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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!

érdekesség
Áron Üzenőfala » Messages to Aron » érdekesség

Pages 1

You must login or register to post a reply

RSS topic feed

Posts [ 5 ]

1 Topic by ha5car 2007-04-26 11:54:09

ha5car
New member
Offline

From: Budapest
Registered: 2006-11-20
Posts: 7

Topic: érdekesség

Á

http://meder.hu/bb/index.php
http://meder.hu/bb/index.php
http://meder.hu/bb/userlist.php
http://meder.hu/bb/search.php
http://meder.hu/bb/register.php
http://meder.hu/bb/login.php
http://meder.hu/bb/search.php?action=show_recent
http://meder.hu/bb/search.php?action=show_unanswered
http://meder.hu/bb/viewtopic.php?id=55
http://meder.hu/bb/index.php
http://meder.hu/bb/viewforum.php?id=3
http://meder.hu/bb/viewtopic.php?id=55
http://meder.hu/bb/login.php
http://meder.hu/bb/register.php
http://meder.hu/bb/extern.php?action=feed&tid=55&type=rss
http://meder.hu/bb/profile.php?id=21
http://meder.hu/bb/viewtopic.php?pid=278#p278
http://meder.hu/bb/profile.php?id=21


2021. 10. 25. 12:18 érdekesség (Page 1) - Messages to Aron - Áron Üzenőfala

meder.hu/bb/viewtopic.php?id=55 2/4

Szia Áron.

Utolsó beszélgetésünket éppen befejeztük április 24-én, még Lacival váltottunk pár szót mikor  
meghívott egy állomás 14290-en . 
Nem értettem rögtön , hogy ki az illető mivel már levettem a fejhallgatót a fejemről 
és éppen a kikapcsolás mellett döntöttem, de azért rákérdeztem hogy ki hív QRZ? 
Hát nagy meglepetés ért, egy Izlandi állomás TF3ARI/Reykjavik neve Ari hívott és  
érdeklődött milyen nyelven beszéltünk.Mondtam hogy magyarul és említettem hogy egy 
vitorlás barátommal vettük fel a kapcsolatot aki Panama csendes-óceáni részén tartózkodik.
Persze megemlítettem a honlapodat is mire ő nagy örömmel közölte, hogy ismeri és persze 
további jó utat és üdvözletét küldi. 
Szóval kicsi a világ. Egy story  a sok közül. 
További jó utat és vigyázz magadra 
vy 73 best dx's 
Karesz

2 Reply by RAJKAI PÉTER 2007-06-26 18:25:28

RAJKAI PÉTER
New member
Offline

Registered: 2007-05-03
Posts: 6

Re: érdekesség

Remélem rajtad kívül más is tudja merre felé hajózol ...Én úgy jártam Veled, mint Ariadné...Elvesztettem a
fonalat... 
Most sörfözök a Neten: ki mit tud???Rólad. Addig is jó szelet kéz és lábtörést kíván Rajkai Péter és a
www.rottar.hu

3 Reply by RAJKAI PÉTER 2007-07-09 07:36:43

RAJKAI PÉTER
New member
Offline

Registered: 2007-05-03
Posts: 6

Re: érdekesség

A SZAKIRODALOM SZERINT A TENGERÉSZEK A LEGBABONÁSABBAK A VILÁGON ÉS A
LEGTÖBBET BESZÉLNEK. (!?) 
AZ UTÓBBI A HAJÓN NEM VESZÉLYES -CSAK EGY BIZONYOS IDŐ UTÁN -AMIKOR MÁR
KIFELÉ ÉS KOPOGSZ A KABINAJTÓN- DE MAJD ÍRD MEG MILYEN VOLT A 07.07.07 - ITT
BUDAÖRSÖN RENGETEG ESKÜVŐT KÖTÖTTEK, ÉS MEG A SZERTE A VILÁGON- EZEK UTÁN 
MÉG AZT MONDJÁK, HOGY A TENGERÉSZEK BABONÁSAK. ...!? 
BTRGS/ÜDV: RAJKAI PÉTER és a WWW.ROTTAR.HU.  VEZETŐSÉGE

4 Reply by aron 2007-08-11 03:01:22

aron

http://meder.hu/bb/profile.php?id=190
http://meder.hu/bb/viewtopic.php?pid=371#p371
http://meder.hu/bb/profile.php?id=190
http://www.rottar.hu/
http://meder.hu/bb/profile.php?id=190
http://meder.hu/bb/viewtopic.php?pid=383#p383
http://meder.hu/bb/profile.php?id=190
http://www.rottar.hu/
http://meder.hu/bb/profile.php?id=8
http://meder.hu/bb/viewtopic.php?pid=424#p424
http://meder.hu/bb/profile.php?id=8


2021. 10. 25. 12:18 érdekesség (Page 1) - Messages to Aron - Áron Üzenőfala

meder.hu/bb/viewtopic.php?id=55 3/4

Member
Offline

Registered: 2006-11-07
Posts: 234

Re: érdekesség

Kedves Péter és Karesz!

A rádióamatőrök segitik folyamatosan az utamat. Ők mindig tudnak rólam valamit. 
Legalább egy pos.-t. 
Például Karesz (HA5CAR) hallott engem Budapestről és  
én is hallottam őt múlt héten. Ami hihetetlen figyelembe véve a távolságot és az én kimenő
teljesitményemet... 
Jelenleg Fredi (AA7UY), Robi, Pali, Gyuri, Laci és még sokan mások segitenek és figyelnek minden este/
éjszaka Amerikából.

Nem vagyok babonás, de persze kicsit igen:))  
07.07.07 már nem is tudom. 
Tudod 52nap az óceánon egyedül, a napok nem is olyan fontosak már.

Mindent jót! 
73DX 
Áron és Carina

5 Reply by Gabriella 2007-10-05 10:02:31

Gabriella
New member
Offline

Registered: 2007-10-05
Posts: 1

Re: érdekesség

Kedves Áron! 
Ismeretlenként jelentkezem. "Öreg" balatoni vitorlázó vagyok, elkinteve egy háromhetes aegei/földközi
túrától. Úgy tekintek rád, mint aki megvalósítja ifjúkori álmomat. Büszkék vagyunk rád és fohászkodunk
érted. 
Szívesen segítenék, ha közöltök egy számlaszámot. 
Jó szelet! 
Skublics Gábor
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