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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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rádió híradó

Sziasztok!

Rádiós barátaink révén ma is megkaptunk Carina és Áron pozícióját. 
Sajnos egyre zajosabb a terjedés, csak azért tettem ki ezt a beszélgetés-részletet, hogy érzékeljétek, milyen
zajból "vették le" a pozícióját.

A tenger állapota: 5 
A szél: KÉK 6  
Pozíció: 2007.02.05. 10:00 UTC 12-16N 56-25W

Frissítve: pozíció, napló

A Tûzhangya is jól haladt. Mûholdas telefonon elérhetõk:

"Ha valaki megengedheti magának a hívást vagy sms-t, akkor nagyon fognak neki örülni. SMS-re technikai
okokból nem tudnak onnan válaszolni, talán majd itthonról pótolják. A hívás díja, szolgáltatótól függõen
2200Ft - 3000 Ft/percig terjedhet. Az sms díját még nem tudom. 
A mûholdas telefon hívószámát itt megadom: 
00 8816 315 17992
Napközben este 6-7 óra között mindig be vannak kapcsolva. Ilyenkor lehet hívni õket, esetleg üzenni, hogy
milyen más idõpontban legyenek bekapcsolva hívás miatt." /Pálos István/

Üdv:
mi

77 Reply by meder 2007-02-07 13:34:46

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

rádió híradó

Sziasztok!

Rádiós barátaink révén ma is megkaptunk Carina és Áron pozícióját.  
Magyarország felé elég jó volt a terjedés, Anglia és Brazília felé kevésbé.

Áron holnap, magyar idõ szerint 16 óra környékére ígéri a kikötést a Barbados-i Bridgetown-ban.  
Holnap már a navigációra kell figyeljen, ezért nem fog rádiózni. 
Most egy darabig ez az utolsó hangfelvétel (Karesz küldte), teljes egészében kiteszem.

Egyben megragadom az alkalmat, hogy összegezzem:  
Áron 39 napja indult is a Zöldfoki szigetekrõl.  
Ebbõl rádió-amatõr barátainknak 36 alkalommal sikerült rádió-összeköttetést létesíteniük, mintegy 50
hangfelvételt küldtek.  
A munkájukat, családi programjaikat ahhoz igazították, hogy kapcsolatot tarthasson Áron velük és
segítségükkel velünk.

Már írtam, de nem lehet eleget hangsúlyozni:  
azon kívül, hogy nekünk nagyon jó hallani Áron és Carina helyzetét és állapotát,  

Á
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Áronnak is rendkívül nagy segítséget jelentenek.  
Nem tudjuk eléggé megköszönni, szerencsére nem is ezért teszik. A segítés öröme munkál bennük...

Tegnap éjjel találkozott egy hajóval.  
Van egy fél hagymája és két almája. 
Paradicsomos tésztát vacsorázott. 
Egy tintahalat talált Carina orrában (még jó, hogy nem polipot :-) 
Három cápa követi néhány napja.  
Tegnap látott delfineket is.

Gyakran esik az esõ, de szerencsére meleg. 
Csak génuával megy, az is bõven elég...

A tenger állapota: 5 
A szél: KÉK 5-6  
Pozíció: 2007.02.07. 10:00 UTC 12-36N 58-22W

Frissítve: pozíció, napló

A Tûzhangya tegnap átlépte a felezõpontját.  
Tegnap megint viharos körülmények között, de rendületlenül haladtak.

Üdv:
mi
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meder
Administrator
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Re: Üzenetek a látogatóknak

Karib térségi híradó 
két kis lépés...

Sziasztok!

Áron két kis lépéssel átjutott az Atlanti óceánon:  
az elsõ lépés: a Zöldfoki szigetekrõl Carinára 
a második: Carináról a Barbadosra.

A kettõ között Carina vitte Áront. Sok viszontagságot elszenvedve, kissé megtépázva, de végül is mindketten
épségben megérkeztek. 
Most Áronon a sor, hogy Carinát kicsit kényeztesse  
(no meg egy picit magát is :-)

A kikötõben már barátként várnak azok, akiket induláskor Áron még csak nem is ismert: 
Géza és Enikõ, Péter és csapata, nemsokára megérkezik Csaba és legénysége Martinique-rõl, Dani
Budapestrõl újabb küldeménnyel, és remélhetõleg egy jó bulit csapnak, magyar szótól lesz hangos a kikötõ.

