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Áron Üzenőfala

Ahhoz, hogy hozzá tudjál szólni, regisztráció szükséges! Csak egy pár perc :)
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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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226 Reply by meder 2007-10-09 01:58:18

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Á
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Carina és Áron a Csendes óceánon - Rádiós Híradó

Sziasztok!

Áron kb. két napja van úton Rarotonga (Cook szk.) felé. 
A rádiózásban az ausztráliaiak kéne átvegyék a stafétabotot. 
Freddy fel is kutatott két rádióamatőrt (Sándor és Péter),  
de nekik még nem volt kapcsolatuk Áronnal.

Annál nagyobb volt az örömünk, amikor több mint egyhónapos szünet után  
Freddy közvetítésében ismét meghallottuk Áront  
(no. ez persze túlzás, inkább felsejlett a zajban :-).

Carinát elég jól rendbeszedte, ennek megfelelően jól haladt.

Carina pozíciója: 2007.10.08. 23:00 UTC 18-11S  152-05W

Rarotonga 480 mérföld.

Frissítve: pozíció, napló

Üdv:
mi

ui: Tegnap élőben láttam Tűzhangyát! Ti is láthatjátok még két napig. 
Benevezték 2007-es Magyar Formatervezési Díjra,  
(és természetesen ő volt a sztár :-)  
Az Iparművészeti Múzeumban van kiállítva.

227 Reply by meder 2007-10-10 00:52:32

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron a Csendes óceánon - Rádiós Híradó

Sziasztok!

Az ausztráliaiak még nem vették át a stafétabotot, 
de még pár napig Freddy kitart.

Most is sikerült Áron pozícióját megkapnunk általa, 
valamint azt, hogy velük minden rendben van.

Carina pozíciója: 2007.10.09. 23:00 UTC 18-35S  153-17W 
Rarotonga 400 mérföld.

Frissítve: pozíció, napló

Üdv:
mi
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228 Reply by meder 2007-10-11 00:48:13

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron a Csendes óceánon - Rádiós Híradó

Sziasztok!

Az ausztráliaiak még nem vették át a stafétabotot, 
de még pár napig Fred (AA7UY) kitart.

Ma egész jól jött Áron, Fred kitette az echolinkre.
Jól haladt, a hajóval minden rendben.

Carina pozíciója: 2007.10.10. 23:00 UTC 19-18S  154-27W 
Rarotonga 325 mérföld.

Frissítve: pozíció, napló

Üdv:
mi

229 Reply by meder 2007-10-12 01:33:18

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron a Csendes óceánon - Rádiós Híradó

Sziasztok!

Ma egész jól jött Áron, Palival is beszélt, Fred kitette az echolinkre. 
Az echon egész népes sereg gyűlt össze: Fred, Gyuri, Pali, Árpi,  
és a végén még Tex is bejött Ausztráliából. Mindent jól megbeszéltünk. 
Fred fáradozásai meghozzák a gyümölcsüket, kiépült az ausztrál kapcsolat.

Carina szépen halad, ettől Áronnak is jobb a kedve...

Pozíciója: 2007.10.11. 23:00 UTC 19-45S  156-06W 
Rarotonga 225 mérföld.

Frissítve: pozíció, napló

Üdv:
mi
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230 Reply by meder 2007-10-13 01:15:28

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron a Csendes óceánon - Rádiós Híradó

Sziasztok!

Ma nagyon jól jött Áron, Freddel, Gyulával, Robival és Gyurival is beszélt. 
Freddy kitette az echolinkre.  
Reggel sikerült Tex-szel és Péterrel is beszélnie Ausztráliából.

A hajón minden rendben, Carina nagyon szépen megy.

Pozíció: 2007.10.12. 23:00 UTC 20-29S  157-33W 
Rarotonga 130 mérföld.

Frissítve: pozíció, napló

Üdv:
mi

231 Reply by meder 2007-10-14 00:47:42

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron a Csendes óceánon - Rádiós Híradó

Sziasztok!

