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Skip to forum content

Áron Üzenőfala

Ahhoz, hogy hozzá tudjál szólni, regisztráció szükséges! Csak egy pár perc :)
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You are not logged in. Please login or register.

Active topics Unanswered topics

Kedves Látogató! - Dear Visitor!
Ha hozzá akarsz szólni, akkor regisztrálnod kell. A megsokasodott kéretlen hozzászólások miatt sajnos meg
kellett szüntetnünk az automatikus regisztrálást. Ezentúl a következőt kell tenned, ha Te is szeretnél a fórum
tagja lenni: írj egy e-mailt az istvan@meder.hu-ra "fórum regisztrácó" fejléccel és a következő tartalommal:
felhasználó név, e-mail cím, és egy rövid leírás, hogy mihez szeretnél hozzászólni. Megértésedet nagyon
köszönjük!  

If you want to write a message, you should have an account to the forum. According to the increasing
number of spammers we had to stop automatic registration via form. Now you should the the following:
please send an e-mail to istvan@meder.hu whit the "forum registration" title and body containing: your
username, e-mail address and a short description of your message you want to add. Thanks a lot for your
attention!
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meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak
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Rádió híradó  (látom Laci megelõzött, nagyszerû! :-)

Sziasztok!

Ma Tibi megírta Áronék pozícióját, Gyuri és Laci hangfelvételeket küldött. 
Áron ebben mindenkinek boldog Karácsonyt kíván (rokonoknak, barátoknak, ismerõsöknek és
ismeretleneknek, fel is sorolta õket, de a teljesség teljességgel lehetetlen :-)

A decemberi Vitorlázás Magazin (2006/6) háromoldalas képes beszámolót közölt,  
amit Áron Las Palmasból küldött. A képeket Dénes D. István és Dénes Balázs válogatta.

Frissítve: poz, napló, média.

Áldott, békés Karácsonyt,  
sikeres és nagyon boldog Újesztendõt kívánunk 
Nektek és szeretetteiteknek, Áron nevében is:

István

27 Reply by meder 2006-12-26 09:19:37

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Zöldfok szigetek, Sao Vicente

Sziasztok!

A szentesti beszélgetés "nem jött össze", Karácsony reggel Laci, Gyuri és Karesz  
hallották Áront, én csak este tudtam vele üzenetet váltani, fõként mûszaki  
dolgokról:

Szenteste Áron hirtelen kikötött,  
(s hogy kikötése mégse legyen hírtelen :-)  
közreadom, amit közben megtudtam:

2006.12.24-én 18:20-kor kötött ki.  
"A kikötés kalandos volt. A motor leállt és egy nagyhajó matrózai segíttek... 
Most egy tanker elõtt állok ideiglenesen." (másként nem tehetek :-)

Valószínûleg a motor biztosító stiftje törött el.  
Ennek cseréje víz alatt elég kalandos... 
Enyhítõ körülmény: a víz 24, a levegõ 28 fokos :-)

Részletes beszámolók nemsokára Árontól.

Frissítve: poz, média.

További kellemes Karácsonyt: 
mi

28 Reply by Gabor 2006-12-26 13:36:14

http://meder.hu/bb/profile.php?id=2
http://meder.hu/bb/viewtopic.php?pid=75#p75
http://meder.hu/bb/profile.php?id=2
http://meder.hu/bb/profile.php?id=36
http://meder.hu/bb/viewtopic.php?pid=76#p76


2021. 10. 25. 10:19 Üzenetek a látogatóknak (Page 2) - Üzenetek Áronnak - Áron Üzenőfala

meder.hu/bb/viewtopic.php?id=7&p=2 3/13

Gabor
New member
Offline

Registered: 2006-12-02
Posts: 2

Re: Üzenetek a látogatóknak

Hello Áron,

Meleg szívvel gratulálok, már eddig is fantasztikus a teljesítményed és a tûrõképességed.

Kellemes Karácsony és Boldog Új évet kivánok, jó utat és jó szelet céljaid eléréséhez.

Üdvözlettel

Fekete Gábor

29 Reply by aron 2006-12-27 17:56:21

aron
Member
Offline

Registered: 2006-11-07
Posts: 234

Re: Üzenetek a látogatóknak

Kedves Gábor!

Neked is kellemes Karácsonyt és BUÉK. 
A teljesítménye és a tûrõképessége Boginak sokkal nagyobb, 
én "csak" vitorlázok.

Üdv, 
Áron

30 Reply by meder 2006-12-29 10:28:00

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Áronra várva :-)

Sziasztok!

