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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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Carina, Carina, Carina...

Tegnap ezt olvastam az Üzenõfalon:

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
Kedves Carina! 
Elõre is boldog névnapot kívánok Neked!  
Kevés bátrabb és kitartóbb NÕT ismerek Nálad! Vigyázz továbbra is Áronra! 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

(Úgy vélem, irigylésre méltó, hogy ilyen nõk vigyázzák Áront... :-)

Rádió Híradó

Sziasztok!

Karesz és Laci (HA8RD) tegnap délben sokáig próbálták elérni Áront, de nem volt hallható.  
Este Laci (AA7UY) és Lali (nem azonos a lentebbi Lalival) is keresték, szintén eredménytelenül.  
Aztán Laci egy félórával késõbb ezt a levelet továbbította:

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
Szia Laci  v3ccqa LALI vagyok Oakville-bol   
Itt voltam 14287 en 1800 utc es pocsek zavaros a sav.  
Alig halotam belole a pozicio mindha 10' 11" N es 78' 08" W ezutan csak foszlanyokat halottam.  
Megprobalom 2400 utc kor hatha jobb a terjedes 
Udv 73 LALI 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Köszönjük minden rádió-amatõrnek kitartó, idõt és fáradságot nem kímélõ lelkes munkájukat...

Pozíció: 2007.03.23. 19:00 10-11N 078-08 (kb. 150 mérföldre Colon-tól)

Frissítve: pozíció

Kellemes hétvégét: 
mi

102 Reply by meder 2007-03-26 07:41:41

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Karib térségi híradó 
Véget ért egy fejezet...

Sziasztok!

Tegnap reggel (nekünk délután) Carina és Áron megérkezett Colonba:

""""""""""""""" IWIW Üzenőfalról """""""""""""""""""" 
Méder Áron (581) Üzenek 
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Sziasztok! 
Megerkezdtem Panamaba, Colonba.  
6 honapja es 1 napja indultam Koperbol, Szloveniabol.  
(22 kikotes, 10orszag.) 
Udv,Carina es Aron 
http://www.meder.hu 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

A képek és videók már fent vannak, nemsokára lesz hajónapló, és sok más info...

Üdv:
mi

103 Reply by aron 2007-03-31 20:00:02

aron
Member
Offline

Registered: 2006-11-07
Posts: 234

Re: Üzenetek a látogatóknak

Sziasztok!

Az elmult het esemenyei: 
A szokasoks check-in (10USA dollar) es vizum (10USA dollar) utan  
itt ki kell valtani egy hajozasi engedelyt (39USA dollar). 
Ezek utan el kezdtem intezni a csatorna atkelest.

Tudom, hogy ha athuznam egy trelerrel, olcsobb lenne. 
Viszont maga az atkeles ezzel a hajoval hihetetlen kalandos:)

Leadtam a szukseges papirokat a Panam Canal Authirty-ben kedden. 
http://www.pancanal.com/eng/index.html 
Az atkeleshez bereltem 4db 20cm atmeroju 50m-es koteleket, 
es 6 nagyobb puffert (78USA dollarert) Titotol a marinaban.

Csutortokon jott a hajofelmero (admeasurer), de nem akart feljonni a hajora, 
mivel tul kicsi. Igy a marina kocsmajaban toltottuk ki a szukseges 4 formanyomtatvanyt. Majd Carina
megkapta (Ship identification number) 3006810 
sorszamot, ami azt jelenti, hogy elottem 3006809 hajo volt mar a csatornan:) 
Sajnos fizetnem kell egy tobbletet, mivel nem tudok 8csomoval motorozni. 
Persze en mondtam, hogy tudok:) A hajotesttol fugg a max. sebesseg igy 
nem lehetet a Hatosagot atverni... 
Az atkeles koltsege: 600USA dollar (atkelesi dij) + 840USA dollar (a lassu hajok buntetese) + 850USA
dollar (deposit, amit az atkeles utan visszakapok)

Az atkeles nehezsegei: 
1. Carinan max.  4fo lehet, az atkeleskor a kapitany mellett van egy adviser (a Hatosagtol) es min. 4
kotelkezelo (liner) kell meg. Tehat 6 ember lesz a hajon. 
Kicsit szukos, de megoldhato. Az atkeles 2napos, de ejszaka az adviser kimegy a partra aludni. Igy "csak" 5
embernek kell  hajon aludni... 
2. A hajo kell legyen WC. Nekem nincs. Egy szomszed hajo kapitanya nekem adja a regi kemiai WC-jet
ingyen, de meg nem hozta.  
Egy napig rohangaltam, hogy talaljak. Mar az egesz kikoto rajtam rohogott es a 
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horgonyzo hajok is:) 
3. Az orrban egy bika van a ket kotelhez, a farrban a ket bika tul kicsi egy ilyen vastag kotelhez.