Gyengén jött Áron. Freddy kitette az echolinkre. Gyuri és Lali is ott volt. 
Ma is beszélt Péterrel Ausztráliából.

A hajón minden rendben, holnap reggel megérkezhet...

Pozíció: 2007.10.13. 23:00 UTC 20-46S  158-44W 
Rarotonga 65 mérföld.

Frissítve: pozíció, napló

Üdv:
mi 
- FOLYTATÁS-

Á
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Most (9 órakkor) értesített Péter (VK2VZ) és Tex (VK1TX) Ausztráliából, hogy beszéltek Áronnal. 
40 mérföldre volt Rarotongától, érkezését reggelre tervezi (12 óra múlva). 
Erős szél van (6 Bf), de minden rendben.

Árpi (WA6HDD) is hallotta a beszélgetéseket, és pár szót vele is váltott.

Érdekesség: Árpi Arizonából, Interneten keresztül bérli egy ausztráliai amatőr készülékét  
(adott időpontban, a kért irányba állítja az antennát), és 50 wattal sugároz.  
Így sikerült neki HA3MQ magyar amatőrrel is beszélnie :-)

Ezek a jó hírek most különösen fontosak, mert Freddy elutazik egy hétre ...  
Az ausztráliai kapcsolatokat Freddy (AA7UY), Pista (VA7IK) és Gyuri (PU2KER) építették ki.

Üdv:
mi

232 Reply by aron 2007-10-15 00:53:49

aron
Member
Offline

Registered: 2006-11-07
Posts: 234

Re: Üzenetek a látogatóknak

Sziasztok!

Megerkezdtem ma reggel nehany oraja Rarotongara (Cook szigetek), sajnos a motor ismet nem tokeletes, de
meg nem veszes a helyzet vele (ismet feketedik a gyertya es emiatt esik a fordulatszam is persze idovel).  
A kikoto kicsi ezert, szereti a Kikoto Mester ha a vitorlazok is informaljak ot az erkezesrol. 
Apu irt neki egy emailt, igy az egesz kikoto tudott mar rolam:)

Napokon belul lesz uj naplo es nehany kep is.  
Sajnos itt is lassu es draga a net, igy a levelekre es az uzenetekre majd kesobb 
tudok csak valaszolni. 
Sajnos a kepekkel es videokkal is nagyon le vagyok maradva meg Mooreabol, de idovel feltolotok 
majd mindent a weboldalra is:))

Remelem napokon belul tudok indulni tovabb...

Udv, 
Carina es Aron

233 Reply by xy96 2007-10-15 16:47:26

xy96
New member
Offline

Registered: 2007-05-30
Posts: 9

Re: Üzenetek a látogatóknak

Á

http://meder.hu/bb/profile.php?id=8
http://meder.hu/bb/viewtopic.php?pid=487#p487
http://meder.hu/bb/profile.php?id=8
http://meder.hu/bb/profile.php?id=197
http://meder.hu/bb/viewtopic.php?pid=488#p488
http://meder.hu/bb/profile.php?id=197


2021. 10. 25. 10:21 Üzenetek a látogatóknak (Page 10) - Üzenetek Áronnak - Áron Üzenőfala

meder.hu/bb/viewtopic.php?id=7&p=10 6/14

Szia Áron! 
Nagyon jól jöttél, ügyes vagy! Gratlálok! Most már ne sokat időzzél, igyekezzél tovább, még a hurrikán
szezon beállta előtt! 
Öreg.

234 Reply by Janikahu 2007-10-15 17:06:24

Janikahu
New member
Offline

Registered: 2007-08-14
Posts: 3

Re: Üzenetek a látogatóknak

Tedd be a gyári membránt az AC-be és jó lesz. 
Fene tudja miből készült amit belefaragtatok, simán átereszthet.

235 Reply by meder 2007-10-19 09:03:39

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron a Csendes óceánon - Rádiós Híradó

Sziasztok!

Nemrég értesített Péter (VK2VZ), hogy sikerült beszélnie Áronnal. 
Megtudtam tőle, hogy Áron a tervezettnél később indult,  
talán csak pár órával ezelőtt.

