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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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Carina és Áron a Csendes óceánon 
rádió híradó

Sziasztok!

Tegnap Gyuri-pu2ker, Freddy-aa7uy, Laci-kb7mov és Karcsi-py2ksz beszéltek Áronnal, 
(én szégyenszemre csak kettőkor ébredtem fel). 
Gyuri levélben küldte el a fenti információt, Freddy szintén levélben számolt be és el is küldte a
hangfelvételeit.

40 mérföldet haladt, ebben a térségben ez jónak számít, és továbbra is lesz egy kis szellő.  
Sokszor esik az eső, nyugodt a tenger, Carinával is minden rendben, mindenkit üdvözöl.

pozíció: 2007.05.02. 23:00 UTC 05-10N 082-05W

Frissítve: pozíciók, napló.

Üdv:
mi

ui: Andi/Laci/PLali/Pali jóvoltából a naplók angolul is olvashatóak, úgyhogy külföldi ismerőseitek körében
is népszerűsíthetitek Áront, talán a szurkolóiból is merít erőt...

127 Reply by meder 2007-05-04 08:12:49

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron a Csendes óceánon 
rádió híradó

Sziasztok!

Tegnap is Gyuri-pu2ker beszélt Áronnal, Freddy-aa7uy nagyon zajosan vette, rögzítette is,  
de az információt ebből nehéz kinyerni, a zajt is nehéz kiszűrni (F. Józsinak nagyágyúval sem sikerült)...  
A rádiózás rövid volt, mert Áronnál nagyon esett az eső, ilyenkor a szél is felerősödik...

A pozíciót végül Gyuri utólag választotta ki pár lehetőség közül, ez az optimistább verzió  
(amit én a felvételből valószínűsítek 20 mérfölddel kevesebb, amit esetleg ellenáramlat magyarázhat...)

Eszerint ismét 40 mérföldet haladt, s mivel mást nem mondott, feltételezhetjük,  
hogy Áronnal és Carinával minden rendben van.

pozíció: 2007.05.03. 23:00 UTC 05-03N 082-44W

Frissítve: pozíciók, napló.

Üdv:
mi
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meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron a Csendes óceánon 
rádió híradó

Sziasztok!

Ma Gyuri (PU2KER), Freddy (AA7UY), és Laci (KB7MOV) és Gyula (N0FHP) beszéltek Áronnal,  
az eddigiekhez képest sokkal jobb volt a terjedés, így a Freddy által rögzített anyag is hosszabb...

Felhős az ég, így a napelem is kevesebb energiát szolgáltat (a szélgenerátorról nem is beszélve).

Most két napja szélcsendben vitorlázik, mint kiderült a tegnapi pozíciója mégis a pesszimistább tippnek felelt
meg,  
tehát csak 20 mérföldet haladt, ma ezt is megdöntötte beállítva eddigi negatív rekordját: 13 mérföld :-( 
Vigasztalásként: tegnap találkozott egy vitorlással, ez mindig jó érzés, esemény, élmény, no meg bizonyíték
arra, hogy nincs egyedül...

Két-három nap múlva javul a szélhelyzet, de hát ki hiszi már el :-)

pozíció: 2007.05.04. 23:00 UTC 04-51N 082-23W

Frissítve: pozíciók, napló.

Üdv:
mi

129 Reply by meder 2007-05-06 08:51:44

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron a Csendes óceánon - rádió híradó

Sziasztok!

Freddy (AA7UY), Gyula (N0FHP) Pali (N6DVM) és Gyuri (PU2KER) figyelték az étert, ma Gyuri felé volt
rosszabb a terjedés. 
Az Echolinken Tibi (HA5APK) is megjelent a régi magyarországi csapatból (ez már éjjel kettőkor történt :-)

A hajóval minden rendben, jól haladt, csak nem teljesen jó irányba, de hát ez most egy ilyen menet.  
Pár nap múlva javul a szél-helyzet (vagy nem :-)

A beszélgetésekben a navigációs információkon kívül szó volt a terjedés rejtélyes természetéről,  
Krisz ballagásáról, és Medek Miklós nagy fogásáról (nála tanult Áron búvárkodni, merülései javát is együtt
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végezték).  
Szóval ezt a Fredtől kapott hangfelvételt érdemes meghallgatni.

pozíció: 2007.05.05. 23:00 UTC 04-03N 082-01W

Frissítve: pozíciók, napló.

