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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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251 Reply by meder 2007-11-12 08:12:44
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!
Péter ma reggel is beszélt Áronnal, utána Árpi is rádiózott.
Ezt a szokásos módon tudtam rögzíteni.
Sajnos ezzel a módszerrel a másik fél gyengén (vagy egyáltalán nem) hallható.
Továbbra is Carina átvontatását próbálja megszervezni.
Frissítve: napló
Üdv:
mi

252 Reply by meder 2007-11-13 08:31:35
meder
Administrator
Offline
Registered: 2006-10-18
Posts: 607
Re: Üzenetek a látogatóknak
Carina és Áron a Csendes óceánon - Fidzsi
Sziasztok!
Péter és Árpi ma reggel kétszer is próbálták Áront rádión elérni.
Áron nem ígérte biztosra a beszélgetést, mert elsősorban Carina
átvontatását és tárolását próbálja megszervezni.
Hétvégére ígért naplót és képeket. Addig is, egy kis érdekesség:
Áron Üzenőfalára (Messages to Aron/All the best) tegnap BSCC ezt írta:
http://meder.hu/bb/viewtopic.php?pid=516#p516
Innen tudtuk meg hogy a The Fiji Times beszámolt Áron kivontatásáról:
http://fijitimes.com.fj/story.aspx?id=74152
http://www.meder.hu/hun/FijiTimesOnline071112.mht
K. László AA7UY jóvoltából olvashatjuk e cikket magyarul is...
http://www.meder.hu/hun/Sodrodo.htm
Frissítve: média
Üdv:
mi

253 Reply by meder 2007-11-14 11:20:47
meder
Administrator
Offline
Registered: 2006-10-18
Posts: 607
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Re: Üzenetek a látogatóknak
Carina és Áron a Csendes óceánon – Fidzsi - Rádiós Híradó
Sziasztok!
Péter (VK2VZ) Feri (HA3MQ, Magyarországról!) és Árpi (WA6HDD) ma sikeresen rádiózott Áronnal,
Árpi segítségével hallhattam és így rögzíthettem is a beszélgetést.
Elég sokat beszélt (sajnos a másik fél alig hallható, ezért azt kivágtam), kitettem a szokásos helyre.
Áront holnap vontatják be Vuda Marinába, úgy tűnik Carina ott vészelheti át a hurrikánszezont.
http://www.meder.hu/Vuda.jpg
A pozícióját is pontosította:
én önkényesen behelyeztem a Momi öbölbe, a valós helye ettől mintegy két mérfölddel délebbre van...
Frissítve: napló, pozíció
Üdv:
mi
ui:
K. Laci most jelezte, hogy miután én felhívtam a figyelmeteket, hogy Áron ismét a keleti féltekén van,
pozíciójában továbbra is nyugatot írtam. Most azt is kijavítottam...

254 Reply by aron 2007-11-15 13:08:00
aron
Member
Offline
Registered: 2006-11-07
Posts: 234
Re: Üzenetek a látogatóknak
Sziasztok!
Megérkezdtem a Vuda Marinába, a vontatással 4óra volt az út.
Kijöttek a hivataloktól és persze kiakadtak a csótány tenyészetemen. Le sem merem írni mit kaptam.
Napló és képek napokon belül.
Minden jót!
Áron

255 Reply by meder 2007-11-15 13:08:24
meder
Administrator
Offline
Registered: 2006-10-18
Posts: 607
Re: Üzenetek a látogatóknak
Carina és Áron a Csendes óceánon – Fidzsi - Rádiós Híradó - Áron híradó
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Sziasztok!
Péter (VK2VZ) és még sok rádiós barátunk ma is beszéltek Áronnal.
Ez neki nagy születésnapi ajándék volt. Most egy darabig nem rádiózik.
Ismételten köszönjük minden rádiós barátunk segítségét.
Most Áron már a marinában van, már tudott internetezni.
Elküldte a Carina-mentés saját verzióját:
http://www.meder.hu/hun/CarinaMentes.htm
Elkezdte a belépési formaságok intézését is.
Azzal viszont kis gond akadt, a svábbogarak ugyanis okmányok nélkül jöttek.. :-)
Frissítve: napló
Üdv:
mi

256 Reply by aron 2007-11-17 13:26:17
aron
Member
Offline
Registered: 2006-11-07
Posts: 234
Re: Üzenetek a látogatóknak
Kedves Látogató!
2008. májusáig Fijin leszek. A hajójavítások és a ciklon szezon miatt.
Minden hétfőn frissítem a képtárat a hét legjobb fotóival (néha gyakrabban), és heti beszámolókat írok majd
az itteni életről.
Megpróbálok egy hosszabb beszámolót írni Fijiről, amit folyamatosan bővítek, legalább hetente.
Ingyenes WLAN lehetőség van a Vuda Marinába (http://www.vudamarina.com.fj),
ezért remélem gyakrabban tudom frissíteni az oldalamat.
Üdv,
Áron

