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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 
Galapagos

Sziasztok!

A Rotor-ról ilyen volt Áron, amikor először megközelítette Géza: 
http://www.rotorman.hu/image_viewer.php … 004142.jpg

Mint Rotorman (www.rotorman.hu) naplójából megtudhattuk, 2007.06.03. hajnali háromkor  
a két kapitány úgy döntött, hogy elég közel kerültek már céljukhoz.  
A szélcsendben lötyögés helyett Géza beindította a motort és Carinát bevontatta Santa Cruz-ba.

Azóta Áron éjszakáit a képek és videók feltöltésével tölti  
(most ott reggel hét óra, este 10-től küldi a képeket és még mindig ott van...)

Hátra van még a napló megírása is, 40 nap rövid leírása is tetemes idő.  
Közben intézi a hivatalos ügyeket, a hajójavítási lehetőségeket latolgatja.  
Talán holnap veszi le az árbocot, az alapos javításra szorul. 
Közben a Vitorlázás magazin számára is ír egy beszámolót.  
Szóval hiába munkanélküli, mégis van munkája :-)

Aztán, ha már ott van, búvárkodik is egyet,  
hisz a világ egyik legcsodálatosabb élőhelyén tartózkodik.

Frissítve: képek, videók, köszönet, média (ez ma még egyszer frissül)

Üdv:
mi 
ui: Közvetetten ez is segítheti Áron útját, ezért írom ide: 
Keresem Csikár Gusztávot, volt motorversenyző, volt motor-üzlet(rész?) tulajdonos. 
Aki ismer olyat, aki ismerheti, segítsen megtalálni, ha netán ő maga olvassa ezt,  
kérem keressen meg.

152 Reply by meder 2007-06-08 09:54:43

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron a Csendes óceánon 
Galapagos

Sziasztok!

Akik Rotorman oldalát is nézik, megtudhatták már,  
hogy Áron Géza és egy mesterember segítségével kivette az árbocot, 
leszerelték a kérdéses vereteket és elküldték javításra a műhelybe.

Egy helyi lakós segítségével megtalálták Carina elveszett tartalék-horgonyát is. 
Igen sok időt igényelt a képek/videók feltöltése,  
valamit egy beszámoló megírása a Vitorlázás magazin számára.

http://www.rotorman.hu/image_viewer.php?qid=11810&file=pics/002/im00004142.jpg&file2=pics/002/im00004142.jpg
http://www.rotorman.hu/
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Az utóbbi több mint 40 nap hajónaplójának elkészítése is sok időt igényelt,  
ez most készült el.

Figyelmetekbe ajánlom Áron egyik nagy felfedezését,  
forradalmasítja a táplálkozásunkat:

Reggeli: tegnapi vacsora 
Ebéd:    tegnapi vacsora 
Vacsora: tegnapi vacsora 
(innen már a kör bezárul :-)

Andris jóvoltából kicsit nosztalgiázhatunk is:  
kaptam tőle videó-klipeket az Atlanti átkelésről.  
Ezeket folyamatosan elkezdem feltölteni,  
de ez egy elég lassú folyamat...

Frissítve: napló (nemsokára videó is)

Üdv:
mi

153 Reply by meder 2007-06-10 11:45:50

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron a Csendes óceánon 
Galapagos

Sziasztok!

Gondolom többen észrevettétek, a naplóból hiányzott hat nap.  
Ezt nem valami tér-idő diszkontinuitás okozta, végtére is nem a Bermuda háromszögben van Áron,  
egyszerűen a sietség miatt történt. Áron pótolta a hiányt, egyben kiegészítette az azóta történtekkel:

Tegnap keresztapa lett, most épp búvárkodik, holnap megpróbálja kiemelni Carinát a motorjavítás elvégzése
érdekében.  
Az árboc már rendben van...

Frissítve: napló, fotok, videók

Üdv:
mi
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Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron a Csendes óceánon 
Galapagos, indulás Marquises felé

Sziasztok!

Sok minden történt a múlt héten, pont a sok tennivaló miatt nem volt ideje Áronnak hírt adni magáról.  
Most befejezte a beszámolóját, küldött képeket és korábban készült hangos beszámolókat, videókat is  
(azok feltöltése várhatóan délutánra fejeződik be.)