Üdv:
mi

130 Reply by meder 2007-05-08 07:09:01

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron a Csendes óceánon - rádió híradó

Sziasztok!

Gyuri (PU2KER), Freddy (AA7UY), és Pali (N6DVM) és beszélgettek Áronnal.  
Elég zajos volt a vétel. Freddy kitette Echolinkre, így Ti is hallhattok részleteket.

Egy ideje Áron nemigen halad jó irányba, és még egy-két napig tart a kedvezőtlen szélirány.  
Ráadásul keleti áramlatot észlel, pedig a közelében egy NyÉNy-i áramlást "ígértem".  
Azt kérte, kérjem ki Rotorman tanácsát, hátha van valami jobb ötlete...

pozíció: 2007.05.07. 23:00 UTC 02-42N 081-22W

Frissítve: pozíciók, napló.

Üdv:
mi

ui: Sajnos péntektől vasárnapig nem leszek Internet-közelben.  
Ezalatt rádiós barátaink fogják a híreket megírni Áron Üzenőfalára, az  
Üzenetek Áronnak Rádió Híradó rovatába.
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Administrator
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Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron a Csendes óceánon - rádió híradó 
Így cirkálnak ők...

Sziasztok!
Á
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Gyuri (PU2KER), Freddy (AA7UY), Gyula (N0FHP) és talán mások is beszéltek Áronnal.  
Rossz volt ismét a terjedés, de ezzel nem mondok semmi újat.  
Érdekes módon a legtöb kapcsolat egyirányú volt (vakon, vagy inkább süketen :-) 
ment ki az üzenet, Áron mégis megértette. 
Hasonlóan, megérkezett az pozíciója és hogy minden rendben van velük,  
az MSN és az Echolink segítségével. Köszönjük rádiós barátaink erőfeszítéseit.

Ma reggel megjött Rotorman (Szabó Géza) levele is, aki Ecuadorból indul nemsokára Galapagoszra 
nem kizárt hogy ismét találkoznak), sok hasznos tanáccsal, de azért csodák nincsenek: 
"A World Cruising Routes szerint is ez a megszokott /nehéz/ helyzet."

Magyarázatként: gyenge szélben nehezebb cirkálni, Carina rövidsége, viszonylagos szélessége és 
túlterheltsége miatt rájuk ez fokozottan érvényesül.  
Ez a viszonylag tartós DK-i szél az térkép szerinti áramlatokat is módosította, szintén kedvezőtlenül. 

Légvonalban kb. 500 mérföldre van céljától, ez akár 1000 mérföld tényleges utat is jelenthet,  
s ez akár még 20 napot is igényelhet.  
Optimista becslés szerint lehetne 700 mérföld 12 nap, bízzunk benne,  
hogy legalább a 16 napos középutat sikerül megvalósítania...

pozíció: 2007.05.08. 23:00 UTC 02-51N 081-50W

Frissítve: pozíciók

Üdv:
mi

132 Reply by meder 2007-05-11 02:01:03

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron a Csendes óceánon - rádió híradó

Sziasztok!

Gyuri (PU2KER), Freddy (AA7UY), Pali (N6DMV) és talán mások is beszéltek Áronnal. Jobb volt a
terjedés.  
Néha esik, néha fúj, de most jó irányba tudott menni, a hajóval is minden rendben van.

A beszélgetés java része Qspi szülinapja körül zajlott  
(az éteri torzítások miatt Puskár Icának értették, aztán szép lassan körvonalazódott, kiről is van szó :-)

Vasárnap estig nem tudom frissíteni az oldalt, rádiós barátaink kiírják majd az  
Üzenőfal Rádiós Híradó rovatára Áron pozícióját és esetleges üzeneteit.  
Ti is oda írjatok, ha fontos üzeneteitek lennének Áronhoz.

pozíció: 2007.05.10. 23:00 UTC 03-09N 083-07W

Frissítve: pozíciók, napló

Üdv:
mi
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133 Reply by meder 2007-05-14 08:53:49

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron a Csendes óceánon - rádió híradó

Sziasztok!

Gyuri (PU2KER), Freddy (AA7UY) és a többiek az elmúlt napokban is rendszeresen beszélgettek Áronnal.  
Freddy rögzített is két beszélgetést.

A elsőből az üzenetet nem tudtam kihámozni, ha valakinek sikerülne, kérem írja meg.

