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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!

aggodalommal
Áron Üzenőfala » Üzenetek Áronnak » aggodalommal
Pages 1
You must login or register to post a reply
RSS topic feed

Posts [ 5 ]
1 Topic by goodewind 2006-11-13 11:28:00
goodewind
New member
Offline
Registered: 2006-11-13
Posts: 2
Topic: aggodalommal
Á
meder.hu/bb/viewtopic.php?id=5

1/3

2021. 10. 25. 11:56

aggodalommal (Page 1) - Üzenetek Áronnak - Áron Üzenőfala

Kedves Áron,
Én is, mint a többi hozzászólók, nagy elismeréssel adózom az elhatározásodnak és az elszántságodnak, de
olvasva az eddigi bejegyzéseidet (a hajóval már az eddigi "baráti beltengeri szakaszon" történt számos
problémát), én egyben komolyan aggódom is érted.
Magam 6 éve vitorlázom önállóan, 2 éve tengeren is, természetesen ezzel a háttérrel nem tartom magam egy
"tapasztalt tenderi medvének", de ... limitált saját élményeimre, ill. az indirekt (hallott és olvasott)
információkra hagyatkozva kétségeim vannak, hogy a hajód kibírja a tervezett utat. Hangsúlyozom, hogy
nem a te képességeidet és hajózási tudásodat vonom kétségbe - ezt nem is ismerem - hanem a hajóddal
vannak aggályaim. Feltételezem, hogy egy ilyen expedíciót komoly készülõdés elõzött meg és remélem,
hogy egy komoly háttércsapat is üzemel, aki ellát technikai és egyéb segítséggel. Elõre is elnézést kérek
mindenkitõl, fõleg tõled, hogy az ilyenkor megszokott lelekesítõ hangvétel helyett itt aggódok, de kérem,
hogy légy realista és ne kockáztass feleslegesen.
Mindemellett jó szelet és kitarást kívánva, üdvözöl a Balatonról a Goode Wind
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A technikai háttércsapatba embereket felveszünk
Jelentkezés Méder Istvánnál telefonon...
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Aggodalom jeligére Nid Vacontas levele alapján (ld. angol nyelvû üzenetek) jutott eszembe, hogy én is
rákérdezzek: Áronnak van mentõtutaja? A felkészülési anyagokban nem találtam erre utalást. Ha nincs,
nekem van egy itthon, amit én felajánlanék az expedíció számára. Mûszaki ellenõrzés után el lehetne küldeni
a Kanári szigetekre, jobb késõn mint soha alapon. Szóljatok vissza!!! Goodewind
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Kedves Goodewind!
Köszönöm Áron nevében is nagylelkû felajánlásod.
Van Áronnak egy 4 személyes mentõtutaja (lásd Felszerelésem 10. pont).
EPIRB bóját is vett.
Talán ez is jelzi, hogy nem teljesen meggondolatlan...
Aggódásotok természetes, hisz magam is aggódok, ez azt jelzi, hogy "vele vagytok".
Minden javaslatot, jótanácsat vagy "csak" hozzászólást ezután is szívesen vesz és megfontol.
Üdv:
mi
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Kedves Áron! Én utólag kívánok neked nagyon boldog szülinapot! -csak most tudtam megbírkozni a
technika csodájával "regisztráltam"- de indulásod óta olvasok rólad. Kitartást és jó szelet kívánok! Anna
néni.
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