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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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Kedves Aron!
Ketezer ota nem hallottam feloled, most aztan annal tobbet (apad ujevi jokivansga jovoltabol). Az utad
FANTASZTIKUS! Minden elismeresem a Tied! A gorog szigetek koruli kozos vitorlazasunk 2000-ben
eletreszolo elmeny volt szamomra. A szivem szorul ossze, ha arra gondolok, hogy csak 200 merfoldre
vitorlazol uj allomashelyemtol, Portsmouth-tol.
Boldog Ujevet es jo szelet kivanok:
Sandor
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