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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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Már sokkal korábban létre kellett volna hoznom ezt a topicot. Talán vártam valamire. Talán ez most érkezett
meg.
Ma kaptam egy levelet és 22 darab rajzot egy magyarországi óvodából. Köszönet Tímeának, Katalinnak és
Mártinak a közreműködésért és a 10-es csoportnak a szép rajzokért és üzenetekért. Akik rajzoltak: körte,
létra, fa, vödör, ernyő, hóember, szőlő, pillangó, szilva, katicabogár, zsömle, napocska, megy, hajócska,
gomba, mozdony, szív, virág és fenyőfa.
Nagyon örülök ennek az ajándéknak.
A gyerekek üzenetei: jól vitorláz, világjáró, jó szerencsét, névnapodra, álom, a tengeren utazó világjáró,
bácsi a hajón ül, kora hajnal a parton, az óceánon túl, a bácsi ül benne a hajóban, szeretettel Áronnak, nagyon
sok szerencsét, álom, jó hajózást, neked, sok szerencsét és vigyázz magadra, szeretettel Áronnak, vigyázz
magadra az úton, a tengeren túl…, sok szerencsét kívánok neked Áron. Természetesen ezek is nagyon
találóak, mint ahogy a rajzok. (A galériában látható majd egy rövid válogatás a rajzokból később.)
Békét és szelet,
CARINA és Áron
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Re: Köszönet
Sziasztok!
Eddig a köszönetek az "Üzenetek a látogatóknak" rovatba mentek
(és természetesen a "Köszönet" oldalra), de talán ez a megfelelőbb hely e célra.
Magyar Zoli hallgatva Áron rádió-beszélgetéseit, úgy döntött,
hogy ismét kisegíti az ott hallott problémái enyhítésében:
3 nagyon jó lámpát, elektromos és propán forrasztópákát,
és több hasznos és praktikus dolgot küldött Áronnak.
Ezek egy részét Kanadából hozta, de a csomag a DHL Magyarország
segítségével ért célba 3 nap alatt. A csomagot a Bali Marinában vették át,
Áron pedig onnan tegnap reggel, ami számára nem kis örömet okozott.
Köszönet Zolinak az odafigyelésért és a segítségért.
Köszönet jár a DHL munkatársainak is (F. Edit, K. Zoltán és még egy kedves hölgy,
kinek nevét sajnos nem tudom), hogy a szállítás díját a tőlük telhető mértékben csökkentették,
és a csomag elkészítésében és feladásában is igen készségesen segítettek.
Kösz és üdv:
mi
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