A másodikból kiderül, hogy fogott egy tonhalat meg egy dorádót. 
Még az is kiderül, hogy az amerikai anyák napját is tartja :-)

Mostanában jól, vagy legalább jó irányba halad, légvonalban 360 mérföldre van Galapagostól, mintegy "két
heti járás" :-)

pozíció: 2007.05.13. 23:00 UTC 02-56N 084-48W

Frissítve: pozíciók, napló

Üdv:
mi

134 Reply by meder 2007-05-15 05:28:00

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron a Csendes óceánon - rádió híradó

Sziasztok!

Freddy (AA7UY), Karcsi (PY2KSZ) és Gyuri (PU2KER) tegnap viszonylag jól "vették" Áront. 
Freddy "kitette" az echolinkre.

Jól haladt és jó irányba. A hajóval minden rendben.  
Felhős az ég, gyenge a szél, így az energia-ellátása nem a legjobb. 
Megint fogott halat, halászlé lesz a vacsora, csak azt nem tudja, mivel helyettesíti a paprikát.

Egy érdekes hírre hívta fel Freddy a figyelmünket: 
http://www.mmsn.org/events/sailabout.html
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és kedvünkért le is fordította: 
http://www.meder.hu/hun/searescue.htm

Két dolog miatt is érdekes számunkra e történet:  
- Galapagos közelében történt 
- rádióamatőrök vették a MAYDAY jelzést, a további kapcsolattartás is általuk valósult meg.

pozíció: 2007.05.14. 23:00 UTC 02-39N 085-34W

Frissítve: pozíciók, napló

Üdv:
mi

135 Reply by meder 2007-05-16 07:41:11

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron a Csendes óceánon - rádió híradó

Sziasztok!

Freddy (AA7UY), Karcsi (PY2KSZ), Laci (KB7MOV) és Gyuri (PU2KER) beszélgettek Áronnal,  
Freddy "kitette" az echolinkre és rögzítette is a beszélgetést.  
Sajnos a terjedés kisebb nagyobb periodicitással ingadozik,  
a zaj mellett ez is nehezíti a felvétel megértését.

Ugyanúgy mint tegnap: "Jól haladt és jó irányba. A hajóval minden rendben.  
Felhős az ég, gyenge a szél, így az energia-ellátása nem a legjobb." 
Ellenben most két hallal dicsekedett és mindenkit puszil  
(gondolom ez főleg a szebbik nemre vonatkozik :-)

A kimenő üzenetek (a széljelzésen kívül, ami kedvezően déliesedik) a következők voltak  
(egyeseket érdekelhet, de most az is alig érthető): 
- ismét jelentkezett pár régi és új barát anyagi támogatással 
- a Vízvonal Kft felsorakozott szponzorai közé 
- Poór Jóska barátunk szakmailag is nagyon komoly cikket írt Áron átkeléséről a  
  Panama csatornán sok érdekes történeti és technikai háttér-információval 
(lásd Köszönet, Szponzoraim és Média rovatok)

Légvonalban kb. 260 mérföldre van Panamától. Ha előreláthatatlan körülmény nem zavarja meg menetét,  
május 20 körül ünnepelheti az Egyenlítő átlépését, és Galapagos-on indulása nyolcadik "hónapfordulóját".  
Fontosak ezek az  apró mozzanatok, kicsit felszabdalják a végtelennek tűnő időt  
(ami persze mai tudásunk szerint az is :-) , kapaszkodókat nyújtanak benne.

pozíció: 2007.05.15. 23:00 UTC 02-24N 086-19W

Frissítve: pozíciók, napló, média, köszönet, szponzorok

Üdv:
mi
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136 Reply by meder 2007-05-17 00:58:41

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron a Csendes óceánon - rádió híradó

Sziasztok!

Freddy (AA7UY), Karcsi (PY2KSZ), Laci (KB7MOV) és Gyuri (PU2KER) beszélgettek Áronnal,  
Freddy "kitette" az echolinkre és rögzítette is a beszélgetést.

Kb. 50 mérföldet haladt (jó irányba 25-öt), picit ugyan északra is, de lassan déliesedik a szél, és jobb irányt
követhet.

A hajóval minden rendben van. Ma is fogott egy halat, igaz, ez még kicsike (süldő :-) , de a kis hal is hal...

pozíció: 2007.05.16. 23:00 UTC 02-30N 087-07W

Frissítve: pozíciók, napló 
Üdv:
mi

137 Reply by meder 2007-05-18 08:48:42

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron a Csendes óceánon - rádió híradó

Sziasztok!

