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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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121 Gratuláció

by tuveka

1 reply
1,372 views
Last post 2007-01-06 21:00:52 by tuveka

122 Tenger tigrise támad a banda! :)
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123 Honlap

by Sztani

0 replies
1,803 views
Last post 2007-01-06 17:34:43 by Sztani

124 BUEK es gratulalok!

by vighsandor

0 replies
1,795 views
Last post 2007-01-02 15:19:09 by vighsandor
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by eGyuSza

0 replies
1,785 views
Last post 2006-12-27 02:16:32 by eGyuSza

126 Simrad TP10 auto-pilot

by meder

2 replies
2,209 views
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127 Szia Áron!

by Menyus 77
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3,275 views
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