Nem lustaságból várakoztatott Áron minket friss anyaggal, és nem is hiába. 
Küldött három hangos-beszámolót, négy néma-videot, 24 nap naplóját, és millió képet.
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Ha addig más hír nem lesz,  
Mindnyájatoknak sikeres és boldog Újesztendõt, 
Jó szelet, és ahogy lengyel barátainktól tanultam: 
"kiel"-ünk alatt mindig legyen egy arasznyi víz :-)

Áron nevében is: 
István

ui: 
Az auto-pilot kérdés még mindig függõben,  
nemcsak az égöv, az ünnepek miatt is lassabban õrölnek...

Lehet, hogy elsején e nélkül indul el...

31 Reply by meder 2006-12-29 11:17:33

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Csúcsforgalom

Bocs, hogy ilyen nagy forgalmat generálok, az elõzõbõl kifelejtettem: 
a Petõfi Rádió mai (2006.12.29.) Csúcsforgalom mûsorában sugározzák  
(17 és 18 óra között, talán a 17:45 környékén) azt a  telefoninterjút,  
melyet Varró Szabolcs tegnap készített Áronnal Sao Vicente-ben.

Aki lemarad róla, holnap megtalálja Áron oldalán a Média "rovatban" 
(remélem :-)

Üdv:
mi

32 Reply by HA2RG 2006-12-30 16:06:10

HA2RG
New member
Offline

Registered: 2006-12-22
Posts: 1

Re: Üzenetek a látogatóknak

Boldog Új Évet az Óperenciáson! 
Szorítok Neked Áron! 
HA2RG
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meder
Administrator
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Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

cél: Barbados

Sziasztok!

Áron valószínûleg mostanában elindult. Célja Barbados.  
A távolság ortodromán (fõkör) 2020 mérföld (3740 km). 
Várhatóan február közepén ér oda.

Jó hír, hogy az autopilotot sikerült megjavíttatni. 
Nem annyira jó: a jobbik GPS-e meghibásodott, most csak azt tudja használni, 
amelyik külsõ tápról nem üzemeltethetõ (ez ceruza-elemekkel/akkukkal használható)...

Remélhetõen holnap rádiózik, akkor majd frissítünk.

Nagyon boldog, eredményes Újesztendõt, jó szelet:

mi

34 Reply by meder 2007-01-02 11:04:53

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

BUÉK 
rádiósok, Carina és Áron

Sziasztok!

Karesz jóvoltából ma belehallgattam az éterbe, sõt: ki is szóltam bele :-) 
Hallottam Gyurit, Lacit, Tibit meg még egy pár beszélgetést, az én fülem még nincs ráállva, nem értettem
mindent.

Áron tegnap délben elindult Barbados felé. Nagyon rossz volt a láthatóság, most is felhõk vannak fölötte és
mennek feléje.

Az autopilot pillanatnyilag rosszul mûködik, reméljük, hogy csak "set-up" probléma.

Frissítve: pozíció, napló, média  
(a Petõfi rádión elhangzott riportot még tavaly tettem fel :-)

Üdv:
mi
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menetrendre
New member
Offline

Registered: 2007-01-02
Posts: 1

Re: Üzenetek a látogatóknak

Szia Áron!

Indulásod óta követem az utad, jó felkészülést az átkeléshez!

Szorítok neked.

36 Reply by meder 2007-01-03 12:20:31

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

rádiósok Carina és Áron autopilotja körül

Sziasztok!

Karesz jóvoltából ma megint belehallgattam/belekotyogtam az éterbe 
(a pálinka jobb :-)

Hallottam Gyurit (õ rögzítette és moderálta a besélgetést), Lacit, Tibit, Lászlót,  
egész konzílium alakult ki Áron autopilotja körül: 
az én diagnózisom szerint azt már csak itthon érdemes javítani...

A láthatóság ma is rossz volt, egy jókora felhõtakaró alatt vitorlázik, 
ami éjszaka, hajnalban sûrû ködben nyilvánul meg...

Frissítve: pozíció, napló, média

Üdv:
mi

37 Reply by HA8KW 2007-01-03 12:59:42

HA8KW
New member
Offline

Registered: 2007-01-03
Posts: 2

Re: Üzenetek a látogatóknak
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Sziasztok!

Nagy-nagy érdeklõdéssel kísérem Áron útját, és olvasom beszámolóit. Csak most regisztráltam, de lélekben
végig Vele vagyok és elképzelem a mindennapjait, az élményeit. December 13-án rádión keresztül
megadatott, hogy válthattunk pár szót, és ujjongtam, amikor naplójában errõl is megemlékezett! Szorítok
Neki és remélem, hogy legalább egy kézfogás és szívbõl jövõ gratuláció erejéig szenélyesen is találkozhatok
majd Vele, amikor kalandokkal, élményekkel telve visszatér majd errõl a nem mindennapi útról.

Rádióamatõr köszöntéssel midazoknak, akik támogatják, aggódnak érte és nap mint nap fontos és hasznos
tanácsokkal látják el:

73! 
Feco,  
HA8KW 
Szegedrõl

38 Reply by meder 2007-01-04 10:33:09

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Rádió: info adás-vétel

Sziasztok!