Mostanaban a hajot javitom. A szakadt allokotelzetet ki tudtam mar cserelni. 
Ma a lampakkal foglalkozok a farrlampa, orrlampa es a konyha lampaja nem mukodik.

Jo hir, hogy kapok egy vizkeszito keszuleket: 
http://www.watermakers.ws/watermakers%20ffp.htm

Jo szelet Mindenkinek! 
Carina es Aron 
Panama, Colon

104 Reply by framling 2007-04-01 09:23:01

framling
New member
Offline

Registered: 2006-10-20
Posts: 8

Re: Üzenetek a látogatóknak

Hali Áron! 
Waterlog-ot? azt olvastam 3.8 kn alatt nem csinál vizet, csak ha pumpálod!
http://www.watermakers.ws/yacht_crew.htm 
És miért kell a lassú hajóknak büntetést fizetniük?

105 Reply by bence 2007-04-02 11:04:47

bence
Member
Offline

Registered: 2007-01-08
Posts: 25

Re: Üzenetek a látogatóknak

Boldog Névnapot kívánok!

--------------------------------- 
04/03: 
(a rádiós üzeneteket nem sztoktam sűrűn olvasni....) 
ma láttam, hogy ez nem valami boldog időszak az amatőrök körében sem. 
R.I.P.

Last edited by bence (2007-04-03 07:54:41)
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Posts: 234

Re: Üzenetek a látogatóknak

Sziasztok!

Koszi szepen Bence! 
Framling: Igen a Waterlog sajnos, ha lassan megyek, akkor nem mukodik. Igaz ha mukodik, akkor igen nagy
a kapacitasa! Ugy gondolom ez a tipus ezekkel a tulajdonsagaival megfelelo szamomra. 
Informacio: Tranzit datum: Aprilis 16. (Probalom a Marine Traffic Scheduler-t surgetni es mindennap hivom,
remelem sikerul korabbi datumot szereznem!!)

Mindenkinek jo szelet! 
Carina es Aron 
Panama

107 Reply by meder 2007-04-08 10:04:13

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Panamai Híradó

Sziasztok!

Én nem írok, hisz Áron "ott van", ő nem ír, hisz nincs semmi "olyan fontos"...

Ma mégis megtöröm a csendet, röviden összefoglalom az utóbbi időben történteket és a közeljövőben
várhatókat: 
Bogi (Áron barátnője) elintézte, hogy a repülőgépre a megengedettnél több csomagot és nagyobb súlyt
vihessen, a bár milánói sztrájk miatt másik légitársasággal indult, végül is szerencsésen megérkezett
Panamába. 
Vitt magával:  
- új notebookot a megfelelő programokkal felvértezve 
- két mobiltelefont (megfelelő töltőkkel) 
- garanciális jóindulattal kicserélt GPS-t 
- új RH antennát 
- 3 vitorlát Dénes István és Litkey Farkas jóvoltából  
- seklik, szorítók, niplik, stiftek stb. egyáltalán nem lényegtelen apróságokat  
- oltáskönyv (másolat), tartalék hajókulcs, mindenféle töltőt meg adaptert 
- Hipot (víztartósításra), ragasztót, vízhatlan zacskókat 
- MP3 lejátszót (Qspi) feltöltve mindennel, mi szem-fülnek ingere

További jó hír: megérkezett a garanciálisan kicserélt TP10 (robotkormány), melynek szállítását a FedEx
45%-os engedménnyel vállalta.

Egy nagyobb beruházás: Waterlog 100 vízkészítő készülék. Ettől 4-4,5 csomós sebesség esetén (vontatni
kell, de van kézi üzemeltetési lehetőség is) napi 120 l víz előállítására várható. Ez a Csendes és Indiai
óceánon fontos, itt az Atlantinál jóval nagyobb távok is lesznek, vészhelyzetben (mentőtutajban) is
használható.
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Rosszabb hír: egyelőre április 16-ra ütemezték átkelését. 
Még rosszabb: tegnap a motor vízpumpája elromlott...

