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Legfrissebb írások:

"Két vakmerõ férfi nem kevesebbre vállalkozott, minthogy háromezer mérföld
megtételével evezve átszeli az Atlanti óceánt" - számol be egy
dokumentumfilm elızeteseként a tvr-hét 2007. 5. száma.
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Minden tiszteletem a két fiatalemberé, de hadd említsem
meg, hogy ezzel a produkcióval nincsenek egyedül, jelenleg
is több páros, sıt szóló evezıs is úton van, illetve a
közeljövıben indul. A mi érdeklıdésünkre leginkább egy
fiatal magyar páros számíthat, annál is inkább, mivel a
páros egyik tagja lány. Pálos Andrea és Rakonczai Gábor
2006. nov. 27-én indultak el a spanyolországi Rota-ból és a
karibi Antiguáig 3147 tengeri mérföld (1 tmf = 1,832 km)
áll elıttük. Részletek ide kattintva olvashatók.
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És ha már az Atlanti óceán átszelésérıl van szó, rövid
helyzetjelentés Méder Áronról, aki szeptember végén
egymagában indult el mindössze hatméteres vitorlásával:
az újévet a Zöldfoki szigeteken ünnepelte, ahonnan január
2-án továbbindulva jelenleg (2007. január végén) már a
Barbados-ig tartó útnak nagyobb felét megtette. A lelkes
magyar rádióamatırök napi kapcsolatban vannak vele, a
felvett beszélgetések naponta hallgathatók a weben a
http://www.meder.hu/ (Jachtnapló) oldalon. Bravó Áron,
nem semmi, amit teszel!!!
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