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Áron Üzenőfala

Ahhoz, hogy hozzá tudjál szólni, regisztráció szükséges! Csak egy pár perc :)

Index
User list
Search
Register
Login

You are not logged in. Please login or register.

Active topics Unanswered topics

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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Tegnap láttalak az RTL Klub műsorán,gratulálok.További kitartást kívánok a további úthoz. 
őszinte tisztelőd Krayzell András Nyírbátorból 
krayzell@citromail.hu

2 Reply by Lajos 2009-03-03 15:55:20
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New member
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Registered: 2009-03-03
Posts: 1

Re: Áron

Szia Áron.Ma beszéltem Karesz barátommal HA5CAR az öreg  tengeri rókával.Tőle hallottam
rólad.Gratulálok a web eléréshez és a nagy aktivitáshoz. Annó a Fa Nándiékat követtem végig a St.Jupátot 
Amatőr rádión,de elköltöztem és lakótelepről nem megy a dolog.-Sok sikert és idegileg tudd kezelni magad
az a legfontosabb.Haldorádónak krehálj valami használható filmet hátha még jól jön  egy  DVD  :-) a
jogdijakkal  :-) Na hagylak a  sextánsoddal  :-)  Ciao  Lajos   HA5DW

3 Reply by aron 2009-04-24 14:59:53

aron
Member
Offline

Registered: 2006-11-07
Posts: 234

Re: Áron

Kedves András és Lajos, HA5DW! 
Köszi a kedves üzeneteket! Néha kevés intrenet időm van és emiatt nem mindenre tudok azonnal válaszolni,
de idővel mindenre:) 
A CARINA kommuniációjának technikai szintje hasonló a Szt. Jupátéhoz. (Eltelt közben közel 25év!) 
Idegileg nem a hosszú magányos vitorlás utak a legnehezebbek vagy a néha előforduló haváriák (technikai
nehézségek). 
Talán a legnehezebb, hogy egyedül vagy mindig mindenhol és sehol barát, aki ha bajba kerülsz tud segíteni -
idegen ország. 
Szerencsére barátságos jó emberek mindenhol vannak a világban. 
Minden jót! 
73,
Áron, HA5CAR/MM
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