Pillanatnyilag ott minden zárva (Húsvét 4 napos ünnep), Bogival a környező szigeteket, folyótorkolatokat
látogatják meg.

Mindnyájatoknak boldog, áldott Húsvéti ünnepeket: 
mi

108 Reply by Vedres Ági 2007-04-10 20:38:44

Vedres Ági
New member
Offline

Registered: 2007-04-10
Posts: 1

Re: Üzenetek a látogatóknak

Szia Áron, véletlenül "kalandoztam" az oldalra, és így a hajódra is. Az Irodalmi Rádió egyik kiírását Neked
ajánlják a szerkeszt?k, mivel én is tagja vagyok ezen oldalnak, így könnyebb lesz a dolgom. Az új versemet
Neked és Hajódnak ajánlom. Boldog hajózást, vitorlákba szelet, napfényt és könnyed habokat. Üdvözöl:
Vedres Ági (www.vedresagi.com)

109 Reply by meder 2007-04-11 08:24:54

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Panamai Híradó

Sziasztok!

Tegnap Áron egy búvárpalack segítségével kifújta a vízpumpából a szemetet, ami eldugaszolta. Most
működik.

Cserébe leszakadt az antenna felhúzó kötele. Mivel elég gyenge az állókötélzete, eddig kerülte az
árbocmászást, ezúttal lehet, hogy nem tudja elkerülni...

Pár napig a környéken csavarognak, de addig is van mit nézzetek: küldött beszámolót, képeket, videókat.

Tegnap a FedEx közvetítésével útnak indult Áron garanciálisan javított robotkormánya (Budapestről), és a
vízkészítő berendezése (Angliából, szintén FedEx).  
Így minden olyan felszerelése ott lesz, amit Áron a következő szakaszhoz szükségesnek, hasznosnak és
elérhetőnek vélt...

További szép napot: 
mi
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meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Panamai Híradó 
Több szem többet lát...

Sziasztok!

Remélhetőleg hétfő-kedd környékén sor kerül az átkelésre.  
Amint tudok pontosabb időpontokat, természetesen megírom.  
Mint már többen jelezték, három kamera is közvetíti az átkelést:

http://www.pancanal.com/eng/photo/camera-java.html

Áron Gatun-nál kezdi a zsilipelést három kamrán át emelik a Gatun tó szintjére.  
Az ott elhelyezett kamera percenként add új képet.

Van egy kamera a kontinentális hídnál.  
(Ez a két kontinenst köti össze, amit emberek választottak el :-)   
30 másodpercenként frissül.

Végül a Csendes óceánra két zsilip segítségével lehet leereszkedni (Miraflores).  
Ez 10 másodpercenként frissül (de gyakran ritkábban :-)

Ezek a képek az alábbi helyeken jpg fájlként akár el is menthetőek,  
(csak a nevet kézzel módosítani kell, valamint frissíteni az oldalt):

http://webcams.pancanal.com/webcam/gatun.jpg 
http://webcams.pancanal.com/webcam/cerro-luisa.jpg 
http://webcams.pancanal.com/webcam/miraflores.jpg

Készítettem három programot, ami ezt automatizálni tudja, de mivel ez nyelv és böngésző-függő, testre kell
szabni.  
Aki igényli e-mailban jelezze, valamilyen "hangos" elérési módot is adjon meg (telefonon, MSN, Skype).

Addig is, akit érdekel, tanulmányozza a kamerák képeit, érdekes...

Üdv:
mi
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Panamai Híradó 
Kezdődik az átkelés 
Namégeccer...

Sziasztok!

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
Áron ma fog átmenni a csatorna első zsiliprendszerén.  
Helyi idő szerint 16:00-kor kezdődik a tranzit (magyar idő 23:00).  
A csatornát három WEB-kamerán lehet nézni:

http://www.pancanal.com/eng/photo/camera-java.html 
(Lásd előző hírlevél)

Áron várhatóan 17:30 (magyar idő 00:30) körül lehet a Gatun-i kameránál,  
de ez lehet sokkal korábban vagy később is.

Holnap dél körül (magyar idő 19-21) lehet a Miraflores-i zsilipnél,  
1-2 órával előtte pedig a híd környékén. 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Ez volt a tegnapi "Híradó", sajnos ma is érvényes.  
(Reménykedjünk, hogy holnap már nem lesz...)

