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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!
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ÁRON! Már szinte mondható: INNEN MÁR LÁTSZIK!  :-)

2 Reply by aron 2009-04-24 14:49:30

aron
Member
Offline

Registered: 2006-11-07
Posts: 234

Re: Már közel a cél

Szia! 
Ezt a viccet nagyon kevesen értik, de én igen:) 
azért még sajnos nem:( 
Minden jót! 
Áron

3 Reply by Leslie L 2009-07-29 17:14:09

Leslie L
New member
Offline

Registered: 2009-07-29
Posts: 1

Re: Már közel a cél

Szia!

Inkább én is ide írok, mi nem ismerjük egymást (talán Fijin lehettél amikor küldtem egy kis támogatást)
Amikor utoljára néztem a honlapot, még a Csendes-óceánon vitorláztál, (így leírni se semmi ám  és
nagyon megörültem mikor megláttam, hogy már itt vagy a kertek alatt!  Csak így tovább, gratulálni majd
akkor fogok ha itthon leszel! És remélem ha nem is rögtön de lesz majd egy beszámoló a nagyközönség
számára is!!! Hajrá! 
Tóth Laci

4 Reply by Geri 2009-08-13 22:52:13

Geri
New member
Offline

Registered: 2009-08-13
Posts: 1

Re: Már közel a cél

Csak most tudtam meg, hogy magyar van a vizeken, épp megjelentél az index főoldalán.

Nem kis tett, amire vállalkoztál, kívánok minden jót, szorítunk neked, hogy épségben megérkezz, és
beszámolj utadról!

Te vagy a tengerek Forest Gumpja, úgyhogy hajrá! 
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Mivel ott a tartalom gyakran változik, itt látható az említett cikk: 
http://sportgeza.hu/sport/2009/08/13/ha … em_muszaj/

5 Reply by aron 2009-08-14 23:36:56

aron
Member
Offline

Registered: 2006-11-07
Posts: 234

Re: Már közel a cél

Szia Laci és Geri! 
Beszámoló, előadás lesz majd, addig is a www.meder.hu oldalra mindent kiteszek, ami érdekes lehet. 
Minden jót! 
Békét és Szelet! 
CARINA és Áron 
Görögország

6 Reply by huomate 2009-08-17 11:50:55

huomate
Member
Offline

From: Kistarcsa Hungary
Registered: 2007-11-14
Posts: 12

Re: Már közel a cél

Kedves Áron! 
Már tényleg közel a cél, de talán pont azért most kell nagyon vigyáznod magadra, 
óvatosságod, megfontoltságod maradjon olyan mint egész utad alatt volt. 
Minden nap figyelem az oldaladat, én is (gondolom vagyunk így egy páran) veled "hajózom". 
Várunk haza, jó szelet:Máté

huomate's Website
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Re: Már közel a cél

Kedves Áron 
Mostanában olvasgattam újra a naplódat, és az egyik első naplódban a következőt írtad: 
"Az utam nem lehetetlen és nem örültség, csak kevesen értik, de remélem egyre többen fogják majd később.
" 
Szerintem most van a majd később:)Aki most sem érti -vagy talán inkább érzi- az már nem is fogja:)) 
üdv:Máté

huomate's Website

8 Reply by aron 2009-11-15 21:22:08

aron
Member
Offline

Registered: 2006-11-07
Posts: 234

Re: Már közel a cél

Kedves Máté! 
Köszi a velem 'hajózást'! 
Jó szelet! 
Carina és Áron
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