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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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Szia Aron! 
Most talaltam rad es olvastam az utadrol. Nemvagyok nagy leveliro de neked irnom kell.Nagyon bator ember
vagy hogy egy ilyen kis hajon ekkora nagy utat megteszel.
En Uj Zealandon elek es most vettem egy akkora hajot mint a Carina de meg az obolbol  sem merek kimenni
neha.Szoval le a kalappal elotted sajnalom hogy nem elobb talaltam rad,talalkozhattunk volna amikor itt
voltal. 
Nagyon sok szerencset jo szelet vigyazz magadra es a hajora. 
Udv Laci

2 Reply by aron 2009-04-24 13:50:14
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Re: udvozlet

Szia Laci! 
NZ nagyon jó vitorlás hely, szóval ott könnyű jó hajót találni és Auckland a vitorlázásról szól. Szerencsés
vagy!:) 
Én csak szeretek vitorlázni és ez csak egy stílus a vitorlázáson belül:) 
Minden jót! 
Békét és Szelet! 
CARINA és Áron 
Szudán
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