Azt is mondta, hogy gyenge a szél (és egy darabig gyenge is marad), 
ezért 12 napra becsüli útját Tonga-ig.

A pozícióját nem tudta "levenni", valószínű még Rarotonga közelében lehet...

Holnap talán többet is megtudunk.

Üdv:
mi

236 Reply by meder 2007-10-20 08:38:05

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607
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Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron a Csendes óceánon - Rádiós Híradó

Sziasztok!

Péter (VK2VZ) ma is beszélt Áronnal, sajnos nagyon gyengén vette, de annyi kiderült,  
hogy minden rendben van, a gyenge szél miatt lassan halad.

Megjelent a Vitorlázás Magazin 2007/5-ös száma. Dénes D. István (felelős szerkesztő) és  
Dénes Balázs (fia és egyik legaktívabb munkatársa) rendszeresen követik Carina és Áron útját.  
A mostani számban, "Félúton", /számvetés egy év után/ címmel jelent meg egy cikk  
a legutóbbi útszakaszról valamint az eltelt év fontosabb/érdekesebb eseményeiről.

Emellett Dénes D. István szokásos vezércikke most a "Teljesítményhiány" okainak (tyúk-tojás)  
boncolgatása során, Fa Nándi meghatározó szerepe mellett Áron teljesítményét is szóba hozza...

A magazint nemcsak Áron miatt érdemes olvasni, színes írásai pár napra jobb irányba terelheti
figyelmünket...  
Aki mégsem tudja megszerezni, nemsokára Áron oldalának Média rovatában minkét cikket olvashatja.

http://www.meder.hu/hun/Vitorlazas07_5.htm

Üdv:
mi

237 Reply by meder 2007-10-23 11:57:30

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron a Csendes óceánon - Rádiós Híradó

Sziasztok!

Egyesek már nagyon türelmetlenkedtek, pedig ha nincs hír, az azért van, mert nincs :-)

Péter (VK2VZ) ma is beszélt Áronnal, sajnos nagyon gyengén vette, de annyi kiderült,  
hogy a hajóval minden rendben van. Ez elég érdekesen jutott a tudomásomra: 
Árpi (WA6HDD) halotta Péter és Feri (HA3MQ) beszélgetését, de őt nem hallotta Áron.  
Én "kibányásztam" Feri címét, írtam neki, és tőle jött az info.

A pozíció továbbra is bizonytalan, talán 164/165-40W 
Ez azt is jelenti, hogy indulása hosszúsági körének átellenes hosszúsága környékén jár,  
ami geometriai értemben a Földkerülés fele...

Üdv:
mi
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Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron a Csendes óceánon - Rádiós Híradó

Sziasztok!

Ma senki sem hallotta Áront, viszont Péter (VK2VZ) helyesbítette a tegnapi pozíciót,  
amit én Feritől (HA3MQ) kaptam meg.

Ezek szerint a tegnapi pozíció: 2007.10.23  06:00 UTC 166-40W 
(A szélességet 21-13S-re becsülöm)

Tongáig még 480 tmf volt hátra, és tényleg tegnap lépte át geometriai értelemben útja felét,  
mostantól közeledik Koperhez (Budapesthez már vagy egy hete közeledik :-)

Frissítve: pozició 
Üdv:
mi

239 Reply by meder 2007-10-25 07:48:25

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron a Csendes óceánon - Rádiós Híradó

Sziasztok!

Ma megkaptuk Pétertől (VK2VZ) Áron teljes pozícióját e-mailben.  
Árpi (WA6HDD) is hallotta, ő echolinken közölte.  
Megtudtuk még, hogy Áron tegnap elaludt, most esik az eső, és gyenge szél fúj.

Pozíció: 2007.10.25  06:00 UTC 21-30S  169-14W

Tongáig még 330 tmf van hátra, okt. 30 körül érhet oda.

