
2021. 10. 25. 11:23 Szia Áron! :-) (Page 1) - Üzenetek Áronnak - Áron Üzenőfala

meder.hu/bb/viewtopic.php?id=57 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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Szia Áron! :-)

Már jó régen nem írtam Neked! 
Az eltelt idő alatt, azért folyamatosan olvastam a jachtnaplódat, néztem a videóidat, a képeidet, figyelemmel
kísértem az utadat! 
Nagyon érdekel ám, hogy mi van Veled! :-) 
Esténként, amikor megnézem, hogy van-e új fejlemény a weboldaladon, egy kicsit én is odaképzelem
magamat a Carinára! 
Most a Panama-csatorna után realizáltam, hogy mekkora út áll előtted! A Galapagos szigetek utáni szakasz,
az nagyon komoly! 
Nézegettem a térképet, óriási vízfelületek vannak arra! 
Mi a terved?  
A Polinéz szigetvilágból mit szeretnél megnézni? 
Előtte kikötsz máshol is? 
Nem vagyok képben, hogy ebben az évszakban merre érdemes arrafelé hajózni, milyen az időjárás, a
széljárás, milyenek az áramlatok! 
Ez egy nagyon brutál szakasz lesz, az biztos! 
Szerintem nem lesz semmi gondod, a beszámolókat hallgatva, a videóidat, képeidet nézve " belsőleg, lelkileg
egyensúlyban vagy ", ez nagyon fontos, 
a Carinát pedig Te tartod karban, nem lehet Vele probléma! :-) 
Nagyon szorítok Neked, hogy valami komoly viharba ne keveredj bele, mert evvel a 6m-es hajóval az
nagyon félelmetes lehet! 
Most egyébként egy kicsit több időm van, mert egy siklóernyős balesetben eltörtem a lábamat és így egy pár
hétre " időmilliomos " lettem! 
Sajnos ez a nyár a repülés szempontjából " ugrott " nekem, pedig volt egy csomó jó tervem, de alaposan
megvasalták a lábszáramat és nem lehet terhelni! :-( 
Ezt a levelet  a következő kikötőben fogod elolvasni, addig is nagyon sokan drukkolunk Neked! :-) 
Vigyázz nagyon magadra és a Carinára! 
Jó egészséget, kitartást! 
Jó szelet kívánok Neked! :-)

Üdvözlettel! :-)

Balogh György  :-)
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Szia Áron! :-)

Ez az!  
Végre! Már napok óta a jó irányba tudsz haladni!!! :-) 
Remélem, most már kitart ez a következő kikötőig! 
Vigyázz magadra! 
Továbbra is jó szelet, jó egészséget és kitartást!

Üdv!   :-)

BGy    :-)
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Szia Áron! :-)

Hány nap lehet még hátra Galapagos-ig? 
Talán 12-13? 
Hajrá! :-)  
Jó szelet! Vigyázz nagyon magadra és a Carinára!

Üdv!  :-)

BGy   :-)
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Szia Áron!

Talán még emlékszel rám, a Magyar Hírlapba készítettem veled egy interjút. Örülök, hogy még mindig úton
vagy, ha lesz időm, kicsit utána olvasok, hogy tényleg minden rendben van-e. Jómagam a Hírlapot
elhagytam, Dubai és a gólyalábazás megvolt, jó volt.  Most meló van, majd valamikor azért írok még
neked. Csak ügyesen!

B. Regina
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Szia Áron,
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Galapagos után mi az útírányod ? 
Ha a Húsvét szigeteket érinted jelezd nekem.  
Él ott egy jó ismerősöm, egy breton skipper, aki sokat hajózik Polinéz szigetvilágban.  
Sokmindenben tudna segíteni.

Jó szelet !

Pali
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Szia Áron! :-)

Ez az! Már csak pár óra a kikötő! :-) 
Rád fog férni a pihenő!!! 
Addig is,  jó szelet! Vigyázz magadra és a Carinára!  :-)

Üdv!  :-)

BGy   :-)
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Szia Áron! :-)

Őszintén gratulálok! :-) 
Végre kikötöttél! Ez nem semmi szakasz volt! 
Jó pihenést a következő pár napra, de gondolom nem fogsz unatkozni! 
Nagyon várjuk az új bejegyzéseket a jachtnaplódban! 
Jó egészséget kívánok Neked!  :-)

Üdv!  :-)

BGy   :-)
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Re: Szia Áron! :-)

Szia BGY és Mindenki!

Örülök, hogy követed az utamat.  
Pali: Húsvét szigetek felé sajnos nem vitorlázok. 
Regina: Örülök, hogy irtál. A Magyar Hirlapos cikk emlékeim szerint az eddigi legjobb volt:)

Üdv, 
Carina és Áron
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Gratulálok ehhez a szakaszhoz, nem semmi fazon vagy! 
Minden nap meg szoktam nézni, hogy hol tartasz, van-e valamilyen új fejlemény a web oldaladon! 
Jó pihenést kívánok Neked, de gondolom nagyon sok a teendő!  
A következő szakasz sem lesz egyszerű, szorítok Neked! 
Jó egészséget és jó szelet kívánok Neked! :-) 
Vigyázz nagyon magadra és a Carinára! :-)

Üdv!  :-)

BGy  :-)
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