257 Reply by lacik 2007-11-17 17:07:19
lacik
Member
Offline
Registered: 2007-01-12
Posts: 16
Re: Üzenetek a látogatóknak
Orulok, hogy minden sikerult. Szulinapodra gratulalok es meg sokat erj meg egeszsegben.
Talan mikor megint elindulsz sikerul radioznunk.
73
Freddy
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258 Reply by aron 2007-11-18 12:52:26
aron
Member
Offline
Registered: 2006-11-07
Posts: 234
Re: Üzenetek a látogatóknak
Szia Freddy!
Köszi szépen! Én is remélem hogy esetleg később is tudunk rádiózni majd.
73DX,
Áron

259 Reply by meder 2007-11-18 13:30:38
meder
Administrator
Offline
Registered: 2006-10-18
Posts: 607
Re: Üzenetek a látogatóknak
Carina és Áron a Csendes óceánon – Fidzsi
Sziasztok!
Áron folyamatosan küld képeket és videókat.
Most a jachtnapló is elkészült.
Frissítve: napló, képek, videók (még folyamatban)
Üdv:
mi

260 Reply by meder 2007-11-19 12:46:17
meder
Administrator
Offline
Registered: 2006-10-18
Posts: 607
Re: Üzenetek a látogatóknak
Köszönöm azoknak, akik tegnap telefonáltak vagy SMS-t küldtek.
mi

261 Reply by student 2007-11-19 18:18:42
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student
New member
Offline
Registered: 2007-11-19
Posts: 1
Re: Üzenetek a látogatóknak
Kedves Áron!
örömmel láttam, hpgy fejlődik az oldal, egyre több nyelven vagy elérhető.
Szívesen kiigazítanám a német aloldalát az oldalad, ha nem bánod. Letölteném amit találok és átjavítom a
fordítást, utána pedig elküldöm. A kérdés, hogy ezzel tudsz-e valamit kezdeni, tudod-e csatolni és le tudod-e
cserélni a fennt lévő német információkat.
Várom válaszod!
Üdvözlettel
Szilvi

262 Reply by aron 2007-11-20 13:53:54
aron
Member
Offline
Registered: 2006-11-07
Posts: 234
Re: Üzenetek a látogatóknak
Kedves Szilvi!
Előre is nagyon köszönöm. E-mailen küldöm a fordítandó anyagot (2-3oldalas beszámoló).
Majd természetesen lecserélem a német verziót a Tiedre.
Igen mostanában szeretnék minél több zászlót kitenni az oldalamra, vagyis minél több nyelven leírni a
”CARINA történetét”.
Kínaiul tudsz?
Üdv,
Áron

263 Reply by aron 2007-11-25 12:00:49
aron
Member
Offline
Registered: 2006-11-07
Posts: 234
Re: Üzenetek a látogatóknak
Kedves látogató!
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Ismét vannak új képek a Galériában alapvetően a hajó kiemelésről és tárolásáról, emellett az elmúlt hetem
(11.18-25) történési, ’az élet Fidzsin’ is megtalálható a Jachtnaplóban.
A Carina fedélzetéről több, mint négy száz nap alatt 694 rádiókapcsolatot létesítettem 124 rádióamatőrrel és
vitorlással 12országból.(Az utam elején nem minden rádiókapcsolatot írtam le, illetve néha elvesztettem a
valahova leírt hívójelet és riportot.)
Erről készített rádiónapló itt található (Elérési útvonal: nyitóoldal → magyar zászló, majd a kép alatti első
link: Rádió-napló): http://www.meder.hu/radionaplo.htm
Üdv,
Áron

264 Reply by meder 2007-12-02 16:53:37
meder
Administrator
Offline
Registered: 2006-10-18
Posts: 607
Re: Üzenetek a látogatóknak
Carina és Áron a Csendes óceánon - Fidzsi - Rádiós Híradó - Áron híradó
Sziasztok!
Áron kiegészítette "Az élet Fidzsin" naplót, ezt kb. heti rendszerességgel fogja megtenni.
Folytatta a képek feltöltését, és az egységesítés kedvéért a Carina felújítását megörökítő
fotók válogatását is elvégezte, mostantól ezek is a galériában láthatók.
Természetesen a Fidzsin készült fotók is folyamatosan bővülnek.
A Klubrádió (Budapesten 95.3) Hátszél műsora hétfő este 8-kor megint
Carina és Áron kalandjával is foglalkozik. Persze, ha valaki "elszalasztaná",
a Média rovatban is meghallgathatja.
Frissítve: napló, képek
Üdv:
mi