Pillanatnyilag Áron vámol. Holnap  majd megtudjuk, hogyan telt a mai délután, este és éjszaka...

A tenger állapota: 4 
A szél: K 5               (de kit érdekel :-) 
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Pozíció: 2007.02.08. 16:00 UTC 13-06,5N 59-37,9W

Frissítve: pozíció

A Tûzhangya is jól haladt.  
Andi és Gábor pozícióját a Google Earth-ön megérkezésükig naponta frissítem.

Üdv:
mi 
ui: Most egy darabig Ároné a szó...

79 Reply by meder 2007-02-09 12:30:51

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Karib térségi híradó 
(Ezt jó pár órája írtam, aztán valahol elakadt :-(   Bocs.)

Sziasztok!

A pszihológusok szerint az elszólásoknak tudatalatti okai vannak, 
hm, tegnap én "Karin" térséget írtam :-)

"ui: Most egy darabig Ároné a szó... " 
így fejeztem be tegnapi körlevelemet, de sajnos Áron "nem vette fel", nem jelentkezett. Talán még nem kapta
meg a csomagját, vagy nem volt ideje megnézni, vagy nem mûködik, vízbe ejtette, találgathatunk, az igazi
ok bizonyára egész más lesz... Õ most még alszik, két óra múlva kel ott fel a nap, gondolom Áron napja még
vagy két órával késõbb kezdõdik, addig pedig minket furdal a kíváncsiság, és hamar megöregszünk :-) 

Tegnap miután Tûzhangyáékat feltettem a Google Earth-re elszállt a gépem, én errõl meg is feledkeztem,
ezért nem voltak "ott". Bocs, ma pótoltam. (Attól, hogy Áron pillanatnyilag révben van, Andiékról nem
feledkezünk meg.) Töretlenül haladnak, ma még erõsebb a szelük (K 20 csomó), de fokozatosan enyhül.
Három hét és három nap múlva õk is révbe juthatnak. Szurkolunk Nekik.

Most már tényleg itt az ideje, hogy Áron is megszólaljon.  
Üdv:
István
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Kedves Meder-apuka! 
Úgy gondolom, hogy sokak nevében írhatom: köszönjük rendszeres tudósításodat bátor gyemeked
vállalásáról. 
Õszinte szívbõl gratulálunk Neked is e világra szóló teljesítmányhez! Bízom benne, hogy a jövõben is
élvezhetjük élményszámba menõ miniközvetítéseidet. 
További sok sikert Nektek! 
scorpion

81 Reply by meder 2007-02-11 10:20:21

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Karib térségi híradó  
(vagy lehet akár Karin is :-)  
(hirtelen  jött hírtelenség, nemsokára híresség :-)

Sziasztok!

Miután rádiós barátaink a napi friss zsömle mellé napi friss hírekkel kényeztettek bennünket, bizonyára
Nektek is hír-hiány érzetetek volt.  
(Nekem, aki idõnként fültanúja is lehettem beszélgetéseiknek, kifejezetten elvonási tüneteim vannak :-)

Tegnap este sikerült hosszabban beszélnem Áronnal, küldött naplót, képeket, hangos beszámolókat és néma
videókat  
(lehet, hogy ez utóbbinak vége szakad, az a gépe elromlott, újat vesz, az talán nem lesz néma).  
Az anyagok "felrakása" elkezdódött, pár óra, és készen leszünk (a képeket Qspi kezeli).

Pár szót az eddigiekrõl: Gézáék és Péterék mintegy 30 fõs csapata lelkes integetéssel fogadta Carinát és
Áront a kikötõben. Nagy szeretettel és odafigyeléssel kényeztették, odáig menõen, hogy igazi ágyban aludt!
:-) Ami rajtuk múlott, mindenben segítettek, az egyéb ügyek kicsit lassabban haladnak, de hát ezt meg kell
szokni. Most tovább nem is húzom a szót, nekiállok "dolgozni", abból majd mindent megtudtok...

