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Ahhoz, hogy hozzá tudjál szólni, regisztráció szükséges! Csak egy pár perc :)

Index
User list
Search
Register
Login

You are not logged in. Please login or register.

Active topics Unanswered topics

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 Aron,

a magyar FHM-nek (For Him Magazine, www.fhm.hu) keszitek egy hosszabb anyagot a vilagot extrem
modon jaro magyarokrol. Nem vagytok sokan:-) Ha erdekel a dolog, a kovetkezoket szeretnem tudni:

mikor, milyen formaban tudunk kapcsolatba lepni? (kuldjek kerdeseket e-mailben privat cimre, ide az
uzenetek koze, stb)

hasznalhatunk-e fotokat a honlaprol, illetve ha szukseges, el tudod-e kuldeni nagyobb felbontasban?

ha ezzel segitunk, szponzorokat vagy honlapot meg lehet emliteni, szep szolidan...

egyelore ennyi, tovabbi jo szelet,

udv, Dani

e-mail: danielfromhungary@hotmail.com 
www.danielfromhungary.blogspot.com
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