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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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üdvözöllek Kedves Áron Esztergombol.Pár hete jöttem meg Horvátországbol ah 1 hétig vitorláztunk a
fiammal.Tudom mit jelent egy hihétig dülöngélni és közben állando szél fúj, én eléggé kimerülve jöttem
meg a fiamnak megse kottyant.Ö 30 éves én 61. Rádióamatőr vagyok hivójelem HA2NW. Csodállak és
kicsit irigyellek átérzem mire vagy képes.Isten áldásával további boldog életet kivánok Neked.Üdv DANKÓ
LÁSZLÓ
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Kedves László!
Köszönöm a jókívánságokat. Talán az éter hullámain találkozhatunk.
Ha az főoldalamon a részletekre kattintasz, megtalálod a rádiózás infóit.
Üdv, 73:
Áron HA5MAR/MM
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