
2021. 10. 25. 11:22 Tûzhangya (Page 1) - Üzenetek Áronnak - Áron Üzenőfala

meder.hu/bb/viewtopic.php?id=39 1/6

Skip to forum content

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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Kedves Áron ! 
A lányom Pálos Andrea és a barátja Rakonczai Gábor a Tûzhangya nevû óceánevezõssel jan.9-n indult
Pasito Blanco-ból (Gran Canaria) Antigua-ra. Nov.21-n indultak Cadiz-ból, Rota, Casablanca,El Jadida,
Graciosa kikötésekkel dec.23-n értek Gran Canariara. Fõ cél az óceán átevezése. Terveik szerint 60-70 nap
alatt teljesítik. Ma úgy látom, kb. márc.5-15 között érhetnek oda. A tervezett kikötõ az Antigua-i Yacht klub
kikötõje, English Harbour. Ha esetleg belefér az idõbe, van hozzá kedved, akkor szívesen találkoznánk veled
ott. Barbadostól talán nincs annyira messze. Mostanában fedeztem fel, hogy te is most szeled át az óceánt,
valamivel lejjebb mint õk. Andiék helyzete jan.16. 07.ó-kor GMT. : Lat: 24.69.39 18 N,  Long: 20.78. 77 63
W. Napi 80-90 km-t mennek. Rádiójuk sajnos csak egy darab drót antennával mûködik, rövid
hatótávolsággal, mert úgy adták el nekik, hogy beépített antennás. Amúgy mûholdas telefonnal
kommunikálnak. Interneten követhetõ a mozgásuk : www.oceanrowing.com, a honlapjuk: www.atlantix.eu  
Mi november 14-n indultunk Budapestrõl Cadizba, sójakocsival vontatva a hajót. Gibraltárban nov. 17-n
voltunk, de nem tudtuk ott vagy-e még. Dec. 10-n Essasuria-nál a gyerekeket elkapta egy 9-10-es vihar,
akkor kb. 30 km-re voltak a parttól. Kibírták. Nov végén az RTL mûsort sugárzott rólad, amirõl a TV2 azt
hitte a Tûzhangyáról szólt, így levették Andiékat a mûsorukról pedig sokat forgattak róluk. A tévedést
felismerve csak Karácsony után kerültek mûsorra. Valahogy mindig találkozunk veled és a híreddel.
Antigua-ra a gyerekek fogadására utazunk páran. Ha van kedved és oda jönnél szívesen megismerkednénk
veled. Andi és Gábor hajós népek, vitorláznak is, a Tûzhangyát meg õk tervezték és építették. Sopronba
járnak egyetemre. Eddigi utadhoz gratulálunk, további sikereket kívánunk ! 
Várom szíves válaszodat. Üdvözlettel,

Budapest, 2007.jan.16.   Pálos  István
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Re: Tûzhangya

Kedves Andi és Gábor!

Nagy örömmel értesültem helyzetetekrõl (a médiából én azt értettem, hogy csak próbaútra indultatok). 
Áron térképére (Barton András ötlete alapján) a Ti pozíciótokat is felteszem (valamint a Googlr Earth-re),
ezzel Nektek is szurkolhatnak Áron szurkolói, és az egész buli izgalma fokozódik.

Szívesen veszem, vesszük, ha Pálos István (Andi édesapja), vagy másvalaki(k) ezen a helyen (Tûzhangya)
beszámol idõnként Rólatok.

Kis hullámokat, jó áramlatokat, jó szelet: 
mi
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Bizony, még lehet, le is hagyjátok Áront, és meghúzhatjátok kicst  
Bár Áron is evezett régebben vitorlást, nem volt az olyan régen mikor Füreden a diszkóhajó elõl a hasonló
nagyságú persze kivilágítatlan B18-asokat éjjel 0 szélben evezve kellett odébbtaszigálni 
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Re: Tûzhangya

Szia Áron, Apu jóvoltából szinte naponta kapunk híreket Rólad és borzasztóan sokat gondolunk Rád,
drukkolunk Neked!!!!  A hangüzeneted Imre szülinapjára nem csak Imrét, de szinte az egész vendégsereget
megríkatta, Imre azóta sem tud könnyek nélkül beszélni róla. Nagyon köszönöm Neked, és ahogy a bulin
mindenkinek a mikrofonba is elmondtam, a sors külön ajándékának tekintjük, hogy megismerhettünk
Titeket. 
Tûzhangyát a Te híreiden keresztül ismertük meg, és ismeretlenül is szurkolunk nekik is, szuper fiatalok
vagytok, igazi példaképei lehettek egész generációtoknak!  Millió puszi és drukkolás a Bálint családtól
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Re: Tûzhangya

Hurrrrrráááááááá! Az elsõ menet megvan!!!!!  Szívbõl gratulálunk!!!!!  Most aztán a nagy buli után jó
pihenést, sok alvást, jó kajákat ....halat szigorúan tilos!!!!!!! ............sok friss söröcskét!!!....vizet is
tilos!!!!!!!!!!!!!  Baromi büszkék vagyunk Rád és szeretettel puszilunk!  A  Bálintok
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Re: Tûzhangya

Tûzhangya Híradó

Sziasztok!