Sikeresen megoldott minden problémát, felkészült a becslése szerint 90 napos,  
több mint 3000 mérföldes útra, és ma este fele (nála délelőtt) akar elindulni.

Ma lesz a hosszú kihagyás után az első rádiózása is, az árboc javítás miatt antennája se volt.  
Reméljük sikeres lesz, abban biztosak lehetünk, hogy amerikai rádiós barátaink mindent elkövetnek érte.

Frissítve: napló, fotók, (nemsokára videók)

Nektek szép napot, rádiósainknak jó vételt, Carinának és Áronnak jó szelet:

mi

155 Reply by meder 2007-06-19 02:27:27

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron a Csendes óceánon 
rádió híradó

Sziasztok!

Áron elindult, elindult a rádiózás is. Freddy rögzítette is a beszélgetést. 
Amíg a szigeteket és az áramlatot elhagyja motorozik, most alig van szél.  
Két nap múlva erősödik a szél, akkor talán már vitorla is elég lehet.

pozíció: 2007.05.18. 23:00 UTC 00-58S 090-22W

Frissítve: pozíciók, napló.

Üdv:
mi
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Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron a Csendes óceánon - Rádió Híradó

Sziasztok!

Freddy, Robi és Árpi rádióztak Áronnal, Freddy kitette az echolinkre is a beszélgetést.

Elég sokat motorozott, így a gyenge szél és erős áramlat ellenére és ellenében 90 mérföldet haladt.  
Pillanatnyilag gyenge szélben vitorlázik, elég nagy hullámok között.

Fogott egy kétkilós halat (talán dorádot), a hajóval egyelőre minden rendben.

pozíció: 2007.05.19. 23:00 UTC 02-14S 091-09W

Frissítve: pozíciók, napló.

Üdv:
mi

157 Reply by meder 2007-06-21 05:21:02

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron a Csendes óceánon - Rádió Híradó

Sziasztok!

Freddy, Gyuri, Robi és Karcsi rádióztak Áronnal 23:00 GMT-kor a 21 MHz-es frekvencián,  
majd Freddy 03:00 GMT-kor kipróbálta a 14 MHz-t, ami sikeresnek bizonyult.  
Freddy kitette az echolinkre a beszélgetést, a másodikat is rögzítette.

Áron 8 csomó körüli DDNy-i szélben vitorlázik, tegnap óta 70 mérföldet haladt,  
a hullámok most is elég nagyok, de ez már ilyen marad.

Carinával és Áronnal minden rendben, csak a hely szűkös kicsit az alváshoz...

pozíció: 2007.05.20. 23:00 UTC 03-14S 091-44W

Frissítve: pozíciók, napló.

Üdv:
mi
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Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron a Csendes óceánon - Rádió Híradó

Sziasztok!

Freddy, Gyuri, Robi, Pali és Karcsi rádióztak Áronnal 23:00 GMT-kor a 21 MHz-es frekvencián.
A terjedés csak Robi és Pali felé volt elfogadható. Jelezték, hogy gond van a hajóval. 
Robi telefonon hívta Freddyt és elmondta, hogy a baloldali száling (talpverete?) ismét eltörött. 
Ezt hegesztették Galapagoson, (nyilván nem jól: amikor vissza akarták szegecselni, az egyik lyuk máshova
került...). 
Mivel most balcsapáson halad, az volt és lesz terhelve.  
A legokosabb lenne visszamenni (6-10 nap veszteség árán), de a kommunikáció közben megszakadt...

Áron erősödő 17 csomó körüli DNy-i szélben vitorlázik, a hullámok is nagyobbak. Tegnap óta 70 mérföldet
haladt.

pozíció: 2007.05.21. 23:00 UTC 03-39S 092-47W

Frissítve: pozíciók, napló.

Üdv:
mi

159 Reply by meder 2007-06-23 01:02:52

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron a Csendes óceánon - Rádió Híradó

Sziasztok!

Freddy, Gyuri és Robi  rádióztak Áronnal.  
Robi felé volt jó a terjedés, Gyuri pedig Robit hallotta, az echon közvetítette írásban amit hallott...

Úgy tűnik Áron nem fordult vissza. Azt sem tudjuk, milyen módon stabilizálta az árbocot.  
Legalább a másik szálingot jó lenne leszedni, most a semmi jobb a fél szálingnál...

