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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!

Husveti udvozlet.
Áron Üzenőfala » Üzenetek Áronnak » Husveti udvozlet.

Pages 1

You must login or register to post a reply

RSS topic feed

Posts [ 4 ]

1 Topic by Tarjanyi Rudolf 2009-04-10 13:59:33

Tarjanyi Rudolf
New member
Offline

Registered: 2009-02-03
Posts: 4

Topic: Husveti udvozlet.

http://meder.hu/bb/index.php
http://meder.hu/bb/index.php
http://meder.hu/bb/userlist.php
http://meder.hu/bb/search.php
http://meder.hu/bb/register.php
http://meder.hu/bb/login.php
http://meder.hu/bb/search.php?action=show_recent
http://meder.hu/bb/search.php?action=show_unanswered
http://meder.hu/bb/viewtopic.php?id=142
http://meder.hu/bb/index.php
http://meder.hu/bb/viewforum.php?id=2
http://meder.hu/bb/viewtopic.php?id=142
http://meder.hu/bb/login.php
http://meder.hu/bb/register.php
http://meder.hu/bb/extern.php?action=feed&tid=142&type=rss
http://meder.hu/bb/profile.php?id=329
http://meder.hu/bb/viewtopic.php?pid=971#p971
http://meder.hu/bb/profile.php?id=329


2021. 10. 25. 10:48 Husveti udvozlet. (Page 1) - Üzenetek Áronnak - Áron Üzenőfala

meder.hu/bb/viewtopic.php?id=142 2/3

Szia Aron! 
Gondolom mar szerencsesen partot ertel Massawa-ban. 
Jo kikapcsolodast, pihenest, hideg sört, es kellemes husveti unnepeket 
kivanok neked. 
                            73' Rudi HA5HS
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Re: Husveti udvozlet.

Szia Rudi es Minden Kedves Olvasom! 
Ma delutan kikotottem Eritrea, Massawa-ban. 
Minden Ok Velunk (szinte). 
Nehany napig itt leszunk, sajnos a net nagyon lassu, 
igy kepeket/videokat nem is tudok feltolteni... (meg kesobb talan probalkozok) 
Mindenkinek kellemes unnepet! 
Beket es Szelet! 
Szeretettel, 
CARINA es Aron 
Eritrea, Massawa
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Gratulálok  
Vigyázz magadra, minden nap követem az utadat az interneten, fantasztikus amit csinálsz. 
Jó szelet Máté

huomate's Website
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Re: Husveti udvozlet.

Köszi! Az érdem CARINA-é, mert egy nagyon jó hajó! 
Minden jót Neked is! 
Békét és Szelet! 
CARINA és Áron 
Szudan
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