Áron "advisor"-ja tegnap nem jelent meg, így átkelését mára halasztották. 
(Áron azt sem tartja kizártnak, hogy valaki elé soroltak. Különösen nem lepődött meg, errefelé így mennek a
dolgok...)

Aki figyelte a kamerát (remélem nem túl sokan), egy katamaránt és egy mellé-vett vitorlást láthatott 1/4 2
körül.  
Jobb híján azt véltem Carinának, de valahogy nem volt ismerős.  
Aztán pár órával később Áron telefonált: holnap lesz ma (vagy ma lesz holnap? :-)

Hát akkor ma ismét nekifutunk, reménykedjünk, ezúttal nem jön közbe semmilyen akadály.

Üdv:
mi

ui: Most látom, a tegnapi Híradó valahogy "nem került ki" az Üzenőfalra. Talán ezzel okoztam a malőrt...

112 Reply by meder 2007-04-17 17:42:08

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Panamai Híradó 
Megint kezdődik az átkelés

Sziasztok!

Áron ma fog átmenni a csatorna első zsiliprendszerén.  
Helyi idő szerint 18:00-kor kezdődik a tranzit (magyar idő 01:00).  
A csatornát három WEB-kamerán lehet nézni:
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http://www.pancanal.com/eng/photo/camera-java.html 
(Lásd előző hírlevél)

Áron várhatóan 19:30 (magyar idő 02:30) körül lehet a Gatun-i kameránál,  
de ez lehet sokkal korábban vagy később is.  
Lesz egy nagy vitorlás (60 láb) és utána több "normál" meg Carina, valamilyen kötelékben.

Holnap dél körül (magyar idő 19-21) lehet a Miraflores-i zsilipnél,  
1-2 órával előtte pedig a híd környékén.

Áron "advisor"-ja tegnap valami baleset miatt nem jelent meg.

Üdv:
mi 
ui: Ne éjszakázzatok, holnap közzéteszem, amit látott a kamera.

113 Reply by meder 2007-04-18 08:31:57

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Panamai Híradó 
Túl Gatunon, túl a gáton (?)

Sziasztok!

Az én mai rögzítésem csődöt mondott, szerencsére B. András felvett mindent. 
Sajnos elég nehezen értékelhetőek a képek.  
A www.meder.hu/gatun.zip helyről lehet letölteni, (egyelőre csak "nyersen").

Üdv:
mi

114 Reply by aron 2007-04-19 03:26:50

aron
Member
Offline

Registered: 2006-11-07
Posts: 234

Re: Üzenetek a látogatóknak

Kedves Ági!

Köszönöm, hogy az új versedet nekem ajánlod. Igaz sajnos a weboldalad nem működik, és emiatt nem
tudtam elolvasni:) Ha van kedved, akkor ide is kirakhatod az üzenőfalra! 
Minden jót!

Jó szelet Mindenkinek! 
Carinával átártünk:)

Á
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Carina és Áron  
PanamaCity, Balboa

115 Reply by meder 2007-04-19 07:14:22

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron a Csendes óceánon

Sziasztok!

Éjjel kettőkor hívott Áron, hogy mielőbb tudassam Veletek: 
Ma este 14:26-kor (magyar idő szerint 21:26) Carina és Áron beúszott a Miraflores-i zsilipbe. 
Nem sokkal később a Csendes óceánon "landoltak". 
Ezzel még egy mérföldkövön túljutottak, eggyel kevesebb van hátra (de azért még maradt egy pár :-)

Egyelőre ezeket "vettük":  
http://www.meder.hu/gatun.zip 
http://www.meder.hu/cerro-luisa.zip 
http://www.meder.hu/miraflores.zip

B. András mindent vett, majd kiegészítjük és "önjáróvá" tesszük..., 

Üdv:
mi

116 Reply by meder 2007-04-20 18:41:48

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron a Csendes óceánon

Sziasztok!

Érdekes beszámolót, képeket és videókat kaptunk Áron csatorna-átkeléséről. 

András (kapitány barátunk) a WEB-kamerák képeiből nagyon sokat rögzített és készítet pár videót Áron
átkeléséről.  
Három ott van a napló végén.