265 Reply by meder 2007-12-09 12:32:50
meder
Administrator
Offline
Registered: 2006-10-18
Posts: 607
Re: Üzenetek a látogatóknak
Carina és Áron a Csendes óceánon - Fidzsi - Áron híradó
Sziasztok!
Áron ismét kiegészítette "Az élet Fidzsin" naplót.
Ú
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Újabb képek is kerültek a galériába, valamint az Üzenőfalra beszámoló a Daman hurrikánról...
Frissítve: napló, képek
Üdv:
mi

266 Reply by bakoservin 2007-12-09 13:21:56
bakoservin
New member
Offline
Registered: 2007-12-09
Posts: 1
Re: Üzenetek a látogatóknak
Szia Áron!
Már egy ideje figyelemmel követjük kalandos hajóutad és igazán büszkék vagyunk rád!Mi is hajózunk igaz
nem ilyen nagy léptékben,mint Te.A mi hajónk is akkora,mint a Tiéd úgyhogy azt gondoltuk miután
szerencsésen hazaértél mi is útra kelünk.(Az asszony már pakolja a cuccomat):)Továbbra is sok szerencsét az
útra és boldog karácsonyt!

267 Reply by Bumbi 2007-12-11 04:31:08
Bumbi
New member
Offline
Registered: 2007-12-11
Posts: 1
Re: Üzenetek a látogatóknak
Szia Aron!
Uj Zelandra le fogsz jonni?

268 Reply by meder 2007-12-13 18:48:09
meder
Administrator
Offline
Registered: 2006-10-18
Posts: 607
Re: Üzenetek a látogatóknak
Carina és Áron a Csendes óceánon - Fidzsi - Média híradó
Sziasztok!
A Vitorlázás Magazin 2007/6-os száma "A dátumválasztó után" címen
közli Áron beszámolóját a Tahiti – Fidzsi útszakaszról:
http://www.meder.hu/hun/Vitorlazas07_6.htm
Á
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Aki Áron útja kapcsán kezdett el érdeklődni a vitorlázás iránt és teheti,
vegye meg a magazint (akár karácsonyi ajándéknak is), a vitorlázás teljes spektrumát megtalálja benne.
E mostani számban például Dénes D. István (felelős szerkesztő) interjút készített Fa Nándorral,
a nagyhajózásról, teljesítményről, színvonalról "A vállalás hiánya címmel"...
*** *** ***
Mint tudjátok, a Felvidéki Poór József (író, költő, zenész, vitorlázó, s még ki tudja mi minden :-)
rendszeresen közöl beszámolókat Áron útjáról az ÚJ SZÓ újságban és a Vasárnap hetilapban.
Vele Áron még itthon ismerkedett meg, mint egyik naplórészletéből is kiderül:
"Poór József által küldött Varsányi József Zsuzsannával a Föld körül könyve
nekem folyamatosan nagyon hasznos olvasmány"
Most Jóska elküldött két újabb újságot, (ezeket a cikkeket eddig csak elektronikusan kaptam meg),
kiegészítettem az beszkennelt anyagait:
http://www.meder.hu/hun/PoorJ.htm
Küldeményét frissen megjelent könyvével
http://www.meder.hu/hun/PJ_Etudok.jpg
egészítette ki, melyekben elbeszéléseit verseivel és saját illusztrációival tagolja.***
Könyve nyitóoldalára Áront is becsempészte:
http://www.meder.hu/hun/PJ_EtudokA.jpg
Frissítve: média
Üdv:
mi
*** A "versek" tulajdonképpen vízivándor dalszövegek,
s az illusztrációk is a tenger ihletésében jöttek világra,
s a kötet "vízközelben" c. része vitorlás-elbeszélések (PJ pontosítása)

269 Reply by meder 2007-12-15 03:37:19
meder
Administrator
Offline
Registered: 2006-10-18
Posts: 607
Re: Üzenetek a látogatóknak
Carina és Áron a Csendes óceánon - Fidzsi - RTL Fókusz
Megkésve bár...
Sziasztok!
Sajnos csak megkésve tudlak értesíteni Titeket, hogy az RTL Klub tegnapi Fókusz műsorában,
"A földkerülő út felén" címmel egy összeállítást közöltek Áron eddigi útjáról.
A riportot Czakó József készítette telefonon,
(aki Gibraltárban már találkozott Áronnal, az árboc felállításában is segédkezett :-)
és felhasználták benne Áron hazaküldött videóit.
Most látom, de már késő...
Czakó Józsi SMS-ben értesített, sokan hívtak telefonon, Felvidékről e-mailt is kaptam az adásról...
Akik (az én hibámból) lemaradtak, egy darabig az RTL archívumában is megnézhetik:
http://www.rtlklub.hu/videotar/?vkatid= … dasid=3770
meder.hu/bb/viewtopic.php?id=7&p=11
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utána a:
http://meder.hu/hun/vitorla.wmv
ill. a
http://www.youtube.com/watch?v=IpJvcHKZLLw
helyen is megnézhető.
Frissítve: média
Üdv:
mi