Tegnap GMT 17:45-kor lépték át a bûvös 60-dik hosszúsági kört, gondolom dupla csoki adaggal ünnepelték.
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Most már szinte bizonyos, hogy Andi és Gábor március 1-én beevezik Tûzhangyájukat Antigua English
Harbour Town kikötõjébe.  
Akár az is elõfordulhat (bár ez igen necces), hogy helyi idõ szerint ma éjfél elõtt/körül érnek célba  
(az éjszakai befutás kissé nehezíti dolgukat, pontos útvonaltervet, körültekintést igényel).  
Minden jel arra mutat, hogy reggelre (napkelte kornyékére) viszont biztos a befutás.

Este (nekik délután) ismét jelezni fogom helyzetük alakulását.

Hajrá Andi, hajrá Gábor, hajrá Tûzhangya!

Üdv:
mi
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Re: Tûzhangya

Tûzhangya Híradó

Sziasztok!

Ma, 2007.02.28. GMT 17:18-kor 43 mérföldre vannak a céltól. 
A nap holnap ott 6:22 (GMT 10:22) -kor kell.  
Ezt a napfelkeltét valószínûleg még a vízrõl, hisz csodálatos, amikor a tengerbõl kel, hát még az óceánból...

Még pár röpke perc, és viszontlátják szeretetteiket.  
(Az sem kizárt, hogy egy különítmény eléjük megy, már csak a videózás miatt is, ezt nem tudom.)

Holnap reggel még küldök egy helyzet-jelentést, akkor már sokkal okosabbak leszünk.

Hajrá Andi, hajrá Gábor, hajrá Tûzhangya!

Üdv:
mi
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Re: Tûzhangya

Tûzhangya Híradó

Sziasztok!
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Ma, 2007.03.01. GMT 7:03-kor 11 mérföldre voltak a céltól. 
Már jóideje igen keményen eveznek, a 2,4-2,6 csomós átlagsebességbõl ítélve legtöbbször mindketten. 
Olyan lehet ez, mint egy maratoni futás hajrája, csak itt nem lehetnek félig öntudatlanok, figyelni kell a
mûszereket, kezelni a kormányt meg bizonyára számunkra ismeretlen tényezõk is nehezítik dolgukat 
(hisz ez így szok lenni :-)

Már látják a Cape Shirley világítótorony fényeit. Nem tudom ki látta meg elsõként, és mit ígértek jutalmul
annak, aki meglátja. Bízzunk benne, hogy ezt nem vágja zsebre Kolumbusz :-)

A nap ott 6:25 (GMT 10:25) -kor kell. Épp hogy meglátják, már fordíthatják is Tûzhangya orrát a kikötõ
felé. Még pár perc és ott lesznek: a csúcson!

Gondolom mindannyiunk nevében gratulálhatok nemmindennapi teljesítményükhöz.

Hajrá Andi, hajrá Gábor, hajrá Tûzhangya!

Üdv:
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Re: Tûzhangya

Tûzhangya Híradó

Sziasztok!

Ma, 2007.03.01. GMT 11:06-kor elérték a Cape Shirley világítótornyot. 
Egy hajóval kimentek eléjük, és annak felvezetésével beeveznek a kikötõbe. 
Most jött SMS:  
"+csimálták! 
Tûzhangya landed in Antigua 2007 marc 1 12 ó 30 Bp idö szerint"

Gratulálunk!

Hiányozni fog nekik a tenger, cserébe részesülnek mindenben, ami nekik eddig hiányzott...

Üdv:
mi
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Tűzhangya-hír: 
"A 2007. március 1-jei kikötés és hosszú, kalandos hazaút után  
újra itthon látható a Tűzhangya, mellyel Pálos Andrea és Rakonczai Gábor

ÁTEVEZTÉK AZ ATLANTI-ÓCEÁNT!

A Sportmax és az Evezősök szeretettel meghívják Önt a hajó  
egyhetes kiállításának megnyitójára, melyen a nemzetközileg is igen elismert  
Tűzhangya az óceáni evezés után először látható.

Időpont: 2007. szeptember 3. hétfő, 11.00 óra

Cím: Sportmax Sportlétesítmény, 1112 Budapest, Kánai út 2."

Én sajnos jövő héten nem leszek, de gondolom  
sokatok szívesen megnézné ezt a tüzes jószágot :-)

Üdv:
mi
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