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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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1 Topic by Gabor 2006-12-02 11:32:37

Gabor
New member
Offline

Registered: 2006-12-02
Posts: 2
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Á

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=13
http://meder.hu/bb/index.php
http://meder.hu/bb/viewforum.php?id=2
http://meder.hu/bb/viewtopic.php?id=13
http://meder.hu/bb/login.php
http://meder.hu/bb/register.php
http://meder.hu/bb/extern.php?action=feed&tid=13&type=rss
http://meder.hu/bb/profile.php?id=36
http://meder.hu/bb/viewtopic.php?pid=50#p50
http://meder.hu/bb/profile.php?id=36


2021. 10. 25. 10:51 gabor.fekete@unisys.com (Page 1) - Üzenetek Áronnak - Áron Üzenőfala

meder.hu/bb/viewtopic.php?id=13 2/3

Hello Áron,

Jó szelet, figyelemmel kisérlek utad elsõ percétõl.
Gratulálok a tervedhez és az elszántságodhoz, Poseidon vigyázzon rád.

Biztos vagyok abban, hogy megcsinálod!

Napok óta nem hallok hírt, jelentkezz.

Üdv

Gábor

2 Reply by aron 2009-03-15 04:50:12

aron
Member
Offline

Registered: 2006-11-07
Posts: 234

Re: gabor.fekete@unisys.com

Kedves Gábor!

Jobb későn, mint soha... 
Köszönöm a jókívánságokat és a figyelmet.

Üdv:
Áron

3 Reply by Jenny 2009-03-15 18:54:49

Jenny
New member
Offline

Registered: 2009-03-15
Posts: 1

Re: gabor.fekete@unisys.com

Kedves Áron !

Én a tv-ből figyeltem fel rád és most végre megtaláltalak:)!

Szeretném elmondani,hogy nekem az az álmom hogy majd egyszer én is részese legyek egy ilyen
fantasztikus,izgalmas dolognak amit te végig csinálsz!

Minden tiszteletem a tiéd. Csodálom a nem mindennapi elszántságod , kalandvágyad.

És kíváncsian várom a fejleményeket. Addig is kitartást és sok sikert!! 
Jó szelet:)
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Üdv.: Jenny

4 Reply by aron 2009-03-26 23:22:43

aron
Member
Offline

Registered: 2006-11-07
Posts: 234

Re: gabor.fekete@unisys.com

Kedves Jenny! 
Köszi! Remélem az álmod teljesül, olvasd az oldalt és remélem találasz 1-2 használható ötletet majd az
álmodhoz. 
Minden jót! 
Békét és Szelet! 
CARINA és Áron
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