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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! :-)

Személyesen sajnos még  nem ismerlek, de körülbelül egy hónapja hallottam elõször a szólóvitorlázásodról! 
Azóta figyelemmel kísérem az utadat, olvasom a yachtnaplódat, nézem a képeidet! 
Nagyon tetszik az, hogy egy fantasztikus gondolatot így megvalósítottál! Ez ebben a mai õrült világban ritka
dolog! 
Kamaszkoromban, amikor a Fa Nándiék vágtak bele hasonló kalandba, ugyan ilyen csodálatot éreztem
irántuk, 
mint most a Te vállalkozásod iránt! A Fa Nándor, még most is az egyik példaképem! 
Én nem sokat vitorláztam az életem folyamán, csak a középiskola alatt az egyik osztálytársam hajóján a
Balatonon, 
de nagyon klassz élményeim voltak! Az én életemben a meghatározó, mindig is a levegõ volt.
Vitorlázórepültem sokáig, 
elõbb volt  jogsim repülõgépre, mint autóra, ejtõernyõztem, van 108 ugrásom, de az elmúlt pár évben, csak a
siklóernyõzés 
maradt elérhetõ számomra. Ez a legszabadabb, legszebb, legtermészetközelibb repülés! Imádom! Ez által
tudok feltöltõdni, hogy bírjam a  
gyûrõdést az életben, jórészt e köré szervezõdik az életem!  
Hasonló érzés lehet a szólóvitorlázás is, ahol csak a hajó, a víz, a szél és Te vagy! Biztosan van párhuzam a
két sport között! 
Itt neked kell mérlegelni, meghozni a döntéseket és csak magadra számíthatsz! Itt találkozik az ember az
igazi önmagával! 
Érdekes lehet a hosszú ideig tartó egyedül vitorlázás, de Te is biztosan fel tudod ezt dolgozni magadban! 
Az ember szerintem, csak emberek között lehet magányos, ott, akkor, csak egyedül van! 
Szerencsés vagy, hogy ennyi élményed volt, van, lesz az utad során! 
Remélem késõbb könyv formájában elolvashatjuk ezeket, szerintem kíváncsiak lennének rá az emberek! 
Sokan figyelemmel kísérik már az utadat, én is mesélek olyan embereknek Rólad, akiket  érdekelnek az ilyen
érdekes vállakozások, 
mindenki szorít NEKED! 
Vigyázz nagyon magadra, jó egészséget és JÓ SZELET KÍVÁNOK NEKED! :-)

Üdv:    Balogh György  :-)
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Kedves György!

Köszönöm a leveled és örülök, hogy követed az utamat az oldalamon keresztül. Igen ez egy szólóvitorlázás,
de Kopár István és Fa Nándor után kicsit másképpen. Kopár István egy B31-essel vitorlázta körbe a Földet
egy kikötéssel érintve a 3 fokot. Fa Nándor Open60-assal (20m hajó) kikötés nélkül 115nap alatt tette ezt
meg. 
Az én vállalkozásom ’másmilyen’:  
Egyedül a passzát szelet követve szeretném megkerülni a Földet. Mivel az én hajóm egy 37 éves 6méteres
tavi hajó, amit én újítottam fel és nem bírná a 3 fok körüli idõjárási viszonyokat! 
Mivel nem találtam komolyabb szponzorokat, így csak a legfontosabb eszközöket és felszereléseket tudtam
beszerezni (Pl. még mindig az eredeti Svájci vitorláit használom és varrom folyamatosan). Tehát kicsit
másmilyen ez az út!
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Mindenkinek jó szelet! 
Carina és Áron 
Kolumbia, Cartagena
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Sziasztok! Szia Áron!

Gratulálok az átkelésedhez, a zöldfokitól minden nap figyelem a híreket. Minden elismerésem, nem vagyok
vitorlázó, de ez a technika tényleg a velencei tóra való. Becsülöm bátorságod, kitartásod, bízom a
szerencsédben, tudásodban. Sajna az átkelés óta rendszertelenebbek a hírek, de remélem ez majd javul, és
minden nap lesz hír, mint az Atlantiról. A rádió tényleg hallhatatlan,(seregbe rádiós voltam de ez a minõség
még ott is kritikán alulinak számított), de az üzenõfalon leírva, összefoglalva, tökéletes. Jó a napló is, már
várom a következõ részt. Remélem sikerül a csendes óceánra tutira elkészíteni a HAJÓT, mert az Atlanti
végei állapot szerintem ott végzetes is lehet. Jó szelet, minden jót, egy szurkolód aki minden este pár percre
Veled hajózik az Óceánon. Igaz, a kényelmes melegbõl, és csak drukkol, és izgul érted, mint sokan mások. 
Várunk HAZA,  minden jót Stami
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