Sport
Egy kalandor igaz története
Van egy fiú, aki 2,5 éve a horvátországi Koper
kikötõjébõl elindult kis vitorlás hajójával, azzal a
céllal, hogy körbevitorlázza a földet. Ezt az óceánokat
szelídítõ fiatalembert Méder Áronnak hívják, s ha a
terve sikerül, egy magyar rekordot tudhat
magáénak, mivel olyan pici hajóval, mint ami neki
van, még senki nem tudta ezt véghezvinni.
Áron akár mindannyiunk példaképe lehetne, hiszen volt
egy álma, amihez csak kitartásra, és akaraterõre volt
szüksége, s lám egy egész világ kíséri figyelemmel útját.
Nem túlzok ezzel, hiszen a föld sok országából kap
naponta leveleket, számtalan ország televíziójában és
újságában szerepelt. Ám amikor megkérdeztem, hogy
miért vágott neki a hatalmas kalandsorozatot ígérõ
útnak, Õ csak ennyit válaszolt: Mert szeretek vitorlázni.

A bátor kapitány minden napjáról ír, amit ti is elolvashattok
a www.meder.hu weboldalon, ahol az izgalmas
élménybeszámolók mellett fotókat és még sok
érdekességet is találtok. Higgyétek el, ha egyszer
elkezditek olvasni Áron jachtnaplóját, nem fogjátok tudni
abbahagyni. Én is így voltam vele, ezért, ezentúl itt is
olvashattok részleteket belõle. Ki tudja, talán kedvet
kaptok egy kis vízi sporthoz...
Kapitány: Méder Áron
Hajó neve: Carina
Vitorlázat: Slup
Hossza: 6m
Merülése: 1m
Szélessége: 2,2m
Indulás idõpontja: 2006. szeptember
Tervezett útvonal: Szlovénia - Gibraltár - Kanáriszigetek - Barbados - Panama-csatorna - Galapagosszigetek - Polinézia - Fidzsi-szigetek - Indonézia Karácsony-szigetek - Seychelle-szigetek - Ádeni-öböl Vörös-tenger - Szuez - Alexandria - Szlovénia
Felújítás
Talán a világon a legszebb dolog, egy öreg rossz állapotú
hajót felújítani. A felújítás kicsit újraélesztést is jelent, mint
tudjuk a hajóknak van lelkük...
Egy alapos felújítás után minden egyes csavar és
kisrészletet jól ismerhetõ a hajón, ami egy komolyabb út
során nélkülözhetetlen. Én ezért is vágtam bele ebbe az
egész felújításba, hogy a hajót és a technológiát is teljesen
átfogóan megismerjem. Sok minden mást is tanultam még
a felújítás során: türelmet és a munka tiszteletét!
Anyagilag persze nem éri meg felújítani egy öreg hajót, de
ezt már az elején tudtam. Carina 2004 novemberében
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Kedves gyerekek, kedves fiatal labdarúgók!
A Futball Club Keszthely alapítója és jelenlegi ügyvezetõ
elnöke nevében szeretettel köszöntelek benneteket!
Klubunk 1994-ben alakult. Az alapítók között, korábbi
Keszthelyen játszó kiváló labdarúgók és labdarúgást
szeretõ sportbarátok megtalálhatók.
Elsõsorban Keszthely város és környéke fiataljainak
támogatására és egy olyan klub keretében való összefogására jött létre, ahol a sport, elsõsorban a futball, mint
egyéni és csapatjáték ötvözete segítségünkre van a test és

FernaNdO TorRes
• Teljes név: Fernando José Torres Sanz
• Becenév: El Nino, The Kid (a Kölyök)
• Születt: 1984.
március 20. (Madrid)
• 186 cm, 78 kg
• Poszt: csatár
• Jelenlegi klub: Liverpool
• Eddigi Klubok: Athletico
Madrid

KAká
• Név: Ricardo Izecson dos Santos Leite
• Becenév: Kaká
• Születt: 1982. április 22., (Brasília)
• 183 cm, 77 kg
• Poszt: középpálya
• Jelenlegi klub: AC Milan
• Eddigi klubok:
San Paulo FC
Alphaville,
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Szerinted melyikük a jobb focista?
Add le szavazatod a www.scool.hu oldalon!

került hozzám. A hajó felújítását, felkészítését 2005
tavaszán kezdtem el, és idén nyáron fejeztem be.
Kicseréltem a kormánylapátot és szkeget. Majd utána a
tõkesúlyt és a héjának bizonyos részeit megerõsítettem.
A horgonykamrát megszûntettem, és egybeolvasztottam a kabinnal. A motort egy barátommal teljesen
szétszedtük és leellenõriztük minden részét, néhány
tömítést és a vízpumpát ki is cseréltük. Majd egy ismerõs
lefestette az egész hajót. Minden veretet leellenõriztem
és néhány esetben ki is cserétem azokat. A belsõ
bútorzatot kiegészítettem egy dupla szekrénnyel és egy
plusz ággyal. A konyhában a gázfõzõt lecseréltem, a
gázpalackokat a hátsó kabinban helyeztem el. A hátsó
kabinban két zárható polcrekeszt készítettem. Minden
ablakot lecseréltem. Alapvetõen a hajó minden részét
alaposan leellenõriztem és a célnak megfelelõn
átalakítottam.
Kockázat
Mindig van kockázat egy nagyobb vitorlás úton. Én
minimalizálom a kockázatot. A lehetõ legkedvezõbb
idõszakban indulok el, és figyelembe veszem
folyamatosan a vitorlás utam során a hurrikánmentes
legkedvezõbb idõszakokat, és akkor indulok el mindig a
következõ szakaszon, amikor vége van a hurrikános
idõszaknak.
Továbbá minden ajánlott biztonsági felszerelést
beszereztem: mentõtutajt, EPIRB bóját, VHF és HF
rádiót.
részlet a www.meder.hu weboldalról
folyt. köv...

lélek harmonikus nevelésében, a szabadidõ hasznos
eltöltésében. A zöld gyep, a gyerekek felszabadult játéka, a
szabályok betartása, az önfeledt szórakozás, különbözõ
kulturális programok szervezése, mind klubunk hitvallása.
Különbözõ korcsoportokban oktatjuk a labdarúgás alapjait,
a klubba belépõ gyermekek számára. Fõ célunk, hogy
egészséges, kiegyensúlyozott felnõtt váljon belõletek.
Természetesen, a tehetséges labdarúgókkal kiemeltebben
foglalkozunk és az elvégzett munka alapján segítséget
nyújtunk, hogy a késõbbiekben majd belõletek kerüljenek ki
a jövõ nagy futballistái, akik közül remélhetõleg sokan nem
felejtitek, honnét is indultatok el!
Edzõknek, szülõknek és a gyerekeknek együtt kell
mûködniük. Mi titeket teszünk az elsõ helyre és olyan
közeget szeretnénk kialakítani nektek, ahol a játékon van a
lényeg. Így nem csak jobban érzitek magatokat, hanem
jobban is fejlõdtök.
Várunk benneteket, jelentkezzetek bátran
az alábbi címen, illetve a telefonszámokon:
30/321-21-30 30/385-76-25 f.c.k.@freemail.hu
Sebestyén Péter - ügyvezetõ elnök
8360 Keszthely, Balaton part u. 2.
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Írd meg, neked ki a kedvenc sportolód!
Arra is kíváncsiak vagyunk, hogy te mit
sportolsz, mit szeretsz benne a legjobban.
Leveledet a scool@scool.hu e-mailcímre várjuk!
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