Javasoltam, hogy az így meglazuló két topra menő vantnit backstag-ként használja,  
azaz a szél felölit feszítse oldalra és hátra, de nem tudom, ezt valaki megpróbálta-e elküldeni  
(akikkel van rádió-kapcsolata, azokkal nincs elég jó e-mail kapcsolat).

Tegnap óta 80 mérföldet haladt, talán e jó haladás is arra csábítja, hogy ne forduljon vissza...  
DNy-i 18 csomós a szél, 4-5 méteresek a hullámok.

Carina és Áron pozíciója: 04-02S 094-31W

Frissítve: pozíciók
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Üdv:
mi

160 Reply by meder 2007-06-24 01:25:16

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron a Csendes óceánon - Rádió Híradó

Sziasztok!

Freddy, Gyuri, Árpi és Robi rádióztak Áronnal, de csak Robinak sikerült.  
Utána telefonon hívta Freddyt, ő kitette az echo-ra,  
így mindnyájan hallottuk Robi beszámolóját:

A szél DK-i 3-4-es, a hullámok 3 m-esek.  
Tegnap óta 90 mérföldet haladt. 
Ma este sült halat vacsorázik. 
A hajó rendben van.

Carina és Áron pozíciója: 04-26S 096-03W

Frissítve: pozíciók

Üdv:
mi

161 Reply by meder 2007-06-25 01:14:36

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron a Csendes óceánon - Rádió Híradó

Sziasztok!

Freddy, Gyuri, Árpi és Robi rádióztak Áronnal, most Fred is hallotta valamelyest, aztán Robi telefonon
részletesen beszámolt. 
Robi beszélt Cameronnal is, akivel Áron Galapagoson ismerkedett meg és Timella nevű hajóval vitorlázik,  
megadta neki Áron pozícióját, Áronnak pedig Cameronét.  
Valami gond van a szélgenerátorral, így gyenge az akkuk töltöttsége... 
Tegnap óta 90 mérföldet haladt.

Carina és Áron pozíciója: 04-36S 097-34W

http://meder.hu/bb/profile.php?id=2
http://meder.hu/bb/viewtopic.php?pid=368#p368
http://meder.hu/bb/profile.php?id=2
http://meder.hu/bb/profile.php?id=2
http://meder.hu/bb/viewtopic.php?pid=369#p369
http://meder.hu/bb/profile.php?id=2


2021. 10. 25. 10:20 Üzenetek a látogatóknak (Page 7) - Üzenetek Áronnak - Áron Üzenőfala

meder.hu/bb/viewtopic.php?id=7&p=7 8/14

Frissítve: pozíciók

Üdv:
mi 
ui: Ma éjszaka érte el Áron oldalának számlálója a 100000-es számot. 
Az egyenlítő átlépése körül érhette el útjának 10000-dik mérföldjét 
(ezt csak becsülni tudom a napi szakaszokból).

162 Reply by meder 2007-06-26 10:23:10

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron a Csendes óceánon - Rádió Híradó

Sziasztok!

Gyuri és Robi tudtak rádiózni Áronnal, Freddy az echolinken közvetítette.  
Előbb-utóbb időpontot és frekvenciát kell váltani, ennek kikísérletezésén dolgozik Freddy.  
A napokban Áron Gézával is beszélt, tőle tudtuk meg, hogy valóban a száling törött el, tőben,  
így talán pár centivel megrövidítve visszatehető lenne.  
Pár napig gyengül a szél, majd a hullámok is, akkor talán megpróbálhatja visszahelyezni a szálingot. 
Valamilyen okból a szélgenerátor nem tölt. Ha ezt nem tudja rendbetenni, ritkítania kell majd a rádiózást. 
Este repülőhalak lepték meg Carinát, finom vacsora lett küldetésük.

Tegnap óta 70 mérföldet haladt. Carina és Áron pozíciója: 04-33S 098-43W

Frissítve: pozíciók, média, köszönet (no meg a 2007.04.25-06.09 napló vége)

Üdv:
mi

163 Reply by meder 2007-06-29 01:28:50

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron a Csendes óceánon - Rádió Híradó

Sziasztok!