A Miraflores-ben elhelyezett kamera kérésre irányítható, ráközelíthető egy-egy hajóra, személyre. 
Ilyenből is készített András ízelítőt (sajnos Áronra és Carinára irányuló kérés nem teljesült).  
Akit ez, és/vagy több kép/videó érdekel, jelezze.
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Üdv:
mi

117 Reply by meder 2007-04-23 17:08:09

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron a Csendes óceánon 
Trogir és az antenna, avagy milyen kicsi a világ

Sziasztok!

Áron tegnap sikerrel használta az új antennáját, amit több nagy és súlyos küldemény mellett, Bogi
(barátnője, immár jegyese) vitt Panamába. 
Az antennát itthon nem tudtam kipróbálni, a Sz. László, a BME Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan
(volt Mikrohullámú) Tanszék munkatársa bemérte, és jónak találta. Ezúton is köszönjük.

Ennek kapcsán, érdekességként, elmesélem hogy jött létre e kapcsolat.

Szeptemberben Bogi Trogirban volt barátnője esküvőjén (utána Áronnal egy hetes vitorlázással tesztelték
Carinát). E barátnő édesapja, P. Péter, aki a Híradástechnikai Tanszék munkatársa, engem vélt látni az
ebédlőben, és e-mail-ben megkeresett.

Mikor az antenna elkészült és kipróbálni nem volt lehetőségem, kihasználva ezen új ismeretséget,
megkérdeztem P. Péter, nem tudná-e bemérni. Ő ajánlotta  Sz. László-t.

Így lett a trogiri esküvőből (http://www.ahogyerzed.hu/?article=657) egy jó antenna :-)

Köszönjük mégegyszer Mindkettőjüknek.

Üdv:
mi

118 Reply by meder 2007-04-24 09:31:12

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron a Csendes óceánon 
...és a médiában...

Sziasztok!

Tegnap Suri Szilvi telefonon hívta Áront Panamában, este már el is hangzott riportja Áron kalandos
átkeléséről a Panama csatornán a Klubrádió Hátszél Vitorlás Magazinjában.

Á
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A Vitorlázás magazin 2007/2-es, április-májusi száma Karibi kalandok között címen Méder Áron áprilisban
megpillanthatja a Csendes-óceánt alcímen ismerteti e szakasz történéseit.

Ma talán Varró Szabolcsnak is sikerül felhívnia és riportot készíteni Áronnal a Csúcsforgalom számára...

(http://www.meder.hu/hun/media.htm)

Üdv:
mi

119 Reply by meder 2007-04-25 22:22:12

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron a Csendes óceánon 
Elindultak

Sziasztok!

Áron a napokban sokat foglalkozott Carina javítgatásával, felkészítésével.  
Beindították a rádiózásokat is úgy régi, mint új (Újvilági) rádióamatőr barátaival, ugyanakkor sokat
internetezett, bőséges szöveg és hanganyaggal látva el minket, és minden ismerőssel, baráttal és rokonnal is
tudott pár szót váltani.  
Persze se ez utóbbit, se az előbbit nem vitte túlzásba, amint ezt tőle már megszokhattuk :-)

Az oldalán frissült a napló, a média és a fotó-galéria (többek közt az új vitorlákkal és a vízkészítő
berendezésével).

Ezekben a percekben készül elhagyni a kikötőt és nekivágni a Csendes-óceánnak.  
Most egy nehéz szakasz következik, Galapagos felé tart, amihez egy kiterjedt szélcsendes területen kell
áthaladnia, s ha fúj is néha egy kis szél, biztosan rossz irányból.  
Nem mellékes az sem, hogy a szélgenerátor által termelt energiára sem számíthat, ami általában a
napelemének 2-3-szorosa. Ez a rádiózásaira is kihathat.  
Nagy türelmet igénylő, emberpróbáló szakasz következik.

Áronnak jó szelet, Nektek szép álmokat:

mi

120 Reply by puker 2007-04-27 02:01:49

puker
New member
Offline

Registered: 2007-04-27
Posts: 1

Re: Üzenetek a látogatóknak
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Mostanában minden nap leslek 23 és 0,0 Zulukor,sajnos néha a terjedés elég rossz.Kívánok jó utat,kisérlek a
rádión ameddig lehet. 
Látom sokan drukkolnak neked. 
PUKER- Gyuri

121 Reply by meder 2007-04-27 08:08:46

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

rádió híradó

Sziasztok!