Gyuri küldött rádió-felvételt, fontos információkat adott át és vett Árontól. 
Köszönjük rádiósok, sokat segít munkátok/hobbitok mindnyájunknak!

Frissítve: pozíció, napló

Üdv:
mi

39 Reply by geza kerti 2007-01-04 20:32:36

geza kerti
New member
Offline

Registered: 2007-01-04
Posts: 1

Re: Üzenetek a látogatóknak

Áron!

nyugodt átkelést és biztonságos megérkezést kívánunk!  
Barbadoson kétszemélyes magyar fogadóbizottság vár majd 
- pezsgõvel meg bármivel, amire szükséged lesz.

Ha valamiben tudunk addigis és ott tartózkodásod alatt  
segíteni: gkerti@gmail.com
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40 Reply by meder 2007-01-05 12:55:30

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Rádió:echo-link

Sziasztok!

Karesz tanácsára és segítségével telepítettem az echo-link programot. Ennek segítségével, és persze továbbra
is fõleg rádióamatõr barátaink segítségével, belehallgathatok és beszállhatok a beszélgetésükbe.

Áron tervszerint haladt. Ma délben 7-es K-i szél várható, utána továbbra is 4-5 KÉK-ÉK.

A láthatóság nem annyira a pára miatt, inkább az afrikai homok miatt rossz.

A rádió idõnként kikapcsol. Még a Zöldfok szk-en a tûzijáték során Carinára antennája kicsit megégett. Vagy
ez, vagy táp-kontaktus okozhatja??

Frissítve: pozíció, napló.

Üdv:
mi

41 Reply by meder 2007-01-06 11:46:41

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

ma magyar rádiósok uralták az étert :-) 
(Wladek is belehallgatott, meg is lepõdött rendesen :-)

Sziasztok!

Áron jól haladt, de nem annyira jól hallatszott... 
A rádiója ma nem gyengélkedett, mindent sikerült megbeszélnünk.

Kedvenc riporterünk, Kondor Katalin, még a Zöldfoki szigeteken telefonon beszélgetett Áronnal. Azt ma
reggel sugározta a Kossuth Rádió.

Frissítve: pozíció, napló, média.

Üdv:
mi
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Andi7
New member
Offline

Registered: 2007-01-06
Posts: 1

Re: Üzenetek a látogatóknak

Nagyon sok szerettel kivanunk sok sok sikert ehez a valalkozashoz.  
Olvastad az Amir Klink konyvet ami a a Paraty hajorol szol? 
Ez az uzenet egy Braziliai magyar csaladtol jott.

Hogy hol es hogyan tudok segiteni szerettetel

Andrea Molnar Szego

43 Reply by meder 2007-01-07 15:25:02

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

ma is sok magyar rádiós beszélt Áronnal

Sziasztok!

Ma is sok magyar rádiósok beszélt Áronnal.  
(Szóhoz se engedték az olaszokat :-) 
Karesz néha "ki-kapcsolt" (mármint engem az éterbe :-) 
Gyuri egy részét rögzítette.

Áron halad célja felé, s közben génuáját varja-varja :-)

A tegnapi Origo-ban is megjelent egy riport útjáról.

Frissítve: pozíció, napló, média.

Üdv:
mi

44 Reply by meder 2007-01-08 12:08:26

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak
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Rúdió Híradó

Sziasztok!

Rádiósaink rendületlenül követik Áront 
(õ meg rendületlenül varrja genuáját :-) 
Talán egy kanadai rádiós és kapcsolatba lép vele (LALI ve3cqa), 
Laci és Gyuri rögzítették a beszélgetést, Tibi adta le az infokat , 
egy kanadai rádiósról (LALI, ve3cqa) aki kapcsolatba akar lépni vele. 
Ez hasznos lenne, mikor erre már rosszabb lesz a terjedés...

Áron már gombás kenyeret eszik (penészes :-) 
Hajót napok óta nem látott.  
Reggel összeszedi a kis repülõhalakat a fedélzetrõl,  
amelyik már nem él (hal :-) azt elfogyasztja. Finomnak mondja...

Frissítve: pozíció, napló

Üdv:
mi

45 Reply by meder 2007-01-10 11:45:19

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Rádió híradó

Sziasztok!

Karesz és Gyuri tudott ma Áronnal beszélni, rögzítették is. 
Áron küldött egy rövid fájt is Karesznek (psk-val, leendõ cikk-részlet).