Mostanában azért nem volt hírlevél ill. üzenet, mert a pozíción kívül nem volt érdemi információ,  
elfogadható minőségű hangfelvétel sem készült.  
Amint van új pozíció, azt frissítem, de csak emiatt nem írok hírlevelet.

Á Á
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Freddy, Robi Gyuri és Árpi rádióztak Áronnal, Freddy az echolinken közvetítette.  
Utána Robi telefonon hívta Freddyt, erről Freddy e-mail-ben számolt be. 
Tegnap óta 75 mérföldet haladt. Tegnap elérte e szakasz negyedét.  
A szélgenerátor továbbra sem működik, a száling nincs megjavítva.  
Áron ma a pótakkuról rádiózott, ezeken kívül minden rendben.

Carina és Áron pozíciója: 04-22S 102-00W

Frissítve: pozíciók, napló

Üdv:
mi

164 Reply by meder 2007-06-30 01:29:49

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron a Csendes óceánon - Rádió Híradó

Sziasztok!

A rádiózás az előző napokhoz hasonlóan zajlott, amit megtudtunk: 
6 kg-os halat fogott, a szél 8 csomós DK-i, 2 m-esek a hullámok, 2-3 csomós a sebessége.

Valami furcsa véletlen folytán tegnap több helyen Áron (közel) mai pozícióját adtam meg...  
Carina és Áron pozíciója: 2007.06.29. 23:00 UTC 04-21S 102-02W

Frissítve: pozíciók

Üdv:
mi 
ui: Holnap Freddy, és/vagy a többi rádiós barátunk írnak az üzenőfalra, ha valamit megtudnak.

165 Reply by meder 2007-07-02 02:16:13

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron a Csendes óceánon - Rádió Híradó

Sziasztok!

Ma Freddy jól hallotta Áront, Áron Robit hallja jobban.  
Szinte száz mérföldet haladt, most is 4 csomós a sebessége. 
A szél 10-12 csomós DK-i, a hullámok 1,5 méteresek. 
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A hajóval minden rendben. E szakasz harmadát megtette. 
Carina és Áron pozíciója: 2007.07.01. 23:00 UTC 04-30S 105-43W

Frissítve: pozíciók, napló

Üdv:
mi 
ui: Az utóbbi napok pozícióját kissé összekutyultam, most Freddy segítségével rendbetettem.

166 Reply by meder 2007-07-05 01:47:52

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron a Csendes óceánon - Rádió Híradó

Sziasztok!

Ma Freddy jól hallotta Áront, az echolinkre is kitette, így mi is hallhatjuk.  
Cameron (Timella) is "ott volt", őt csak töredékekben hallottuk. 
Carinával minden rendben.

Pozíciója: 2007.07.04. 23:00 UTC 04-35S 109-26W

Frissítve: pozíciók, napló

Üdv:
mi 
ui: Vasárnap estig nem leszek, de Freddy (AA7UY) most is kiírja az üzenőfalra (lacik) amit megtud Áronról.

167 Reply by meder 2007-07-10 02:11:51

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron a Csendes óceánon - Rádió Híradó

Sziasztok!

Ma Freddy jól hallotta Áront, az echolinkre is kitette.  
Itt volt még Gyuri, Lali, Mózes.

A hajóval minden rendben, erős szélben egy orrvitorlával halad. 
Tegnap óta közelebb van a célja mint az indulási pontja,  
azaz túljutott e szakasz felén.
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Pozíciója: 2007.07.10. 00:30 UTC 04-49S 115-11W

Frissítve: pozíciók, napló

Üdv:
mi

168 Reply by meder 2007-07-11 02:16:57

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron a Csendes óceánon - Rádió Híradó

Sziasztok!

Ma is Freddy beszélt Áronnal, az echolinkre is kitette.  
Itt volt még Gyuri, Lali, Mózes. 
Nem volt túl jó a terjedés, holnapra 01:00 UTC időpontban állapodtak meg.

A hajóval minden rendben, a szél 14 csomós, erősödik, nagyok a hullámok.

Pozíciója: 2007.07.11. 00:30 UTC 04-57S 116-22W

Frissítve: pozíciók, napló

Üdv:
mi

169 Reply by meder 2007-07-12 04:56:12

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron a Csendes óceánon - Rádió Híradó

Sziasztok!