Freddy (AA7UY) és talán Laci (KB7MOV) beszélgettek tegnap Áronnal.  
Egy bizonyos János is megjelent az éterben, Gyuri (PU2KER) és Árpi az echolinken csatlakoztak hozzánk.
Elég rossz volt a terjedés, ezért elég rövid volt a beszélgetés. 
Freddy "kitette" az echolinkre és rögzítette is a beszélgetést.

Kb. 20 mérföldet haladt jó irányba, most ismét kedvezőtlenek a szél- és áramlás viszonyok...

A széljelzés mellett kapott még egy közérzet-javító üzenetet:  
Tegnap vizsgáztattam egyesületünk nem éppen fiatalnak mondható hajóját.  
A vizsgabiztos, aki már hallott Áronról, a szokásos 3 év helyett 5 évre érvényesítette a hajólevelet.  
Ezt én nem annyira a hajó állapotának, inkább Áron iránti szimpátiájának tulajdonítom :-)

A hajóval minden rendben van.
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pozíció: 2007.05.17. 23:00 UTC 02-21N 087-25W

Frissítve: pozíciók, napló 
Üdv:
mi

138 Reply by meder 2007-05-19 01:17:23

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron a Csendes óceánon - rádió híradó

Sziasztok!

Freddy (AA7UY) új antennát szerelt fel, nagyon jól debutált.
Gyuri hallotta Palit is, de lehet, hogy Árpi volt az (Áron Árpit Palinak hitte :-) 
Árpi távoli adót és antennát használva beszélt Áronnal, amit Interneten keresztül tud hangolni, irányítani.  
Érdekes technológia. Freddy "kitette" az echolinkre és rögzítette is a beszélgetést.

Áron kb. 35 mérföldet haladt nyugati irányba, egyelőre nem tud délre menni,  
várja a DNy-i szelet, ami egyelőre nem várható :-(

Fogott két halat, ez lesz a vacsorája. Kapott pár üzenetet is, most ez jól kivehető, így nem részletezem.

Áron oldalának számlálója nemsokára eléri az érdekes 88888 számot. Kíváncsi vagyok, ki lesz az a látogató,  
hasonlóan a 99999 majd a 100000 szám stb. is érdekes lehet...

pozíció: 2007.05.18. 23:00 UTC 02-25N 087-58W

Frissítve: pozíciók, napló 
Üdv:
mi

139 Reply by meder 2007-05-20 01:25:12

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron a Csendes óceánon - rádió híradó

Sziasztok!

Freddy (AA7UY) új antennája ma is remekelt.  
Az echolinken Laci (HA8RD Kiskőrös) is itt volt, de ő rádión semmit sem hallott.  
Gyuri (PU2KER) sem. Freddy "kitette" az echolinkre is a beszélgetést.
Á
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Áron kb. 20 mérföldet távolodott Galapagostól:  
délre próbál menni, de erős északi áramlat alakult ki.  
Egyelőre nem várható kedvezőbb szél :-(

A motor vízpumpája megint nem működik, holnap megnézi, mi lehet az oka,  
megpróbálja kipiszkálni alulról vagy kifújni felülről...

Rotortól és Nat-tól (angol hajó) kapott üzeneteket rádiózással kapcsolatban,  
ezek az üzenetek lassabban jutnak célba...

pozíció: 2007.05.19. 23:00 UTC 02-32N 087-40W

Frissítve: pozíciók, napló 
Üdv:
mi

140 Reply by meder 2007-05-21 01:23:10

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron a Csendes óceánon - rádió híradó

Sziasztok!

Freddy, Árpi és Gyuri beszéltek Áronnal, a hazai csapatból ma Tibi volt az echon.  
Freddy "kitette" az echolinkre és rögzítette is a beszélgetést.  
Ferd meghívta Nat-ot is (akik azt írták, belehallgatnak a rádiózásba) de nem válaszoltak...

Áron kb. 35 mérföldet haladt, sikerült dél felé is mennie. 
Tegnap fogott két halat, sirályok utaznak elől Carina korlátján (előbb egy, aztán kettő)...

