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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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Sziasztok!
A tegezo megszolitas a hajosoknal elfogadhato, ezert sziasztok...
Orulok, hogy sokan nezik az oldalam es van egy olyan erzesem, hogy egyre tobben fogjak:)
Amikor tudok az itt felmerulo kerdesekre valaszolok, de ezt csak a kikotokben tudom tenni.
Tehat turelmet kerek, nehany het es valaszolok!
Framling: A sailing.hu oldalon forumot nem akarok inditani.
Ha van kedved Te indithatsz:)
A hajo felkeszultsege: Megfelelo. Tobb, mint 2 honapja van a tengeren Carina.
Alapvetoen egy folyamatos karbantartas tortenik a hajoval.
Ez elfogadhato, mivel tulhajtottam nem egyszer, hogy jobban
megismerjem a gyenge pontokat a hajon.
(Igy keszultem az oceanra.)
Mindenkinek jo szelet!
Aron

2 Reply by sailinghu 2006-11-08 21:41:22
sailinghu
New member
Offline
Registered: 2006-11-08
Posts: 1
Re: Áron Malaga
aron wrote:
Framling: A sailing.hu oldalon forumot nem akarok inditani.
Megérdeklõdhetem, hogy mi az oka? Kb sejtem, de kiváncsi vagyok igazam van-e?
Last edited by sailinghu (2006-11-08 21:41:39)

3 Reply by heted7 2006-11-09 11:19:21
heted7
New member
Offline
Registered: 2006-11-09
Posts: 1
Re: Áron Malaga
Áron, nézz be ide, ha van kedved! http://forum.index.hu/Article/showArticle?t=1002299
Folyton téma vagy, és komolyan aggódunk érted!
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Posts: 234
Re: Áron Malaga
sailinghu wrote:
aron wrote:
Framling: A sailing.hu oldalon forumot nem akarok inditani.
Megérdeklõdhetem, hogy mi az oka? Kb sejtem, de kiváncsi vagyok igazam van-e?
Szia sailinghu!
Ha András barátom akar indítani vagy bárki más, az engem nem zavar, sõt örülök is neki.
1. Nekem sajnos nincs rá idõm/energiám, hogy minden fórumon folyamatosan ott legyek.
(Sajnos még az e-mail-jeimre sem mindig tudok válaszolni...)
2. Nem tudom mi lenne a célja annak a fórumnak. Talán "mi a véleményetek?"
Arra jó ez az oldal is, és a sailing.hu oldalról is ide lehet találni, Neked köszönhetõen (amit ezútun is
köszönök).
Ha szeretnél indítani, akkor indíts a sailing.hu oldalon fórumot (talán ez volt a kérdésed mögött
Jó szelet!
Áron

)

5 Reply by aron 2006-11-11 08:09:13
aron
Member
Offline
Registered: 2006-11-07
Posts: 234
Re: Áron Malaga
heted7 wrote:
Áron, nézz be ide, ha van kedved! http://forum.index.hu/Article/showArticle?t=1002299
Folyton téma vagy, és komolyan aggódunk érted!
Kedves heted7!
Szoktam az index.hu oldal vitorlázás fórumot olvasni, sõt régebben még válaszoltam is rá.
Akkor volt rá idõm/energiám, most sajnos a válaszokra nincs kapacitásom.
Azt viszont mindenkeppen megteszem, hogy a Jachtnaplómban kitérek bizonyos ottani témákra.
Így majd lesznek válaszok, csak meg kell tálalni
Anyukám is aggódik, mert Õ nem tudja mi is amit csinálok. Sokat vitorlázott már, de nem lát bele egy ilyen
típusú
vitorlázásba. Miatta és az aggódok miatt (is) van a Jachtnaplóm. Azon keresztül jobban megismertek engem
és Carinát.
Remélem majd elmúlik az aggódás, és csak érdeklõdés marad
Jó szelet!
Áron
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Offline
Registered: 2006-12-02
Posts: 1
Re: Áron Malaga
Áron!!
Én teljesen lehidaltam, amikor meghallottam, hogy mibe vágtál bele! Azt hiszem nagy lelki erõ kell egy ilyet
végigcsinálni! Szorítok neked! Nagyon vigyázz magadra, és élvezd ki az út szépségeit!! Te olyan helyekre is
eljutsz, ahová más soha!
üdv
Sikuta Szilvi
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