kozul.

Sok es jo iranyu szelet!!!

Petty 
---------------------------------- 
http://kilmerpetty.freeblog.hu

2 Reply by Sebi 2007-01-06 20:48:22
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Re: Hajra!

Szervusz Áron!

Ma véletlenül rátaláltam az interneten a vállakozásodról szóló hírre. Bátor gyerek vagy, tarts ki, jó szelet és
egészséget kívánok utadhoz!

Sebi
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Re: Hajra!

Szia Áron!

Hajrá és vigyázz magadra!!!!!!!

Jó szelet!

Ákos
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cserbik
New member
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Registered: 2007-01-06
Posts: 1

Re: Hajra!

Lelkész vagyok, így hát csak azt kívánhatom, hogy Teremtõd óvjon és vigyázzon Rád!

János

5 Reply by DonDini 2007-01-06 22:15:01

DonDini
New member
Offline

Registered: 2007-01-06
Posts: 1

Re: Hajra!

Gratulálok a vállalkozásodhoz! Szívbõl remélem, hogy véghez tudod vinni! 
Olyan dologba kezdtél, ami sok ember vágy/álma, így használd ki a lehetõséget! Mi drukkolunk Neked! 
Hírdesd a nagyvilágban, hogy magyar vagy, had ismerjenek meg minket is az emberek!

Jó szelet és vigyázz magadra!

6 Reply by hcs336 2007-01-06 22:40:37

hcs336
New member
Offline

Registered: 2007-01-06
Posts: 2

Re: Hajra!

Szia Áron! 
Ma olvastam rólad az Origon, azóta volt szerencsém megtalálni a honlapod és elolvasni a hajónaplód is, amit
eddig írtál, sõt hallgattam a legutóbbi rádióforgalmazásod is. 
Gratulálok a vállalkozásodhoz, jó szelet és óvjon a tengerek istene. 
Figyelemmel fogom kísérni az utad és szorítok érted. 
Csaba
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