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Méder Áron és Carina útban hazafelé

Koper kikötőből, 2006. szeptemberben indult földkörüli útjára 6 méteres Carina vitorlásával Méder Áron. 
Mögötte közel 21 000 tengeri mérföld megtett út van, 2008.12.30-án este érkezett Phuketbe (Thaiföld). Phuketből január 14-én indult, Most Sri Lanka felé tart. Várhatóan jövő hét 
közepén érkezik Galle-be (Sri Lanka déli "csücske"). Ma (2009.01.23-án), pontosan 853 napja van úton.

Indulása előtt, egy újságírónak Áron a következőket mondta: "...Ez egy magyar rekord lenne, mint a legkisebb magyar földkerülő hajó.
Motivációm azonban nem elsősorban egy rekord felállítása. Gyerekkorom óta kötődök a tengerhez, a természethez. Több, mint 17 éve vitorlázok és évek óta ez az út az álmom és a célom..."

A következő fénykép nemrég készült. Áron arckifejezése, tekintete sokkal többet mond, mint a fent idézett mondatok.

Áron honlapja (http://www.meder.hu) tárhely áthelyezés miatt egy rövid ideig nem működött, most újra minden rendben van.

IDE kattintva egy gazdag sajtógyűjteményt tanulmányozhatnak Méder Áron több mint két éves útjáról.
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