Tûzhangya: Andi és Gábor rendületlenül eveznek és szépen haladnak 
(annak ellenére, hogy Andi édesapja, mint egyik idõjárás-felelõs, nem mindig gondoskodik a kellõen sima
vízrõl és felhõtlen égboltról :-)

Üdv:
mi
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Karib térségi híradó

Sziasztok!

Megkésve bár... a Jachtnapló is "kikerült", csak gyõzzétek olvasni. 
(Ráadásul én élvezetesnek is találom, holott elfogultságra semmi okom :-)

frissítve: fotók, videók, napló 
Élvezzétek, mintha Ti is ott lennétek!

Üdv:
mi

83 Reply by meder 2007-02-14 14:03:39

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Karin térségi híradó 
Keresésem története

Sziasztok!

Általában nem várják Áront a kikötõben, ezért különösen jól esett neki a Barbados-i fogadtatás.  
Már teljesen otthon érzi magát az ott kite-ozók apartmanjában, tán kicsit túlzottan is :-)

Pár hónapja is volt egy kikötése, amikor szintén tudtak már róla: 
"A kikötõben nagyon kedvesek az emberek. Már hallottak rólam, és örültek, hogy megkerültem  
(5 napja nem tudtam hírt adni magamról)."  
(részlet a 2006.10.22-11.02-i jachtnaplóból)

Ennek történetét adjuk most közre: 
http://www.meder.hu/hun/keresesem.htm

A Klubrádió Hátszél címû élõ adásából felhívták Áront Barbadosban.  
A beszélgetés a Média rovatban meghallgatható.

A Petõfi rádió Csúcsforgalom mûsorában Varró Szabolcs telefonon beszélget Áronnal ma 17:40 - 18:00
között.  
A Média rovatban természetesen majd ez is meghallgatható lesz.

A RTL Fókusz mûsorában is szerepel ma este Carina és Áron.

A Tûzhangya nagyon jól halad. Már csak kevesebb mint 1000 mérföldjük van hátra.  
Ha így haladnak, akár március elsõ hetében odaérhetnek.  
(A végén még megelõzik a fogadóbizottságot :-) 
Szombaton erõs, hétfõn kicsit erõsebb szelük lesz, de ez nekik igazi gondot nem jelnt, csak kicsit
kellemetleníti menetetüket.

Üdv:
mi
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84 Reply by meder 2007-02-14 18:15:50

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

RTL Fókusz

Sziasztok!

Csak a csalódások megelõzésére: 
Most kaptam egy SMS-t: 
holnap este lesz a mára beharangozott riport.

Ennek ellenére mindenkinek szép estét :-) 
mi

85 Reply by meder 2007-02-16 13:12:53

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Karib térségi híradó

Sziasztok!

Tegnap reggel sikerült Áronnak megvennie a robotkormányt, kora délután elindult Martinique-re. 
Köszönjük Gézáéknak és Péteréknek Áron meleg fogadását és vendéglátását,  
valamint az RTL KLUB számára készített videót, így kicsit mi is részesei lehettünk...

Ott kidaruztatja Carinát. Úgy tûnik, a kormány tengelyét ki kell cserélni (anyaghibás).  
Ehhez elég komoly mûhely kell, itt van ilyen: 
www.carenantilles.com (Éva és Csaba segítettek megtalálni.) 
Próbáltam velük levelezni, de nem válaszoltak.  
Mivel ez egy nagy, idõ- szakember- és felszerelés-igényes munka,  
lehet, hogy hasznos lenne itt egy kis protekciót szerezi.  
Általában nyugisak az emberek ebben a térségben, Áronnak viszont nem lenne jó,  
ha nagyon elhúzódna a munka...

Küldenék Áronnak egy új RH antennát Martinique-re. 
Ha mostanában utazna oda ismerõsötök, jól jöhet a segítsége...

Géza és Enikõ mintegy 100 képet készített Barbadosban Áron érkezésérõl,  
azokból vagy 20-at nemsokára kiteszünk.