Poór Jóska újabb cikke jelent meg a Felvidéki Vasárnapi újságban,  
nemsokára az is olvasható lesz a Média rovatban.

Frissítve: pozíció, (nemsokára a Média is)

Üdv:
mi

240 Reply by meder 2007-10-26 08:22:05
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meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron a Csendes óceánon - Rádiós Híradó

Sziasztok!

Ma nemcsak Péter (VK2VZ) és Árpi (WA6HDD) beszélt Ausztráliából, hanem Alex (OE4BAB)
Ausztriából,  
valamint Karesz (HA5CAR), Feri (HA3MQ) és Tibi (HA5APK) Magyarországról!!! 
Jó félóráig cseverészett, ez bizonyára feltöltötte Áront,  és kimerítette akkuit :-)

Megkaptuk Áron pozícióját, most épp szép idő volt, kb. öt nap múlva érhet Tongába.

Pozíció: 2007.10.26  06:00 UTC 21-15S  170-07W

Tongáig még 290 tmf van hátra.

Frissítve: pozíció

Üdv:
mi

241 Reply by meder 2007-10-27 07:55:15

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron a Csendes óceánon - Rádiós Híradó

Sziasztok!

Péter (VK2VZ) ma is beszélt Áronnal, Árpi (WA6HDD) is hallotta.  
Gyenge az akku, (borús az idő és a szél is gyenge), így röviden beszéltek.

30 vagy 31-én érhet Tongába, amikor 6-7 Bf szél várható. 
Ez nagyon megnehezíti a zátonyokkal sűrűn körülvett kikötő megközelítését...

Pozíció: 2007.10.27  06:00 UTC 21-07S  171-23W

Tongáig még 225 tmf van hátra.

Frissítve: pozíció

Üdv:
mi

http://meder.hu/bb/profile.php?id=2
http://meder.hu/bb/profile.php?id=2
http://meder.hu/bb/viewtopic.php?pid=499#p499
http://meder.hu/bb/profile.php?id=2


2021. 10. 25. 10:21 Üzenetek a látogatóknak (Page 10) - Üzenetek Áronnak - Áron Üzenőfala

meder.hu/bb/viewtopic.php?id=7&p=10 10/14

242 Reply by meder 2007-10-28 08:05:00

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron a Csendes óceánon - Rádiós Híradó

Sziasztok!

Péter (VK2VZ) ma is beszélt Áronnal, Árpi (WA6HDD) is hallotta, 
sőt, az általa használt Gateway révén én is hallottam: 
http://www.meder.hu/hun/radio071028.wma

Gyenge az akku, (borús az idő és a szél is gyenge).  
Holnap átlépi a dátumvonalat, veszít egy napot.

Pozíció: 2007.10.28  06:00 UTC 21-10S  172-20W

Tonga 165 tmf-re van.

Frissítve: pozíció, napló

Üdv:
mi

243 Reply by aron 2007-10-30 05:52:12

aron
Member
Offline

Registered: 2006-11-07
Posts: 234

Re: Üzenetek a látogatóknak

Sziasztok!

Most kotottem ki Tongan (21-08S;175-11W). Minden oke... illetve majdnem minden, de nahany nap javitas
es oke lesz minden. 
(Tehat most nehany napig nem radiozok.)

Naplo es kepek napokon belul!

Udv, 
Aron
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Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron a Csendes óceánon - Tonga

Sziasztok!

Áron elküldte a Tonga-i képeit, valamint néhány olyan képet,  
ami még Moorea-ban készült, de nem volt alkalma letölteni... 
E szakasz naplója is elkészült.

Holnap reggel (nekünk okt. 3 este) indul tovább Fidzsi (Fiji) felé. 
Az út légvonalban mintegy 600 tmf, kb. 10 napos út.

Frissítve: képek, 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 - Rádiós Híradó

Sziasztok!

Péter és Áron beszélgetését Árpi (WA6HDD) is hallotta,  
ő küldte el Áron pozícióját valamint azt az üzenetet, 
hogy Áron még egy hétre becsüli útját.