Ma is Freddy beszélt Áronnal, az echolinkre is kitette.  
Itt volt még Gyuri, Lali, Mózes. 
A 01:00 UTC időpontban Áron nem jelentkezett, a két órával későbbi tartalék időpontban a 20 méteren jött.  
Az újabb időpontok 02:00 UTC 21373 kHz, 04:00 UTC 14287 kHz.

Pozíciója: 2007.07.12. 03:00 UTC 05-20S 117-24W

Frissítve: pozíciók, napló
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Üdv:
mi

170 Reply by meder 2007-07-13 06:00:47

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron a Csendes óceánon - Rádió Híradó

Sziasztok!

Eredményes volt rádiós barátaink alternatív időpont és frekvencia keresése. 
Tegnap is ma is csak a második frekvencia működött, az viszont működött! 
Mostantól 04:00 UTC 14287 kHz (foglaltság esetén ennek környéke).

Freddy elég jól vette Áront, és ez kölcsönös volt. 
Az echolinkre is kitette. Itt volt még Gyuri, Lali, Mózes.

Pozíciója: 2007.07.13. 04:00 UTC 05-32S 118-14W

Frissítve: pozíciók, napló

Üdv:
mi

171 Reply by meder 2007-07-14 06:37:29

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron a Csendes óceánon - Rádió Híradó

Sziasztok!

Megint bevált a Fred által javasolt időpont és frekvencia.  
Freddy nagy örömöt szerzett Áronnak és Boginak:  
rádió, echolink és telefon közvetítésével sikerült egymással beszélniük. 
Bizonyára újabb erőt ad egymás hiányának elviseléséhez.

Akik olvassák e hírleveleket és az üzenőfalat közeli barátainknak számítanak,  
ezért e beszélgetés egy részletét velük is megosztjuk,  
remélve, hogy nem követünk el ezzel túlzott indiszkréciót,  
viszont közelebb jutunk a rejtélyhez, amit Áron is kutat... 

Pozíciója: 2007.07.14. 04:00 UTC 05-30S 119-00W
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Frissítve: pozíciók, napló

Üdv:
mi

172 Reply by meder 2007-07-15 05:36:05

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron a Csendes óceánon - Rádió Híradó

Sziasztok!

Egy rádió-amatőr verseny miatt eléggé foglalt volt az éter.  
Freddy és Áron találtak benne egy csöppnyi rést és  
így ismét megkaphattuk Carina pozícióját:

2007.07.15. 04:00 UTC 05-36S 120-02W

Frissítve: pozíciók, napló

Üdv:
mi

173 Reply by meder 2007-07-16 05:42:56

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron a Csendes óceánon - Rádió Híradó

Sziasztok!

A akkuk töltése nem megy, emiatt csak röviden beszélt. 
Freddy, Robi, Gyuri, Lali és Mózes is jelenvoltak.

Carina pozíciója: 2007.07.16. 04:00 UTC 05-40S 120-50W

Frissítve: pozíciók, napló

Üdv:
mi

174 Reply by meder 2007-07-17 05:47:36
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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!

A akkukat kímélendő, Áron ma is csak röviden beszélt. 
Freddyt nem halljuk a felvételben, ezért ki is vágtam 
(egy PSK kísérlet után az echolink bemenete a hangszóró kimenetén maradt).  
Lali és Mózes is remekül hallották Áront.

Carina pozíciója: 2007.07.17. 04:00 UTC 05-55S 121-38W

Frissítve: pozíciók, napló

Üdv:
mi

175 Reply by RAJKAI PÉTER 2007-07-17 06:41:57

RAJKAI PÉTER
New member
Offline

Registered: 2007-05-03
Posts: 6

Re: Üzenetek a látogatóknak

Az akkuk töltése akkor se megy, ha az egyik cella zárlatos! A yachnaplóra is ráférne egy kis frissítés, mielőtt
a sztereó  pacemekerem  is lemerül...és infarktiust kapok az izgalomtól.. 
  Vasárnap 22.-én 09.00- kor a Petőfi Sándor térről::: Tengerészek és Hajósok indulnak a Duna-
Tengerhajózás emlékére -ez alkalomból koccintunk:Áron Egészségére !!!!! :: 
Bsrgs/Üdv : Rajkai Péter és a www.rottar.hu csapata
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