Frissítve: média, fotogaléria
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Tûzhangya: Andi és Gábor nagyon szépen haladnak: 
13-08N 047-00W, kb. 850 mérföldjük van még hátra

Üdv:
mi

86 Reply by aron 2007-02-17 23:43:37

aron
Member
Offline

Registered: 2006-11-07
Posts: 234

Re: Üzenetek a látogatóknak

Sziasztok!

Péntek este 6 körül érkeztem meg Martinique-re (Le Marin). 
Találkoztam Déri Gyurival és csapatával, akik nagyon kedvesen itattak egész este, 
és köszönöm Nekik a finom vacsorát is!  
Ma még találkozdtam egy másik magyar csapattal, akik két hajóval voltak errefele...az Origia és a Mámor
volt a 
hajók nevei! 
Persze a magyar hajók megpakolták a maradékokkal a hajómat:)) Még két lengyel hajó is áthordta 
a megmaradt ételét és italát! Carina tele van. Fõleg alkohollal:)

Örülök, hogy sokan követik az utamat. Mert ezáltal úgy érzem, hogy nem vagyok egyedül!

Itt most karnevál van szerdáig, senki nem dolgozik, csak tánc és buli! 
Egyébként az itteni daru is rossz, ami szükséges a hajó javitásához. 
Terv: átmegyek St. Luciába, Rodney Bay Marina és ott jó a daru:)

Mindenkinek jó szelet! 
Carina és Áron

87 Reply by meder 2007-02-20 15:14:12

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Karib térségi híradó

Sziasztok!

Tegnap végre pozív hírt kaptunk: St. Lucian örömmel várják Áront,  
támogatásként ki/be daruzzák Carinát,  
és vállalják a kormány megjavítását.

Á
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Este Áron küldött képeket, szöveges és hangos beszámolót a 
Barbadosban és Martinique-en eltöltött vidám napjairól.  
Ma valõszínûleg átmegy St. Lucia-ra, és kezdõdik a munka.

Frissítve: napló, galéria (folyamatban)

A Tûzhangya megkegyelmezett a fogadóbizottságnak, begyújtotta 
fékezõ rakétáit, így  tegnap "csak" 60 mérföldet haladt.  
(Lám, nemcsak ügyesek, illedelmesek is :-) 
570 mérföldjük van hára, ez a mostani tempóval 9 nap, azaz 
március 1. Szép nap...

Üdv:
mi

88 Reply by meder 2007-02-22 10:38:57

meder
Administrator
Offline

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

Karib térségi híradó 
Keszthely és környékén lakók segíthetnek... (lásd alul)

Sziasztok!

Áron tegnapelõtt este hat körül (20-án, 22 GMT) kikötött a  
St. Lucia-i Rodney Bay Marina-ban (14-04.73N 060-57.29W).

Tegnap küldött levelei alapján már nekiestek a javításoknak.  
Állítólag a kormány tengelye két darabból állt, az egyik rész nem volt saválló. 
(Érdekes, remélem lesznek majd képek is.)

Közben tegnap nekiállt a hajó alját lefesteni.  
Ma visszalaminálja a kormányról levágott részeket ( 
talán karcsúsítja a kormányt :-) 
Szombaton már menne is tovább. Egyelõre más info nincs.

Folytatta a képek feltöltését, amit Martinique-en a lassú hálózat miatt abbahagyott,  
tehát ugyanabban az albumban új képek is lesznek nemsokára.  
Videók is lesznek majd, ezúttal hangosak :-)

Frissítve: napló, galéria (folyamatban)

A Tûzhangya szépen szeli az óceánt, már csak 440 mérföldjük van hátra. 
A fogadóbizottság a krikett világbajnokság miatt váratlan vízum-beszerzésre kényszerült, 
amit Angliában vagy Németországban lehet intézni (100 USD). 
Március 1-2 érkezésük becsült idõpontja...

Üdv:
mi
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ui: Az autopilotot remélhetõleg garanciálisan megjavítják vagy kicserélik.  
Ehhez vissza kéne juttatni Keszthelyre (Allroundmarin Hungária Kft.). 
Ha valaki a napokban menne Keszthely környékére, az nagy segítség lenne 
(hétvége is megfelelõ).

89 Reply by meder 2007-02-24 21:28:49
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Re: Üzenetek a látogatóknak

Karib térségi híradó 
Carina ismét vízen

Sziasztok!