A vízpumpája holnapra maradt, most erősebb a szél, nagyobbak a hullámok.

pozíció: 2007.05.20. 23:00 UTC 02-04N 087-27W

Frissítve: pozíciók, napló 
Üdv:
mi

141 Reply by meder 2007-05-22 01:14:59

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron a Csendes óceánon - rádió híradó

http://meder.hu/bb/profile.php?id=2
http://meder.hu/bb/viewtopic.php?pid=313#p313
http://meder.hu/bb/profile.php?id=2
http://meder.hu/bb/profile.php?id=2
http://meder.hu/bb/viewtopic.php?pid=314#p314
http://meder.hu/bb/profile.php?id=2


2021. 10. 25. 10:20 Üzenetek a látogatóknak (Page 6) - Üzenetek Áronnak - Áron Üzenőfala

meder.hu/bb/viewtopic.php?id=7&p=6 11/17

Sziasztok!

Freddy (AA7UY), Gyuri (PU2KER), Pali (N5DMV) és Laci (KB7MOV) Áron beszéltek Áronnal.  
Freddy "kitette" az echolinkre is a beszélgetést.

Áron kb. 30 mérföldet haladt, sikerült ismét dél felé is mennie. 
A vízpumpát próbálta tisztogatni, de egyelőre nem sikerült.  
Mikor lassabban halad, a horgászás sem megy annyira, jobban szeretik a halak a száguldó csalit.  
Kuszkusz (durung??, burgusz??, török búzadara-szerűség) lesz a vacsora fasírttal.  
Ennek kapcsán Laci felesége érdeklődött a főzési lehetőségekről, Áron szakácsművészetéről.

pozíció: 2007.05.21. 23:00 UTC 01-46N 087-11W

Frissítve: pozíciók, napló 
Üdv:
István

142 Reply by meder 2007-05-23 01:21:56

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron a Csendes óceánon - rádió híradó

Sziasztok!

Freddy (AA7UY), Gyuri (PU2KER) és Lali (WA6YOO) beszéltek Áronnal.  
Freddy "kitette" az echolinkre is a beszélgetést.

Áron kb. 50 mérföldet haladt NyDNy irányba, gyenge a szél, az ÉNy-i áramlat viszi.  
Röviden ennyi (hosszabban is :-)

pozíció: 2007.05.22. 23:00 UTC 01-32N 087-58W

Frissítve: pozíciók, napló 
Üdv:
István

143 Reply by meder 2007-05-24 01:33:14

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron a Csendes óceánon - rádió híradó

Sziasztok!
Á
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Freddy (AA7UY), Gyuri (PU2KER) és Laci (KB7MOV) beszéltek Áronnal.  
Freddy "kitette" az echolinkre is a beszélgetést.

Áron kb. 15 mérföldet távolodott a céljától, gyenge a szél, az ÉNy-i áramlat viszi...

pozíció: 2007.05.23. 23:00 UTC 01-39N 087-48W

Frissítve: pozíciók, napló 
Üdv:
mi

144 Reply by meder 2007-05-25 01:19:04

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron a Csendes óceánon - rádió híradó

Sziasztok!

Freddy (AA7UY), Gyuri (PU2KER), Gyula (MOFHP), Laci (KB7MOV) és Robi (NV9R) beszéltek
Áronnal. 
Freddy "kitette" az echolinkre is a beszélgetést.  
Eleinte nem hallottuk Áront, mint kiderült a mikrofon csatlakozó vagy kábel kontakthibás. 
Beszéltek a motorról, vízpumpáról, dorádokról és rádió-amatőr találkozóról...

Áron kb. 25 mérföldet haladt DK-i irányba. Légvonalban 185 mérföldre van San Cristobal-tól, 
a mostani körülmények között ez még jó pár napos út...

Hétfő estig nem fogok Hírleveleket küldeni, ha van érdemi információ,  
Freddy vagy más amatőr barátunk kiteszi az Üzenőfal Rádió Híradó rovarába.

pozíció: 2007.05.24. 23:00 UTC 01-32N 087-27W

Frissítve: pozíciók, napló 
Üdv:
mi

145 Reply by meder 2007-05-29 11:23:55

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron a Csendes óceánon - rádió híradó

Sziasztok!
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Az elmúlt napokban is folytatódott a rádiózás, ha lehet még intenzívebben: 
a hazai csapat is figyelte az echolinken, Tibi Budapestről úgy beszélt Áronnal, hogy az antennája kelet felé
nézett,  
Rotormannel (Szabó Géza) is tudott már beszélni, egyre bővül a rádiós csapat.