Pozíció: 2007.11.05  06:00 UTC 20-28S  177-18W

Fidzsi 470 tmf-re van.

Frissítve: pozíció

Üdv:
mi
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Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron a Csendes óceánon - Rádiós Híradó

Sziasztok!

Péter és Áron beszélgetését Árpi (WA6HDD) is hallotta,  
mindketten elküldték Áron pozícióját:

Pozíció: 2007.11.06. 06:00 UTC 20-04S  178-41W

Fidzsi 310 tengeri mérföldre van.

Frissítve: pozíció

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 - Rádiós Híradó

Sziasztok!

Péter és Áron jól hallották egymást, Áront hallotta még Jóska és Árpi, 
az általa használt gateway-en keresztül az ecolinken Laci és én is. 
Így rögzíthettem is a beszélgetést, de sajnos Péter nagyon halkan jött...

Áron pozíciója: 2007.11.07. 06:00 UTC 19-47S  179-58W

Fidzsi 250 tengeri mérföldre van.

Frissítve: pozíció, napló

Üdv:
mi
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Carina és Áron a Csendes óceánon - Rádiós Híradó

Sziasztok!

Péter megint beszélt Áronnal, jól hallották egymást. Árpi is hallotta Áront. 
Minden rendben, a szél gyenge ahhoz, hogy a szélgenerátor töltsön,  
így megint határon van az akku töltése. A sebessége se túl nagy, de azért halad...

Áron pozíciója: 2007.11.08. 06:00 UTC 19-36S  178-49E

Mint látjátok, ismét a keleti féltekén halad,  
tegnap lépte át a 180-as hosszúsági kört.

Fidzsi 170 tengeri mérföldre van.

Frissítve: pozíció

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 - Rádiós Híradó

Sziasztok!

Péter megint beszélt Áronnal, jól hallották egymást. Árpi is hallotta Áront. 
Az echolink segítségével én is, így készült hangfelvétel. 
Minden rendben, a szél elég gyenge, de reméli, hogy kiköthet holnap ilyenkor  
(neki este), vagy szombat este (neki vasárnap reggel). 
Lautoka a kiszemelt kikötő kb. 90 tmf.

Áron pozíciója: 2007.11.09. 06:00 UTC 18-52S  177-45E

A Felvidéki ÚJ SZÓ megint közölt egy cikket Poór Jóska tollából. 
A médiarovatba egyelőre csak az internetes változat van betéve,  
ami viszont nem a teljes cikk. Nemsokára az eredeti szöveg is kint lesz.

Frissítve: pozíció, napló, média

Üdv:
mi
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Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron a Csendes óceánon - Rádiós Híradó

Sziasztok!

Péter tegnap reggel sürgős üzenetet küldött: 
A motor kihajtása nem működik.

Széllel szemben a sötétben nem akart a zátonyok közt cirkálni, 
ezért kért segítséget, hisz partközelben volt... 
(Alig volt szél, de ha megjött volna, a zátonyok közt veszélyes tartózkodni.)

Péter a következő mintegy 4 órában állandó kapcsolatban volt Áronnal és velem.

A Fiji Port Office megadta a Marina számát, ők a Search and Rescue számát, azok meg  
a Port Police számát. A Fiji Navy is képbe került, de tulajdonképpen nem történt semmi.  
Voltak olyan hírek is, hogy helikopterrel keresik, de azok később azt sem tudták, miről beszélek...

A Navy állítólag kiküldött egy hajót, kérte is, hogy használja Áron a füst-jelző fáklyát...

Végül ma reggel tudtuk meg, Péter révén, hogy Áront egy halászbárka bevontatta Momi-ba,  
kb. 22 mérföldre a kiszemelt marinától. Itt nincs semmi, Áron megpróbálja megszervezni átvontatását
Lautokába. 
Ez pár napot igényelhet, igen kicsi itt a hajóforgalom...

Áron pozíciója: 2007.11.11. 06:00 UTC 17-55S  177-16E

Frissítve: pozíció

Üdv:
mi
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