Carina és Áron ma dél körül (magyar idõ szerint késõ délután) elindult St. Vincent felé. Várhatóan holnap
este már Kingstown-ban lesz.

A kormány javítása sikeres volt. A képek alapján már értem, én valami egész másra gondoltam...

www.meder.hu/photogallery/albums/Kepek/Uton/StLucia/DSCN0166.JPG 
www.meder.hu/photogallery/albums/Kepek/Uton/StLucia/DSCN0171.JPG

Tegnap küldött képeket, videót, írott és hangos beszámolót. (A képek felrakása folyamatban.) Ezekbõl
mindent megtudhatok.

Tûzhangya 300 mérföldre van a céltól (Antigua, English Harbour Town).  
Március 1-re várják a befutást. Mi is nagyon várjuk.  
Hajrá Andi, hajrá Gábor, húzzatok bele!

Üdv:
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Re: Üzenetek a látogatóknak

Karib térségi híradó

Sziasztok!

Áron 25-én dél körül megérkezett St. Vincentbe.  
Amíg a várost nézte, a szél és az árapály miatt megsérült a napelem  
(még mûködik de teljesen szétrepedezett a védõüvege)  
és a baloldali száling.
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Másnap továbbment Bequia-ba, délután kötött ki (azaz horgonyzott le),  
itt próbálja orvosolni a hibákat...

Küldött képeket, két videót, beszámolót

Frissítve: napló, (galéria és videó folyamatban)

A Tûzhangya megkezdte a visszaszámlálást.  
A március 1 még neccesnek tûnt, de most már 100 mérföldnél közelebb a cél,  
úgy látszik elkezdték a hajrát, a végén még e hónapban földet érnek...  
Mostantól befutásukig naponta megírom az Üzenõfal Tûzhangya rovatába,  
mit mûvel Andi és Gábor :-) akkor is, amikor Áronról nincs friss hír.

Üdv:
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Re: Üzenetek a látogatóknak

Karib térségi híradó

Sziasztok!

Idõnként egyesek (jogosan) érdeklõdnek, miért nincs friss hír. 
Néha az én hibámból csúszik pár órát a frissítés, de legtöbbször nincs friss információ, vagy csak olyan
töredékek, amik közlése inkább homályosítás lenne mint felvilágosítás.

Most Áron javítgatja a St. Vincenten elszenvedett sérüléseket.  
Mivel horgonyon áll (és nincs dingije), a kommunikáció is, a javítás is nehézkesebb.

Kiegészült viszont az oldalának "Carinám" fejezete a következõkkel:

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Rajzok Carináról:

Behajózás során kiderült, hogy ennyi rekeszbe elhelyezett ennyi cucc között nehéz lesz bármit is megtalálni.

Ráadásul egy mélyebben fekvõ rekeszhez hozzáférni olyan, mint a hanoii tornyok problémája, sokkal több
toronnyal...

Ezért készítettem egy rajzot a cuccok elhelyezésérõl: 
http://www.meder.hu/Carina_elrend_b.jpg

Itt pedig a fedélzeten elhelyezett dolgok láthatóak: 
http://www.meder.hu/Carina_elrend.jpg

Érdekességek Carináról: 
Carina a Világûrben:

Á
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Dél keresztje Barbados fölött Áron érkezésekor (Crux). Carina is rajta van (jobb alsó sarok): 
http://www.meder.hu/photogallery/albums … /CruxB.jpg

László Kapitány küldte: 
Carina már a Világûrben is ismert, mint a mellékelt kép és felírás mutatja. 
(a National Geographic legutóbbi számából..)  
http://www.meder.hu/etacarinae.jpg

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Andi és Gábor tegnap délben célbaértek. Bizonyára sokat hallunk még róluk a médiákból, most itt e rovat
ezzel végetért.  
Kiemelkedõ teljesítményükhöz mégegyszer GRATULÁLUNK!

Üdv:
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92 Reply by novak02 2007-03-03 23:49:13

novak02
New member
Offline

Registered: 2007-03-03
Posts: 1

Re: Üzenetek a látogatóknak

Szia Áron!