Freddy (AA7UY) jóvoltából az információk eljutottak hozzátok (és hozzám), ő tette ki az Üzenőfalra.

Áron kb. 125 mérföldre van San Cristobal-tól, de az erős áramlat és kedvezőtlen szél miatt nem tud
közelíteni, félő,  
hogy elsodródik ÉNy-ra anélkül hogy elérné Galapagos valamelyik szigetét, hisz hűtés hiányában a motort
sem használhatja.

Az is felmerült Áronban, hogy kihagyná Galapagost és egyből a Marquiz szigetek felé megy,  
de az árbocával valami gond van, nem lenne szerencsés így nekivágni a 3000 mérföldes távnak.

Tegnap fontolgatta azt is, hogy Rotormant megkéri, vontassa kicsit délre.  
Géza pozícióját 0-39 88-33-nak mondták, ettől belelkesültem, hogy csak 30 mérföld köztük a távolság, 
de aztán kiderült a szélessége déli, így 110 mérföldre vannak egymástól...

Ma este újból összedugjuk a fejünket, hátha találunk egy üdvözítőbb megoldást.

pozíció: 2007.05.28. 23:00 UTC 01-09N 088-33W

Frissítve: pozíciók, napló 
Üdv:
mi

146 Reply by meder 2007-05-30 02:08:12

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron a Csendes óceánon - rádió híradó

Sziasztok!

Freddy (AA7UY) közvetítette Áron felé az üzeneteket és vette Áron helyzetét.  
Az echolinkre is kitette, így Gyuri és Árpi is hallgatta, mi is hallgathatjuk.

Kb. 15 csomót haladt déli irányba, most is félcsomós sebességgel halad DK-i irányba.  
Így, ha lassan is, de célba juthat.

A motor hűtésére, (a vízpumpa helyettesítésére) javasoltunk egy infúziós megoldást.

Gézával is rádiózott, aki nyílegyenesen tart feléje. Holnap ilyenkor már találkozhatnak.  
Szégyen a húzás, de hasznos :-)

pozíció: 2007.05.29. 23:00 UTC 00-58N 088-40W

Frissítve: pozíciók, napló 
Üdv:
mi
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147 Reply by meder 2007-05-31 01:26:19

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron a Csendes óceánon - rádió híradó 
Találkozás a Csendes óceánon

Sziasztok!

Freddy (AA7UY) közvetítette Áron felé az üzeneteket és vette Áron és Géza helyzetét.

Áron 20 mérföldet haladt déli irányba, Géza 14-et északra,  
most 27 mérföldre vannak egymástól és 90-re San Cristobal-tól.

Egy ritka érdekes eseménynek lehetünk tanúi:  
Géza és Éva (Rotor) hajnalban találkoznak Áronnal (Carina).  
Ennek részleteit holnap tudjuk meg.

pozíció: 2007.05.30. 23:00 UTC 00-39N 088-38W

Frissítve: pozíciók, napló 
Üdv:
mi

ui: Itt válaszolok arra a kritikára, hogy milyen amatőr módon navigálunk, rádiózunk.  
Tudom, hogy jóindulatú aggódás áll mögötte, megértem és elfogadom.  
Ebben a térségben (fokozottabban mint minden egyenlítői térségben) sokkal kiszámíthatatlanabb a szél.  
Ismerjük domináns szélirányt és áramlatot, de pont ezt kell kijátszanunk. 
Kicsit olyan ez, hogy hétfőn már tudom a nyerő számokat, de pénteken kellett volna megtennem.  
Persze lehet nekem is hibám, de talán néha az is hibázik, aki minket kritizál... 
(Ami pedig a 30/110 mérföldes távolság félreértést illeti, mintegy 5 percig állt fenn:  
a rádiósok nem mondták, hogy déli szélesség. Csak az érdekesség kedvéért írtam meg, 
nem akartam senki kedélyét ezzel felborzolni...)

148 Reply by meder 2007-06-01 02:19:05

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron a Csendes óceánon - rádió híradó 
Találkozás a Csendes óceánon

Sziasztok!

Á Á
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Freddy (AA7UY) közvetítette Áron felé az üzeneteket és vette Áron és helyzetét.  
Később Géza (HA5RTR) beszélt Freddyvel.  
Amíg Áron akkuja feltöltődik, ő fog közvetíteni, egymás közt meg a VHF-en kommunikálnak.

