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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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A sailing.hu forumán elõjött egy ötlet. Miszerint: "navigációval, növelnünk kéne a túlélési esélyét akár apró,
de hasznos segédeszközökkel."
Erre felvettetem, hogy legyen egy számla, ahová küldhetünk neked egy kis "kultúrális támogatást", hogy
meg tudjál magadnak venni olyan eszközöket, ami a biztonságodat szolgálja. Mindneki annyit adna önkéntes
alapon, amennyit tud. Na most ha ezzel egyetértesz és elfogadod, akkor írd meg nekem a számlaszámod és
közzéteszem!
H A J R Á, sok sikert, szorítunk!
Menyus
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Re: Szia Áron!
Menyus 77 wrote:
A sailing.hu forumán elõjött egy ötlet. Miszerint: "navigációval, növelnünk kéne a túlélési
esélyét akár apró, de hasznos segédeszközökkel."
Erre felvettetem, hogy legyen egy számla, ahová küldhetünk neked egy kis "kultúrális
támogatást", hogy meg tudjál magadnak venni olyan eszközöket, ami a biztonságodat szolgálja.
Mindneki annyit adna önkéntes alapon, amennyit tud. Na most ha ezzel egyetértesz és
elfogadod, akkor írd meg nekem a számlaszámod és közzéteszem!
H A J R Á, sok sikert, szorítunk!
Menyus
Kedves Menyus 77, kedves Sailing-fórumosok!
Remélem nem okozok túl nagy csalódást: nem Áron, csak az édesapja vagyok :-)
Áronnak csináltattam egy USD alapú VISA classic társkártyát, így tudom intézni a pénzügyeit...
Áron köszönettel elfogad minden támogatást. Aki e-mailben jelzi nekem vagy Áronnak (aron@meder.hu, azt
most én is olvasom), hogy szeretné támogatni, annak válaszolok, és megírom a számla adatait. (Talán
nyilvánosan hirdetni nem lenne bölcs dolog...)
GPS-t ne vegyetek, azt Áron Las Palmasban megveszi (amilyet szeretne, Jézuska pedig fizeti :-)
A jókívánságokat, bíztatást köszönöm Áron nevében is, remélem Las Palmasban lesz módja személyesen is
válaszolni Nektek.
Addig is jó szelet Áronnak, jó hetet Nektek:
mi
(m_éder i_stván)
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Re: Szia Áron!
lehetõség wrote:
Nem tudom kért-e. Adni adott!
Sziasztok!
Az sailing fórumra írta e sorokat "lehetõség". Köszönöm Áron nevében (bár még korai és picit túlzott a
dicséret). A fórumok Áronnal kapcsolatos megjegyzéseit amennyire lehet figyelem, nem reagálok rá: még a
jelen dolgok lerendezéséhez sincs idõm. Menyus 77, lehetõség és a többiek miatt, beszélnem kell Áron
támogatásról:
Áron nem kért, de elfogad segítséget. Engem ez kissé feszélyez. Természetesnek veszem, hogy a család
tartalékát használja (hisz része a családnak és most nekünk Áron a legfontosabb). Úgy látszik, õ maga
szeretné a szükséges pénzt, (vagy legalább egy részét) elõteremteni. Talán ettõl lesz kerek-egész a
vállalkozása...
Gondolom jó szívvel adott bármily szerény adományok erõsítik Carinát és Áront testben és lélekben (az
adomány a testet, a jó szív a lelket :-)
Nagyon kérek Mindenkit, ne értsetek félre: nem akarok gyûjtést szervezni Áronnak, csak lehetõséget a segítõ
szándéknak. Nagyon vigyázzunk, nehogy a jószándék valahogy rosszul süljön el, és rossz fényt vessen
Áronra vagy a vállalkozására. (Egy tiszta dolgot bemocskolni könnyû, tisztára mosni esetleg már nem is
lehet). Azt hiszem ez mindannyiunk érdeke. És ne felejtsétek, az együttérzõ, bíztató meleg szavak
ugyanolyan fontosak!
És végül a gyakorlati rész: aki akarja Áron vállalkozását támogatni, írjon nekem vagy Áronnak egy levelet.
Üdv:
mi
ui: Teljesen más dolog a szponzorálás: õk megmondják mit adnak és mit kérnek cserébe... (egyelõre nem
tolonganak :-)
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Szia Áron !
Kitartás és vigyázz magadra , csináld meg az antennát mert nem hallunk rádión.
Isten áldjon
73’! Laci
HA8RD
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Posts: 1
Re: Szia Áron!
Kedves Áron, kedves Áron Apuka!
Le a kalappal. Ha van valami, amiben hiszek, az ez: "A szenvedély hegyeket mozgat meg." Éppen ezért
üzenem (Áronanyukának is) hogy Áron sikerrel fog járni. Mi a MyPhd.eu oldalon olyan embereket
próbálunk bemutatni, akik inspirálóak, lenyûgöznek, "szikrát gyújtanak". Akiknek ÖTLETEI.
GONDOLATAI. TAPASZTALATAI. fontosak, és érdemesek arra, hogy megosszák a nagyvilággal õket.
Szerintem Áron ilyen ember, és alig várjuk, hogy hazaérjen, és eljöjjön mesélni hozzánk.
Sok sikert, és ha bármiben tudunk segíteni, lehet ránk számítani. (www.myphd.eu)
Üdv:
Mihály
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