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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, szia Áron

Ma vasárnap este az m1-en a sport7 adásában megy le az a interjú, amit csütörtökön forgatott Veled a
Telesport. 
Az adás kicsit későn lesz, jóval 23.45-kor ( 
Amúgy a neten is megnézhető, a www.telesport.hu oldalon, a Sport7 adását kell keresni, dátum szerint. 
Ez lehet, hogy csak hétfőtől lesz fent, de ott bármikor megtekinthető illetve a riportot fel fogom hétfőn az
mtv. oldalára is tetetni.

suba kata
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katasuba
New member
Offline

Registered: 2009-09-27
Posts: 1

Re: info, telesport

elírtam az időt a sport7 23.20-23.25 között kezdődik, 20 perccel korábban 
elnézést 
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Re: info, telesport

Elég nehéz megtalálni a videót, ez az: http://bit.ly/X7zpJ
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ez is az, megvágva: 
http://meder/hun/Sport7_090927.wmv
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