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Bekapcsolom a Híradót!

Sporthírek
Hat hónapja úton
2007. március 27. 16:21

Magyar idő szerint vasárnap délután a Panama-csatornához ért Méder Áron, aki föld körüli vitorlázásra indult 2006. szeptember 24-én a
szlovéniai Koperből Carina 19-es típusú (és azonos nevű) hajójával

Eddig 22 alkalommal kötött ki és 10 országban járt Méder Áron, aki jelenleg Colónban tartózkodik. Ott a hajót javítja, és beszerzi az átkeléshez
szükséges engedélyeket. Hatalmas a forgalom, nagy a nyüzsgés és nem túl jó a közbiztonság, ezért a hajósnak fokozottan figyelnie kell értékeire
- mondta az MTI-nek Méder István, Áron édesapja.
A Carina egyik drótkötele szakadt el, s nem kizárt, hogy javításához az árbocot is ki kell szedni. Elromlott az ifjú hajós laptopja is, amelyen a
részletes útitervet tárolta. Újat barátnője visz neki, három vitorlával egyetemben, amelyet a támogatók ajánlottak fel. A hölgy április 2-án indul a
Panama-csatornához, és két hetet tölt el barátjával, így várhatóan április közepén indul tovább a föld körüli vitorlázó.

Krumliorrok és gülüszemek
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Kaposvár - 56 06/ őrült lélek vert hadak
532 versenyfilm érkezett...
Brutális rablógyilkosság: többen támadták meg a pénzszállítót
Színházi reform Pintér Béla módra: lakáshitelből finanszírozott
előadások!
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Utazás, előfoglalási akciók

Méder Áron egészségileg és fizikailag jól bírja az utat. Kisebb gyomorpanaszai voltak, egy kisebb megfázáson is túl van és az elmúlt napokban
egy nagyobb méretű kullancsot talált magán, de eltávolította - tolmácsolta az édesapa, aki már kidolgozta a részletes úti tervet fiának.
Méder Áron a terv szerint a Csendes-óceánon megtett körülbelül 1000 mérföld után a Galapagos-szigetek egyikén köt ki, majd Tahitin és Bora
Borán áll meg. Az útitervet az édesapa úgy dolgozta ki, hogy a lehető legtöbb népszerű, vagy nevezetes helyre is eljusson a fia. Bár hozzátette:
ez az ő terve, amelytől Áron elképzelése eltérhet, így a kikötés helyszíne még változhat. Az biztos, hogy mintegy 3600 mérföldes szakasz vár
Méder Áronra Francia Polinéziáig, s ez kedvező széllel 60 nap alatt tehető meg.
Az óceán sikeres átszelése után Méder Áron északról kerüli meg Ausztráliát, majd Indonézia következik, ahonnan ismét egy hosszabb szakasz
után Afrika keleti partjaihoz, a Seychelle-szigetekhez érkezik, bár az is lehet, hogy a Maldív-szigetek felé veszi az irányt. Innen az Adeniöblön, a Vörös-tengeren és a Szuezi-csatornán keresztül tér vissza a Földközi-tengerre, majd a kiindulási pontra, Koper kikötőjébe.
(MTI-Panoráma)
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Véget ért a túszdráma! A gyerekek búcsúzóul puszit adtak a fog
tartójuknak
Lefejelte az ellenőrt - zavargásokba torkolt az ellenőrzés
Bilincs kattant az olasz hivatalnokok csuklóján!
Népszavazás a nyaklevesről? Nem kérik a pofontörvényt Új-Zél
Osztrák szenzáció: 66 évesen szült egy asszony
Újabb összeget költ Olaszország az afganisztáni misszióra
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Küldje tovább

Nyomtatás

Hol az igazi? Talán a buszon megtalálom?
Diszlexiásak Mick Jagger gyerekei
Félrecsúszott Victoria cicije?
Vége! Szakított Petra Nemcova és James Blunt
Na végre! Gyereket vár a hollywoodi díva!
Hova tűntek Hilary Duff mellei?
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Szélessávú internetfejlesztés Bélapátfalván és környékén
Februárban ismét nőtt a mobil-előfizetők száma
A magyar netezők előbb a hálón tájékozódnak, utána vásárolna
Megtalálták az etruszkok legszentebb szentélyét?
Bajkonurban van Charles Simonyi
Ideiglenesen az űrben rekedt az asztronauta
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További műsorok

Tornyi: "Rettenetes görögök"
Ukrán győzelem férfi 50 m mellen, tunéziai siker férfi 800 m gy
Cseh László negyedikként, Kerékjártó Tamás ötödikként döntős
m vegyesen
Boulsevicz Beatrix nem jutott döntőbe 200 m pillangón
Phelps, Manaudou és Vaziri világcsúcsa
Harmadszor próbálkozunk Moldova ellen
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Újra járható a 2/B út
A da Vinci-kód bírja a gyűrődést - megnyerte a plágiumpert Dan Brown
Felborult egy pótkocsis kamion a 4-es főúton Karcagnál (videó)
A lányát verte meg egy úszóedző Melbourne-ben (videó)
Tornyi: "Rettenetes görögök"
Véget ért a túszdráma! A gyerekek búcsúzóul puszit adtak a fogva tartójuknak
Lecsap a Zöld-kommandó...
A Katarina lift
Ukrán győzelem férfi 50 m mellen, tunéziai siker férfi 800 m gyorson
Cseh László negyedikként, Kerékjártó Tamás ötödikként döntős 200 m vegyesen

Szavazás

Az elmúlt 24 óra hírei

Önnek van-e megmaradt szabadsága?
Információs műsorok

Igen, soha nem tudom kivenni az egészet.
Nincs, elkellene még egy pár nap.
Saját magamnak adom a szabadságot.
Nem dolgozom.
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