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Áron Üzenőfala

Ahhoz, hogy hozzá tudjál szólni, regisztráció szükséges! Csak egy pár perc :)
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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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Hello!

Engem nagyon érdekelne Áron "történelmi háttere": hogyan lesz valakiből hajós (az apukája is az volt,
mintha úgy vettem volna ki a naplójából), hogyan és mennyi pénzt kell összeszedni egy ilyen utazáshoz; az
ember maga építi a hajóját, vagy megveszi? 
Mit szól ehhez a család (hogyan lehet összeegyeztetni); a tengerész viszonya a magányhoz (főleg
szólóvitorlásoknál ugye); mennyire tölti az életét hajózással a hajós (vannak otthonülős évek?), bár ez utóbbi
a "lelki háttér" kategóriába tartozik.

Mindez nagyon érdekelne.

Kösz bárkinek aki tud erről írni:

Stevie
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Köszi!

Ez pont az amire kíváncsi voltam!
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Erről a témáról nem nagyon lehet olvasni Magyarországon, de külföldön jelentek már meg könyvek is erről.
Nagyon röviden ismertetném, amit erről tudok és fontosnak tartok.

Egy fél Földkerülés időtartalma: 1év - 6év között szokott megvalósulni a passzát szeles útvonalon. Több
emberrel beszéltem az utam során a pénzügyi háttérről, ez általában egy igen fontos és kényes sarokpontja a
Földkerülés tervezésnek. A jachtnaplóban folyamatosan írom a költségeimet, ebből jól láthatóak a számok,
esetemben igen keveset költök luxus dolgokra, szinte csak a létszükségre.

A finanszírozása több módon lehetséges: 
0. Gazdag emberek, akiknek a pénz ”nem számít” 
1. 40-es, akik jól fizetett munkájuk volt, de feladták és van elég tartalékuk egy Földkerülésre 
2. Nyugdíjas párok Földkerülése  
(Jellemzően Nyugat Európából, Észak Európából, Új-Zélandból, Ausztráliából vagy Észak Amerikából) 
3. Fiatalabb párok, akik útközben néha dolgoznak valahol, pl. Új-Zélandon 5hónapot. 
4. Szponzorok segítségével (ritka) 
És természetesen ezek kombinációja.

Egy megfelelő hajó (30-40lábas) ára az USA-ban talán a legolcsóbb: 30eUSD-40eUSD. 
Legtöbb esetben jól felszerelve adják el, így a felszerelésre keveset kell költeni már.

Jellemző útvonal: Európa (drága) - Afrika (olcsóbb) - Karib tenger (drága) - Dél Amerika (nagyon olcsó) -
Csendes-óceán  
(drága , a legdrágább Tahiti, de Fiji és Tonga olcsóbb, mint Magyarország).

Egy havi kerete egy átlag hajónak 500USD – 1000USD, ebben minden benne van. Esetemben természetesen
kevesebb. 
A fő költségek: élelmiszer, üzemanyag, belépési illetékek (vitorlás engedélyek, vízumok), kisebb javítási
költségek. Nagyobb javítások, új felszerelés vásárlásakor ez a keret normál hajók (30-40láb) esetén nem
tartható. 
Jelentős költség a Panama csatorna átkelése is 800USD mindennel együtt, természetesen ha ügynököd van az
plusz 200-300USD, és ha a kötélkezelőkre nem találsz egy havert, akkor 60-70USD/kötélkezelő (min. 4
szükséges). 
Tehát éves szinten 6000USD-12000USD között kell kalkulálni. A javítási költségekkel (még nem
találkoztam olyan hajóval, amit nem kellett javítani vagy új felszerelést venni) és a csatorna átkeléssel együtt
könnyen elérheti a 10000USD –t is a minimum összeg, ebben már minden benne lehet. Ha valaki hazarepül
és vissza az egy plusz költség, min. 2000USD a Csendes-óceánról a repülőjegy Budapestre.

Az élmény amit ez a típusú vitorlázás nyújt hatalmas, leírhatatlan, de a pénz akkor is kell hozzá. Csak
remélni tudom, hogy több magyar vitorlás is elindul és megtapasztalja ezt.

Sokan kérdezték, hogy honnan van erre nekem pénzem. Nincs komolyabb szponzorom, mivel nincsenek jó
kapcsolataim. Nem vagyok gazdag szülök gyermeke. Nem cégek segítenek, hanem az emberek. Az
oldalamon (www.meder.hu) ez jól követhető is, és talán az is érthetővé válhat, hogy miért is segítenek
ismeretlen emberek. Köszönöm!

Vitorlázás egy ilyen méretű kishajóval veszélyes és nehéz. A halál gondolata nem egyszer megfordult a
fejemben (”ez egy ilyen játék”). Sok probléma is előfordul egy öreg és gyenge hajóval, ilyenkor ”fából
vaskarikát kell csinálnom”. Nagy a bizonytalansági tényezőm is, az emberek szeretik a biztonságot, de itt
olyan nincs.  Nem szeretnék erről lebeszélni senkit, de ha valaki olvassa a naplómat, az jól láthatja a
nehézségeket. Világos, hogy a vitorlázástudáson kívül itt nagy szerepe van a lelki tényezőnek is. El kell
fogadni mindent, és szeretni kell maximálisan mindent, de főleg a tengert. Szóval érdemes talán egy nagyobb
erősebb és megbízhatóbb hajóval indulni:).
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