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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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Szia BTM!
Igen láttam már az oldalt és a kommenteket olvastam:-), egy ismerősöm elküldte a linket már korábban.
:-))
Könyvajánló:
Tom Neale (1970) Egyszemélyes sziget (Egy lakatlan szigeten töltött hat év története)
Korábban még amikor a Cook szigeteken voltam ajánlottam a könyvét angolul:
ami letölthető innen: http://www.privateislandsonline.com/dow … neself.htm
Link ajánló:
Tony Melendez, aki kéz nélkül gitároz: http://www.tonymelendez.com
YouTube-on: http://www.youtube.com/watch?v=Ce_oCLUy … anslated=1
Pannónia-expedició: www.pannoniaexpedicio.hu
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