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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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Szerver váltás

Sziasztok!

Mint már egy-két utalásból tudhatjátok, megszűnik az a szerver,  
amelyik Áron oldalát is szolgáltatta. Ezért át kell vinni az oldalt máshova.

Sokan ajánlották, hogy próbálnak segíteni, mindenkinek köszönjük. 
R. Zsolt a www.ikaland.hu szerverén ajánlott megfelelő méretű helyet,  
végül ezt választottuk.

Az átállás nem lesz egyszerű, Áron barátai Qspi és Xigi végzik. 
Ma este kezdődik a folyamat, és várhatóan csak pár napig tart. 
Addig kérlek legyetek türelemmel.

Ha valami sürgős üzenetetek lenne, az istvanmeder@gmail.com címre írjatok.

Üdv:
Méder István
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Re: Szerver váltás

Szerver váltás: Köszönet

Azt talán felesleges lenne ideírnom, hogy az átállás megtörtént,  
hisz anélkül nem tudnék írni ide :-)

Azt viszont nem árt ismételni, hogy köszönjük az eddigi lehetőséget Xiginek.

QSpi-nak az régi szerveren végzett munkáját, az átköltöztetést, valamint az elkövetkezőkben végzendő
munkáját.

R. Zsoltnak és munkatársainak a www.ikaland.hu szerverén biztosított helyet és a költözés segítését.

Sokan ajánlottak még segítséget, és még sokan segítettek, ezt itt felsorolni már nem tudom, 
de mindnek köszönjük.

Üdv:
mi
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