Képzeld jól alakulnak a dolgaim. Te érted!!Jó szelet és jó tengert kívánok!Örülök hogy megismertelek!!! 
Itt a barátnõm üzenete: 
szerelmes vagyok a pasimba neked pedig nagyon sok szerencsét kívánok és jó szelet!!!!!!

Szia : Csaba

93 Reply by meder 2007-03-06 09:45:27
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Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Karib térségi híradó

Sziasztok!

Áron megoldotta technikai problémáit, majd újabbak keletkeztek,  
mostanra azokon is túljutott, és (talán tegnap délután)  
egy hosszabb szakasz megtételébe kezdett, 
amibe két kis megállót iktat be búvárkodás céljából:  
Testigos - Tortuga – Bonaire útvonalon (90-140-210 mérföld).

Tegnap küldött beszámolót és képeket a Bequia-n és a Grenada-n "elszenvedett" élményeirõl.
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Frissítve: napló (a képek feltöltése folyamatban)

P. Jóska kérésére, és gondolom sokak örömére kiegészítettem Tûzhangya útvonalát a Google Earth-ön  
(eleinte túl nagy munkának gondoltam, de lustaságom sugallatára "gépesítettem" a folyamatot :-)  
Sajnálatos mellékhatása is volt munkámnak:  
épp nálam járt le a globalfleet-en a jelszó, kénytelen voltam módosítani.  
Az új jelszó: elsacom07

Üdv:
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Re: Üzenetek a látogatóknak

Karib térségi híradó 
Angol oldal

Sziasztok!

Tegnap délután Margarita közelébõl Áron küldött egy SMS-t.  
Nem tudja kihangolni az antennát a koax kábel sérülése miatt.  
Ezért egy darabig nem rádiózik. 
(Van másik kábele, de a cseréhez nyugodt körülmények kellenek.)

Valamilyen okból a laptopot sem tudja bekapcsolni, így részletes térkép nélkül navigál...  
(SMS-ben megkapta a kulcspozíciókat, ha megkapta :-)

Elképzelhetõ, hogy a fentiek miatt kicsit "belehúz", és már vasárnap estig befut...

Elég szép számban vagytok már, akik lelkesen követitek Áron útját,  
lehetõségeitekhez képest segítitek is.  
Áron oldalának legnagyobb hiányossága: az angol oldal hiányossága :-)  
Ha vannak köztetek olyanok, akik tudásába, idejébe és kedvébe  
"beleférne" az új anyagok angolra fordítása, majd fokozatosan régieké is,  
nagyot lendítene az oldalon, s ezzel Áronon is :-)
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Re: Üzenetek a látogatóknak

Karib térségi híradó 
Kicsi a világ

Sziasztok!

Tegnap délután négykor (nálunk este 9) Áron megérkezett Bonaire-re.  
Ez már a Holland Antillákhoz tartozik.  
Utána a kolumbiai Cartagena-ban (500 tmf), majd a panamai Colon-ban (300 tmf) tervez kikötni.

A laptop sajnos továbbra is rossz. Valószínû egy újat kell kiküldeni, a programokkal felvértezve...

A hollandiai Jeroen, akinek szintén van egy Carinája, ezt az írta az Üzenõfalra: 
http://meder.hu/bb/viewtopic.php?id=48 
Áron fényképén azt a hajót látja, amit az ottani újságban épp néz/olvas:  
A palackposta megérkezett!  
Kicsi a világ!

M. Judit kolleganõm a múltkor küldött egy képet. Martinique-ben készítette barátja. Carina és Áron volt
rajta.  
Kicsi a világ!

Karesz rádiós barátunk fia szintén szörfözik, így ismeri Pétert, aki vitt Áronnak cuccokat Barbadosba, és akit
mi Géza révén találtunk meg. Mint kiderült, egy másik ismerõsömnek is ismerõse. Karesz együtt szolgált
hajón H. Csabával, akit mi is jól ismerünk.  
Kicsi a világ!

Áron többször is összefutott újdonsült vitorlásismerõseivel az óceán mindkét partján.  
Kicsi a világ!

