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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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Aron pozicioja 0630 2330UTC:  04-21S 104-06W Masfel meters hullamok, 7 csomos szel, sebessege 2
csomo. Hajoval mnden rendben.

Udv. Laci/AA7UY

2 Reply by RAJKAI PÉTER 2007-07-04 09:45:21

RAJKAI PÉTER
New member
Offline

Registered: 2007-05-03
Posts: 6

Re: Barkinek akit erdekel..

Na mindjárt előkaparok egy hajózási térképet -annyit látok hogy ez nem egy száguldás -küldök egy pár
Delfint :::::: tolják a hajót-  Gondolom Dedalon még nem kell -de ha nagyobb hullámiok jönnek: akkor térdre
ímára...! Hajrá: Áron : őrízd meg a pánikot !---Kezdesz jó messze lenni mindentől...  Ha valami új szigetet
fedezzel fel -csak Nekünk írd meg -nehogy úgy járj, mint a Bounty kapitánya... Éljen július 4.-e:::: a
Függetlenség Napja ! Gondolom, ennek ünneplése nem jelent gondot? Jó Szelet, kéz és lábtörést kívánunk :
Rajkai Péter -tengerésztiszt és a www.rottar.hu

3 Reply by aron 2007-08-11 08:03:37

aron
Member
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Posts: 234

Re: Barkinek akit erdekel..

Kedves Péter!

Sajnos a delfinek nem jöttek, lehet, hogy nem találták meg a kicsi Carinát a végtelen óceánon:) 
Sajnos egyenlőre nem fedeztem fel új szigetet, de ha lesz, akkor megirom az üzenőfalra:)

Üdv, 
Áron
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New member
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Re: Barkinek akit erdekel..

Üdv,engem az érdekelne,Áron mikor jön haza,mikor lesz vége az útnak?Legalábbis a tervei szerint.Wind
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wind
New member
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Registered: 2007-10-28
Posts: 2

Re: Barkinek akit erdekel..

Ezt olvassa Áron? Én nem értek ehhez,de sok sikert szeretnék kívánni neki!

6 Reply by aron 2007-10-31 03:29:17

aron
Member
Offline

Registered: 2006-11-07
Posts: 234

Re: Barkinek akit erdekel..

Kedves wind!

Amikor kikötök és találok netet, akkor természetesen elolvasom az összes üzenetet amit ide vagy az e-
mailemre kapok. 
(Sokszor, de sajnos nem minden esetben válaszolok is, ahogy ezt az időm engedi.) 
Köszönöm az üzeneteidet... 
A válaszom: elméletileg még az út fele hátravan, és Fijin tervezem a hurrikán szezont tölteni. 
Szóval egy hosszú út áll előttem, 
és egyre nehezebb szakaszokkal. (legalább még 1,5 év)

Üdv, 
Áron
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