
2021. 10. 25. 11:08 szia.freki??? (Page 1) - Üzenetek Áronnak - Áron Üzenőfala

meder.hu/bb/viewtopic.php?id=117 1/3

Skip to forum content

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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szia. 
a ha1dfn attila vagyok győrből.szeretném megkérdezni,mikor rádiózol ,és melyik frekit használod , 
Régebben a 14,290-en beszéltünk.Figyeljük az utadat a helyiekkel,és szeretnénk a hangodat is
meghallani,meg beszélni veled!!! 
jó utat,jó szelet,kitartás,már csak egy-két evezőcsapásra vagy-persze csak,ha nincs szél   :-)  
vigyázz magadra!!! 
köszi,üdvözlet:attila

2 Reply by meder 2008-10-21 06:37:17

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
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Re: szia.freki???

Kedves Attila!

A rádiózás időpontja 13:30 UTC, a freki pedig a régi: 14 290 kHz. 
Kösz az érdeklődést és a figyelmet. 
Amúgy létezik egy rádiósoknak szóló levelezési lista (aronradio),  
ha kívánod Téged is felveszlek rá.

Üdv:
mi 
(Baliból majd bizonyára Áron is válaszol, de talán addig már párszor beszélni is tudtok.)
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Re: szia.freki???

vegyél fel légyszi a listára.köszi a választ,figyelni fogok.üdv

4 Reply by aron 2008-10-27 20:37:37

aron
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Posts: 234

Re: szia.freki???

Szia Attila! 
Remélem később, ahogy közeledek Magyarországhoz és a terjedés egyre jobb és jobb lesz tudunk majd
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beszélni. 
Remélem egyre több magyarországi rádióssal fogok tudni majd ismét beszélni a köv. hónapokban.  
Addig is Minden jót! 73, Áron HG5MAR/MM
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