Kicsi a világ? Áronnak két évébe telik megkerülni. De nyugatra megy, ezzel nyer egy napot, így már
mindjárt kevesebb :-)

P. Jóska javaslatára, az Irodalmi Rádió pályázatot hirdet: 
A víz, halászok, tengerészek  
Forma: vers

A vízzel, vízi élõvilággal, esõvel, árvízzel, tavakkal, folyókkal, tengerekkel, óceánokkal és a rajtuk/bennünk
dolgozó halászokkal, tengerészekkel, búvárokkal kapcsolatos versek.  
Az Irodalmi Rádió ezen mûsorait Méder Áron tiszteletére és bíztatására ajánlja.

http://portal.irodalmiradio.hu/Tender/Current.aspx

Az új anyagok: egy videó, új képek.  
Napló is várható, laptop híján Áron az Internetkávézóban írja.

Üdv:
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Re: Üzenetek a látogatóknak

Karib térségi híradó 
Megyen tovább...

Sziasztok!

Áron elküldött még két albumnyi fényképet, összegyûjtötte a Panamáig tartó út navigációs információit
(papíron!), rendbeszedi az állókötélzetet, antenna-koax kábelt cserél, holnap talán próbál rádiózni is, ha
sikerül kihangolni az antennát, majd holnap délután (nálunk este) továbbmegy Cartagena felé.

Frissítve: képek, napló 
Andi, Laci, Lali, Pali jóvoltából a naplók angolra fordítása is szépen halad. Köszönjük.

Levélben kapata Áron a következõ verset, kérte ezt is adjam közre:

Áné Ági

ÓCEÁN

A nagy óceánban csak szigetek a földek, 
A csodakék víz körülölel mindig minket. 
Inni, fürödni, fõzni, létet ad mindennap, 
Három nap, és nélküle az ember meghalhat.

Állatok és növények csak vele élhetnek, 
Delfineink neki köszönhetik, hogy élnek. 
Volt nagy özönvíz is, írják le a tudósok, 
Az élõlényekbõl nem maradt élve túl sok.

Nagyon becsülnünk kell ezt az éltetõ nedvet, 
Köszönnünk kell minden aranyat érõ cseppet. 
Óvnunk kell a tengereket a szennyezéstõl, 
Megmenteni földünket a nagy senyvedéstõl.

Pályázati VÍZ-rõl szóló vers

Üdv:
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Re: Üzenetek a látogatóknak

Karib térségi rádiós híradó

Sziasztok!

Ma 1/2 12-kor rádióamatõr barátaink elkezdték meghívni Áront.  
12:40-kor (pár perccel napkelte elõtt) vették a jól ismert, de már rég nem hallott (és igen megnyugtató :-)
"HelénGézaÖtös..." szöveget.
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Itt jól fogták Áront, ami azt jelenti, hogy antenna javítása sikeres volt.  
Õ nagyon gyengén hallott, ott esett az esõ. Karesz szerint az ilyenkor szokásos sztatikus elektromosság az
oka. 
A beszélgetést Laci és Karesz rögzítették is.

Elég szép számban vagytok már, akik lelkesen követitek Áron útját, lehetõségeitekhez képest segítitek is.  
Most egy használt Notebookot keresek Áronnak. DVD, minél nagyobb merevlemez, soros port, USB, WiFi
fontos tartozékok lennének.  
Inkább legyen drágább, de jobb állapotban...

Mint tapasztalhattátok, szépen halad a Jachtnapló angolosítása.  
Andi, Laci, Lali, Pali: köszönjük.

Az Üzenõfalon egyre több szép vers is megjelent, a vitorlások zord külsejük mögött érzõ szívek rejlenek :-) 
http://meder.hu/bb/viewtopic.php?pid=232#p232 
http://meder.hu/bb/viewtopic.php?pid=234#p234 
http://meder.hu/bb/viewtopic.php?pid=237#p237 
http://meder.hu/bb/viewtopic.php?pid=238#p238

A Népszabadságban megjelent Féderer Ágnes beszámolója Keleti széllel nyugatra címen Carina és Áron
Atlanti-óceáni átkelésérõl.

Pozíció: 2007.03.14. 10:45 GMT 12-31N 069-08W (Curacao közelében) 
Esett és 6-os szél fújt.