Tegnap három órával indulása után Áron rádiózott a nevadai Lacival és a kanadai Pistával, aki nagyon jól
értette. Akkor épp a kibójázott hajóútvonal után volt.

Ma eddigi tudomásom szerint csak Laci hallotta, átadott egy üzenetet és levette a pozícióját.

Mindkét beszélgetésről küldött Laci hangfelvételt, de elég nehezen érthető, így csak az utóbbit teszem ki,
erősen megvágva.

Tegnap óta 60 mérföldet tett meg, ez csoda az alig-szélben cirkálva, de lehet, hogy áramlatokra vadászik,
vagy evez :-)  
Holnaptól talán kicsivel kedvezőbb lesz a szél.

pozíció: 2007.04.27. 23:00 UTC 07-56N 079-49W

Frissítve: pozíció, napló

Üdv:
mi

122 Reply by meder 2007-04-28 15:40:08

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron a Csendes óceánon 
rádió híradó

Sziasztok!

Tegnap Freddy (akit eddig a nevadai Laci-ként írtam körül) és a brazíliai Gyuri beszéltek Áronnal. 
Freddy rögzítette a beszélgetést, de nála Gyuri nem volt hallható.

Á
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Tegnap óta Áron 40 mérföldet tett meg, gyenge a szél, kicsik a hullámok. 
Most is azt ígérem, mint tegnap:  
Holnaptól talán kicsivel kedvezőbb lesz a szél. 
(Egyszer csak bejön :-)

pozíció: 2007.04.27. 23:00 UTC 07-16N 080-02W

Frissítve: pozíció, napló

Üdv:
mi

123 Reply by meder 2007-04-29 07:24:26

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron a Csendes óceánon 
rádió híradó

Sziasztok!

Tegnap csak Brazília felé volt jó a terjedés (Freddy hiába fürkészte az étert). Gyuri majd Karcsi beszéltek
Áronnal, Karcsi később az echolinken át is játszotta nekem, így tudtuk számotokra is elérhetővé tenni.

Áron jól kihasználta a szellő élénkülését, 60 mérföldet haladt. A vitorlák jól működnek, bálnákat látott,
delfinek játszadoznak Carinával, egyelőre minden rendben van, és mindenkit üdvözöl (van akit puszil is :-)

Május elsejére, sör és virsli helyett egy kis szelet kap, ez olyan nekik, mint egy falat kenyér (hogy teljes
legyen a képzavar :-)

pozíció: 2007.04.28. 23:00 UTC 06-51N 080-56W

Frissítve: pozíció, napló

Üdv:
mi

124 Reply by meder 2007-05-01 06:39:26

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron a Csendes óceánon 
rádió híradó
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Sziasztok!

Tegnapelőtt is csak Brazília felé volt jó a terjedés. Gyuri majd Karcsi beszéltek Áronnal. 
Karcsi kitette az echolinkre, így lehetett rögzíteni. Bálnák szórakoztatják őket...

Tegnap csak Gyuri érte el Áront (ő hallotta gyengén Freddyt is, de ez nem volt kölcsönös).  
Nagyon gyenge a szél (vagy erős a szélcsend :-), várja, hogy megmondjuk merre lenne szél.  
Hát ez még pár napig türelmet igénylő lötyögés lesz, de ha elkapja a déli áramlatot,  
talán hamarabb szélbe (s ezáltal révbe :-) jut.

pozíció: 2007.04.30. 23:00 UTC 06-36N 081-53W

Tegnap frissült a napló is, ma csak a pozíció.

Üdv:
mi

125 Reply by meder 2007-05-02 08:30:23

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron a Csendes óceánon 
rádió híradó

Sziasztok!

Tegnap Gyuri és Freddy beszéltek Áronnal. Gyuri levélben küldte el a beszélgetés lényegét, Freddy kitette az
echolinkre.  
Mivel Freddy Gyurit alig hallotta, így a rögzítésből azt a részt kivágtam... 
(A "73" rádiós-nyelven üdvözlést jelent.)

Mér volt egy kis szél, 50 mérföldet haladt, és a napokban még kedvező szellők várhatók.  
Carinával is minden rendben, mindenkit üdvözöl.

pozíció: 2007.05.01. 23:00 UTC 05-49N 081-58W

Frissítve: pozíciók, napló.

Üdv:
mi
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