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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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Kedves Áron!
Kocavitorlásként kora õsszel találtam rá oldaladra, így koperi indulásodról éppen-hogy lemaradva figyelem
vállakozásodat. Rögtön lelkesedtem utadért, de emellett ugyanolyan aggodalommal figyeltem (figyelem) azt.
Sok szeretettel gratulálok eddigi fantasztikus teljesítményedhez és õszintén örülök annak, hogy épségben,
egészségben mergérkeztél Barbadosra. Jó érzés látni azt a közösséget, amely önzetlenül támogat Téged és
remek dolog naponta hallgatni a Veled készült beszélgetéseket, olvasni Édesapád élvezetesen megírt
beszámolóit.
Az elkövetkezõ napokra feltöltõdést, egy kis pihenést, és a továbbiakra további erõt és szerencsét kívánok.
Üdvözöllek: Kovács Gábor
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Kedves Gábor!
Köszönöm a jókívánságokat.
Valóban sokat segítenek a rádióamatőrök, ismételten köszönet nekik.
Üdv:
Áron
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