Frissítve: pozíció, napló, média
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Re: Üzenetek a látogatóknak

Rádió Híradó

Sziasztok!

Karesz és Tibi az ünnep ellenére rádiójuk mellé ültek, "levették"  Áron pozícióját, valamint hogy a tenger
állapota 3-as(mérsékelt) és a hajóval nincs semmi gond. 
Közzéteszem Karesz felvételét, bár ezt csak a vájtfülûek érthetik :-)

Pozíció: 2007.03.15. 11:45 12-42N 070-54 (Aruba elhagyta 50 mérfölddel)

Frissítve: napló, pozíció

Mindenkinek jó pihenést: 
mi
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Re: Üzenetek a látogatóknak

Karib térségi híradó 
vagy inkább: magyarázom a bizonyítványom

Sziasztok!

Már kezd zúgolódni a tömeg, s bevallom, a jobbik felem köztük van :-) 
Nekem se volt könnyû az álmom...  
Igen sok kisebb és nagyobb ügy intézését végzem szimultán, és hát én nem vagyok egy Napóleon... 
A kis ügyek éppoly fontosak lehetnek, mint a nagyok (a patkó miatt...), s sajnos néha éppoly idõigényesek. 
Ezekrõl majd beszámolok, mikor a prioritásuk alapján sorra kerülnek.

Az információ-hiány részben a rossz terjedés, részben az SMS-képtelenség  
(valamiért Áron nem minden országban tud SMS-ezni, s nem ér rá ennek utánajárni),  
részben a notebook gyengélkedése, és a hálózat lassúságának is köszönhetõ (köszönjük :-) 
Minderre még hab a tortán, hogy én sem mindig tudom idõben továbbítani.

A rádiót viszont védelmembe veszem:  
a zajt vagy a kapcsolat hiányát a terjedési viszonyok okozzák 
(s ha épp felelõst keresnénk: inkább Áron az, mit a rádió)...

Az utolsó hírlevél 15-én ment ki. Röviden összefoglalom, az utána történteket: 
- 16-án Tibi vette Áron pozícióját, ezt másnap meg is kaptuk.  
- Akkor viszont, szintén Tibi, csak foszlányokat hallott, ebbõl extrapoláltam Áron pozícióját. 
- 18-án Alex vette, Karesz közvetítette a pozíciót, más info most sem volt 
- 19-én egy rövid e-mail: éjszaka Cartagena elõtt horgonyzott, reggel kikötött (nekünk délután) 
- tegnapig párszor MSN-ben értekeztünk, de csak a sürgõs ügyek intézésre jutott idõ.  
Tegnap aztán rászánt 3-4 órát, és egy Internet kávázóból, csigalassúsággal felszenvedte  
(én meg leszenvedtem) a képeket, meg egy naplót.

Mivel a notebook ismét gyengélkedett, megbeszéltük még a Colon-ig (Panama) a navigációt,  
a várható idõt, majd a szokásos ügyintézés, rövid felkészülõs után (délután, nálunk este) elindult.  
Ez egy kb. 300 mérföldes szakasz, ma még erõs a szél, de aztán csendesedik,  
így várhatóan 25-26-án ér Colonba. Közben próbál majd rádiózni, én meg Titeket informálni...

Egyelõre csak a képek elérhetõek, nemsokára lesz pár kis videó, majd estig mindezt kiegészíti a várva-várt
hajónapló.

A Média rovat is frissült: a Bukaresti Rádió magyar nyelvû adásán elhangzott riporttal...

Üdv:
mi 
ui: Ez ugyan már nem a Karib térség, hanem a Kolumbiai medence,  
de azért magunk közt a Panamáig tartó szakaszt továbbra is így aposztrofálom...
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Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Karib térségi rádiós híradó

Sziasztok!

Ma 3/4 12-kor Laci és Karesz elkezdték meghívni Áront.  
Dél után pár perccel már érthetõ hangfoszlányok is átjöttek, végül minden fontos információt levettek:

Pozíció: 10-16N 076-12W 
5-6 ÉK szél, hullámos tenger, nagy hajóforgalom, egy viharfokkal vitorlázik.

Nemsokára frissítem a pozíciót, majd késõbb a naplót

Üdv:
mi
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