Tegnap fogott egy halat, így osztotta be:

- jó csípõs halászlé (vacsora, reggeli) 
- szárított hal (gondol a jövõre) 
- sült hal (luxus :-)

Frissítve: pozíció, napló

Üdv:
István
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meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

http://meder.hu/bb/profile.php?id=2
http://meder.hu/bb/viewtopic.php?pid=128#p128
http://meder.hu/bb/profile.php?id=2
http://meder.hu/bb/profile.php?id=2
http://meder.hu/bb/viewtopic.php?pid=131#p131
http://meder.hu/bb/profile.php?id=2


2021. 10. 25. 10:19 Üzenetek a látogatóknak (Page 2) - Üzenetek Áronnak - Áron Üzenőfala

meder.hu/bb/viewtopic.php?id=7&p=2 11/13

Re: Üzenetek a látogatóknak

rádió híradó

Sziasztok!

Ma is jelentkezett Áron, de sokkal rosszabb volt a terjedés. 
(Egymás megértése is, több malomban õröltünk :-) 
Laci rögzítette, zajos, de hát ez ilyen...

3-4 m-es hullámokon, erõs 5-ös keleti szélben jól haladt, 
Carinával is minden rendben.

Frissítve: pozíció, napló

Kis Bence küldött Google Earth "pozíció-gyûjteményt", mostantól az is kinn lesz.  
Már korábban javasolta, én lusta voltam, õ elkészítette, és akinek van Google Earth-e, bizonyára örül majd
ennek. 

Üdv:
mi

47 Reply by meder 2007-01-12 11:55:28

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Rádió Híradó

Sziasztok!

Ma Anglia felé rosszabb volt a terjedés, Gyuri rosszabban, Laci jobban hallotta Áront (és viszont).  
Laci rögzítette is egy részét.

Most már naponta fog egy 1-2 kg-os halat, pár meg berepül :-)

A Felvidéki ÚJ SZÓ online-ban Poór József írt Áron vállalkozásáról.

Frissítve: pozíció, napló, média

Üdv:
mi
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Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607
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Re: Üzenetek a látogatóknak

rádió híradó: harmadpont

Sziasztok!

Ma Anglia felé volt jobb a terjedés... 
Karesz echo-linken a Gyuri rádiójába mondta be a fontosabb információkat. 
Gyuri (talán Karesz is) rögzítette a beszélgetést. 
Egy 12 éves amatõr kislány is beszélt Áronnal :-)

5-ös KÉK-i szél (36 km/h), 3-4 m-es hullámok,  
(kicsit felhõs az ég és reggel csak 25 fok van :-)

Ma érte el az átkelõ-szakasz harmadát.

Frissítve: pozíció, napló, köszönet

Egyre több lelkesítõ levelet, üzenetet kap. És sokan segítik is.  
Nem áll most módjában mindezt megköszönni, de sok erõt merít ezekbõl.

Helyette és nevében köszönöm Mindenkinek: 
István

49 Reply by meder 2007-01-15 13:23:31

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

rádió híradó

Sziasztok!

A tegnapi frissítéseket már nem tudtam "körlevélben" közhírré tenni, elõször azt pótolom: 
Áron terv szerint haladt. Halat nem fogott.  
A "berepülõhalak" kicsik, azok csak "nas"-nak jók 
Zöldség-készlete: alma, hagyma, krumpli. 
Beejtett a tengerbe egy 13-as kulcsot  
(de Karesz tanácsára "van másik" :-) 
Vannak, akik a pozíciót maguk szeretik egy térképre/atlaszra "felvinni". 
A kedvükért a jövõben a pozíciót ide is kiírom: 
2007.01.14. 9:00 UTC 14-40N 037-36W

Ma is volt rádiókapcsolat Áronnal. Jobb volt a terjedés.  
Áron boldog születésnapot kívánt Édesanyjának. 
Laci telefonon "bejátszotta" Bogit Áronnak. 
Gyuri rögzítette a beszélgetést. 
Karesz egy kanadai rádióamatõr segítség-nyújtásáról tájékoztatta Áront. 
Áron megint nem fogott halat, látott viszont hajót.

pozíciója: 2007.01.14. 9:00 UTC 14-40N 037-36W 
KÉK 5-ös szél, 2-3 m-es hullámok
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Frissítve: pozíció, napló

Üdv:
mi

50 Reply by meder 2007-01-16 11:39:19

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

rádió híradó

Sziasztok!

Ma jó volt a terjedés, fõleg Anglia (Gyuri) felé. 
Több magyar amatõr is beszélt Áronnal. Jól van, a hajó is rendben.  
Ott reggel 6 óra volt, ilyenkor csak 25 fokos a hõmérséklet. 
Egy nagyhajó nagyon közel ment hozzá, szólt, hogy minden OK, aztán továbbment... 
A láthatóság csak 2-3 mérföld, nagyon párás a levegõ.

pozíció: 2007.01.16. 9:00 UTC 14-16N 039-34W 
Ma KÉK 6-os szele lesz...

Frissítve: pozíció, napló

Üdv:
mi
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