
Otthon karácsonyozhatott Méder Áron 
 

A MiniTransat december 17-én ért véget, amikor vasárnap délelőtt célba értek az utolsó hajók is, a 84-ből összesen 51-en. 33 

versenyzőnek nem adatott meg a siker édes íze, közülük 5-en kénytelenek voltak elhagyni hajójukat, 5-ük adta fel a versenyt 

árboctörés miatt, 2-en futottak zátonyra, a többiek kormány- vagy tőkesúlyprobléma miatt nem érhettek célba. 

 

�  A verseny első magyar résztvevője, Méder Áron november végén kötött ki Marokkóban, és adta fel a versenyt, miután eltört a 

Felicity árboca. Megpróbáltatásai azonban ezzel nem értek véget, hiszen meg kellett szervezniük a hazautazást.  
Méder Áron Safiban több mint két hétig mérlegelte a lehetséges szállítási lehetőségeket: egy akármilyen árboc készíttetése, és az 

azzal való visszavitorlázás Lorient-be hamar kiesett a szóba jöhető változatok közül. Közvetlen konténeres szállítás nem volt 
lehetséges, teherautóval nagyon drága lett volna, s nem talált konkrét vállalkozót. Maradt az a megoldás, amelyik már az elején is 
felmerült: Magyarországról Safiba menni egy trélerrel, elvontatni a Felicityt Lorient-be, majd vissza Magyarországra. Ez sem olcsó, 
több mint 8200 km távolság, két kompozással, viszont Áron hazautazását és a Lorient-ben maradt felszerelés hazaszállítását is 
megoldotta volna. További problémát jelentett, hogy a hajó szélessége 3 m, míg útvonalengedély nélkül csak 2,5 m szállítható. 

Végül Király Zsolt, a Raffica kormányosa, a Kékszalag, és több nemzeti és nemzetközi verseny győztese saját mikrobuszával 
vállalta e hosszú utat, Gál Zoltán barátjával. Scholtz Imre, többszörös magyar bajnok a trélerét ajánlotta fel a célra. Mivel a Safiban 
beígért daru csak ígéret maradt, e tréler igen fontos volt, rá lehetett sólyázni a hajót.  

A hazaút során 40 fokos hőmérséklet-különbséggel (+30 °C-ról –10 °C-ig) kellett megküzdeniük, 7 órát várakoztak a kompra 
jégesőben, havazásban, majd Bécs előtt a kéttengelyes utánfutó egyik kereke füstölni kezdett, majd megállás után egyszerűen leesett. 
De végül minden probléma elhárult, szerencsésen hazaérkeztek, és Méder Áron 7 távol töltött karácsony után idén, ha nem is 
felhőtlen boldogsággal, de otthon ünnepelhetett – tájékoztatta lapunkat a versenyző édesapja.  

(háromszéki) 

 