Délelőtt találkoztak, utána egymás mellett vitorláztak. Jó szelük volt (12-15 csomós déli). 
Géza az egyik vitorláját bevonta, hogy Carina tarthassa vele az iramot :-)  
Áron tegnap óta 35 mérföldet haladt DDK-i irányba. Pillanatnyilag gyenge, 6 csomós déli szélben haladnak. 
Santa Cruzba mennek, ott van műhely. Légvonalban 125 mérföld, június 4-re számítják az érkezést.

Holnap várhatóan átlépik az egyenlítőt, (Géza legalább harmadszor), gondolom nagy murit csapnak :-)

pozíció: 2007.05.31. 23:00 UTC 00-10N 088-21W

Frissítve: pozíciók, napló 
Üdv:
mi 
ui: Vasárnap estig sajnos megint "nem leszek", Freddy kiteszi az Üzenőfalra a híreket,  
talán Rotorman oldaláról is tudtok tájékozódni: www.rotorman.hu

149 Reply by meder 2007-06-01 09:43:55

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Éva és Géza levele

Szia István! 
Áronnal együtt hajózunk. A honlapunkra feltettük a találkozás történetét. Minden ok. 
Üdv 
Géza Éva Áron

http://www.rotorman.hu/index.php?page_n … 7#dayid796

150 Reply by meder 2007-06-03 23:49:08

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron a Csendes óceánon - rádió híradó 
Carina és Rotor megérkeztek Santa Cruzba

Sziasztok!

Freddy (AA7UY) folyamatos tájékoztatásaiból és Géza oldalából (www.rotorman.hu), megtudhattuk,  
hogy szépen lassan közelítenek Galapagos felé. Kisseb események még előjöttek:

Á
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Az egyik manőver után Áron a rádióban: 
- Jó, jó, nézem, hogy tudok menni, csak közben eltört az egyik szálingom! Géza! Gondolom hogy nincs,  
de azért megkérdezem: nincs nálad véletlenül egy hegesztő apparát? 
Végül Áron további kötelekkel rögzítette az árbocot: 
- Nem gond! Hát a kalózon sincs száling. Ez meg majdnem akkora.

Majd szintén Gézától: 
BREAKING NEWS! 
Kikötöttünk Santa Cruzon, Carina és Rotor biztonságban! Részletek hamarosan....

Szívem szerint Rotorman teljes hajónaplóját idemásolnám, szóval mindenkinek ajánlom figyelmébe:  
stílusában tartalmában egyaránt élvezetes.

Nem tudom kellőképpen megköszönni a rádiós barátaink energiát  
(ez persze csak a saját energiájukra vonatkozott, Áronét kímélni próbálták :-) 
és időt nem kímélő segítségét. Közülük az egyik, HA5RTR (alias Rotorman),  
Áron kedvéért még egy földkerülő útba is belevágott, hátha Áron segítségre szorul majd a Csendes óceánon
:-) 
Mindebben, ahogy egyik "szurkolónk" írta, a Gondviselés és az emberek segítő-készsége egyaránt benne
van. 
Ez talán a legfontosabb, itthoni, nem túl rózsás viszonyaink elviseléséhez is erőt és hitet meríthetünk
ezekből...

pozíció: 2007.06.03. 00-44,8N 090-18,2W

Frissítve: pozíciók, napló 
Üdv:
mi 
ui: Ezt még "lapzárta" előtt pár másodperccel kaptam:

Kedves István, tolmácsold jókívánságaimat Áronnak és Gézának (Rotorman), 
hogy szerencsésen befutottak a galapagoszi kikötőbe.

Tudom, hogy nem voltak egyedül, mert a nézõk és szurkolók között ott volt:

                  A Cápa, a rája, annak 
                  Kissé ugyan fájt a szárnya, 
                  Na meg a repülõhalak sokasága. 
                  A Vizíkígyóné, a mérges nagysága. 
                  A megszámlálhatatlan plankton-gálya. 
                  Arrébb meg ott fujtatott 
                  Egy-két rangos bálna.

                  És igen, igen még egy pár sirály is 
                  Rárepült Galapagos jelzõ-bolyájára. 
                  Onnan bámultak Carina magas árbocára. 
                  Micsoda fogadtatás

      További jó szelet 
         Lali (wa6ypp)
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