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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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Szia Áron, ma reggel hallottam a riportot Veled a Kossuth rádióban. Egyszerűen nem akartam hinni a
fülemnek, hogy van valaki, aki ezt meg meri próbálni egy ekkora hajóval! Megnéztem a site-odat és teljesen
lenyűgözött a bátorságod, annál is inkább mert kb. 7 éve hajózom skipperként az Adrián, hajóztam a
Földközi tengeren, de nem hiszem, hogy neki mernék így vágni... Gratulálok és kívánom, hogy minden úgy
sikerüljön, ahogy eltervezted!
Jó szelet, szia,
Gyuri
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Kedves Gyuri!
CARINA egy jó hajó, igaz kicsi:) Alapvetően ez az út nem az én bátorságomról szól, én csak szeretek
vitorlázni.
Alapvetően nem én vagyok az egyetlen 'advanture', csak az ilyen típusú emberekről a 'normál' ember nem
hall és nem tud...
Békét és Szelet!
Áron és CARINA
Malaysia
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