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Magyarok az Atlanti-óceánon
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Mintha "kissé" zsúfolt lenne mostanában az Atlanti-óceán...
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Mintha "kissé" zsúfolt lenne mostanában az Atlanti-óceán, de az is lehet, a mai fiatalok körében
vált divatossá, hogy a nyílt vízen eveznek vagy megkerülik a Földet, mindenesetre jelenleg
három magyar fiatal is az Atlanti-óceánon tartózkodik, még az is lehet, hogy találkoznak.
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Pálos Andrea és párja, Rakonczai Gábor saját tervezéső, és kivitelezéső tengeri evezıs hajójával
szeli a habokat. Január 9-én indultak útra a Kanári-szigeteki Gran Canariából, azzal a céllal, hogy
átevezik az Atlanti-óceánt. Magyar csapatnak ez még nem sikerült eddig.
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A fiatalok az ötezer kilométeres távolságból ezren vannak túl. Jól érzik magukat, bár fárasztó,
hogy egyiküknek mindig fent kell lennie, különösen éjszaka viselik ezt nehezen. Nemrégiben
homokviharba kerültek, de ez nem okozott nagy fennakadást. Élvezik, hogy halak úsznak
mellettük, Andihoz egyik éjjel egy repülıhal is beugrott. Rövidebb célokat tőztek ki maguk elé,
nem akarnak belegondolni, hogy még négyezer kilométer elıttük van. Viszont gyümölcslével
ünnepelnek minden megtett 500 kilométert, és bonbonnal vagy gyümölcskonzervvel minden
ezer kilométert - mondta az MTI-nek Filei Henriett, a fiatalok ismerıse, aki telefonon tartja velük
a kapcsolatot.
Méder Áron a saját maga által felújított hajóval vitorlázik az Atlanti-óceánon. Szeptember 24-én
kelt útra Koperbıl (Szlovéniából). Számításai szerint két évig tart, míg megkerüli a Földet. A friss
információk szerint ı is jól van, halra vadászik, amit megsüt és krumplival fogyaszt. Viszont elég
lassan halad.
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Andrea és Áron édesapja felvette egymással a kapcsolatot. Méder István az MTI-nek azt
mondta: ık szeretnék, ha találkoznának a fiatalok, bár kicsi az esélye, mert Áron "idızítései a
határon mozognak", vagyis lassabban halad, mint becsülte. De nem akarja kizárni sem a
találkozás lehetıségét.
Egyébként az Atlanti-óceánon evez egy francia fiú páros is, ık Andrea és Gábor elıtt pár nappal
indultak útnak. A négy fiatal még Gran Canariában barátkozott össze, a franciák egy üveg
pezsgıt is elrejtettek a magyarok hajóján.
Az amatır rádiósoknak, a családtagoknak, barátoknak köszönhetıen a fiatalokról folyamatosan
jelennek meg friss információk az interneten. Áron útját a www.meder.hu, Andrea és Gáborét a
www.oceanrowing.com címő honlapon lehet nyomon követni.
(MTI-Panoráma)
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