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Sporthírek
Barbadosba ért a föld körüli magyar vitorlázó
2007. február 12. 09:13

Kissé megtépázott hajóval, de egészségesen, élményekben gazdagon kötött ki Barbadosban Méder Áron, aki föld körüli vitorlázásra indult
tavaly szeptemberben Koperből (Szlovénia) saját kezűleg felújított hajójával
Az MTI telefonon érte utol pénteken a fiatalembert, aki elmondta: csütörtökön mintegy 30 fős (szabadságát Barbadosban töltő) magyar csapat
fogadta őt a kikötőben. A társaság interneten fedezte fel a föld körüli utazót, akinek www.meder.hu című honlapján az amatőr rádiósoknak és
családjának köszönhetően napról-napra friss adatok kerültek fel pozíciójáról. Mivel folyamatosan nyomon tudták követni merre jár, tudták azt
is, hogy mikor köt ki Barbadoson, és integetve várták a magyar hajóst, aki 39 napot töltött egyedül az Atlanti-óceánon.
Áron elmondta: egészségileg teljesen jól van, lelkileg nem gyötörte meg az út, sőt megerősítette, élményekkel gazdagította. Látott cápákat,
delfineket. Sokat halászott, szigonypuskával dorádót lőtt, a repülő halak pedig szó szerint beugráltak a hajójára. Készített sült halat, pörköltet,
halászlevet és szárított halat. Az időjárás kegyes volt hozzá, gyakran látott szivárványt, és jól lebarnult.
Carina 19-es típusú, és azonos nevű hajója viszonylag jól bírta az utat, de nagyon sok javítani való akad rajta. Még tavaly decemberben elromlott
az autopilot, ami a vezető irányítása nélkül tartaná irányban a hajót.
Mivel a szerkezet gyártójának van Barbadoson képviselete, a hajós édesapja azt gondolta, tudnak ott vásárolni új irányítórendszert. Ám nem volt
raktáron, ezért Amerikából kellett megrendelni. A szerkezet még nem érkezett meg, pedig mindenképpen meg kell várni, s Méder Áron addig
Barbadoson marad és kisebb javításokat végez.
Azt tervezi, hogy ezután a két napra lévő Martinique szigeten köt ki, majd a Panama-csatorna felé veszi az irányt, ahol hosszabb időt fog eltölteni.
(MTI-Panoráma)
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Valentin napra készülnek az utasok
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Karvajmentés Szombathelyen
Öt magyar kap helyet a szerb parlamentben
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Se ki, se be: Irak határokat zárt le
Ismét koncertezik a 80 éves élő legenda
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Meglepte a rendőrpalota elleni támadás az NBH-t: nem számítottak ilyen súlyú merényletre

Szavazás

Az elmúlt 24 óra hírei

Ön egyetért azzal, hogy a közlekedési társaságok ellenőrei motozhassanak?
Információs műsorok

Igen, mert most a bliccelők díját a fizető utasok állják
Igen, de csak rendőr jelenlétében
Nem, nem engedném meg
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