270 Reply by MagyarRadioMozaikSydney 2007-12-17 02:04:41
MagyarRadioMozaikSydney
New member
Offline
Registered: 2007-12-17
Posts: 1
Re: Üzenetek a látogatóknak
Kedves Aron es persze Carina, erdeklodessel varunk Sydney-ben es remeljuk beszelgethetunk veled radio
musorunk kereteben. Jo lenne tudni mikor erkezel ide, hogy ertesitsuk az itteni magyarokat erkezesedrol.
Kivanunk kellemes szeleket, de csendes vizet, viszontlatasra itt Sydney-ben,
udvozlettel
ILosvay Gusztav es Katalin
Magyar RAdio Mozaik Sydney
www.ilosvay.net
Last edited by MagyarRadioMozaikSydney (2007-12-17 02:05:24)

271 Reply by aron 2007-12-18 22:53:02
aron
Member
Offline
Registered: 2006-11-07
Posts: 234
Re: Üzenetek a látogatóknak
Sziasztok!
BokosErvin: Remelem a Ti hajotok nagyobb azert, mint Carina :-)
Bumbi: Uj Zelandra valoszinu nem megyek, a kapitany meg sem akar indulni:(
Magyar Radio Mozaik Sydney: Sydneybe nem fogok menni, hanem eszakrol szeretnem erinteni Ausztraliat,
az e-mailre most valaszolok:)
Ma lesznek uj kepek es naplo kint az oldalon, sajnos a marinaban nem volt jo (es most sem az) a WLAN
az elmult napokban, igy be kellett jonnon Lautokaba netezni.
Udv,
Aron

272 Reply by meder 2007-12-21 10:16:50
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meder
Administrator
Offline
Registered: 2006-10-18
Posts: 607
Re: Üzenetek a látogatóknak
Carina és Áron a Csendes óceánon - Fidzsi - Ünnepek
Sziasztok!
Amint Áron írta, a napokban friss képek és napló került az oldalára.
Közben az angol fordítások is fokozatosan felzárkóznak.
Poór Jóska újabb cikke is megjelent a Felvidéki Vasárnapban.
Frissítve: napló, fotók, média
Ha időközben újabb híradásra nem kerülne sor,
Mindnyájatoknak kívánunk
áldott, békés Karácsonyt, és
sikerekben gazdag, boldog Újesztendőt:
mi

273 Reply by meder 2007-12-24 09:06:03
meder
Administrator
Offline
Registered: 2006-10-18
Posts: 607
Re: Üzenetek a látogatóknak
Carina és Áron a Csendes óceánon - Fidzsi – Áron-híradó
Sziasztok!
Áron, (kissé megváltozva, de törve nem:
http://www.meder.hu/photogallery/displa … fullsize=1
:-)
küldött képeket és naplót, valamint írt az Üzenőfalra is.
Áldott békés Karácsonyt:
mi

274 Reply by meder 2008-01-02 11:02:30
meder
Administrator
Offline
Registered: 2006-10-18
Posts: 607
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Re: Üzenetek a látogatóknak
Carina és Áron a Csendes óceánon - Fidzsi – Áron-híradó
Sziasztok!
Mindenkinek, aki követi Áron útját,
sikerekben gazdag, nagyon boldog Újesztendőt kíván.
Küldött képeket, videót és naplót.
BUÉK:
mi

275 Reply by meder 2008-01-11 11:07:54
meder
Administrator
Offline
Registered: 2006-10-18
Posts: 607
Re: Üzenetek a látogatóknak
Carina és Áron a Csendes óceánon - Fidzsi – Elisa hurrikán
Sziasztok!
Mostanában kevesebb a hír, hisz Áront utolérte a hurrikán szezon,
hosszú várakozásra kényszerítve..
Közben javítja a motort, árbocot, vitorlákat, stb., és persze búvárkodik is,
no meg éli a kikötők szokásos társadalmi életét.
Kb. heti rendszerességgel beszámol ezekről és küld képeket/videókat.
Ezeket nem fogom külön jelezni, csak ha valami különleges/érdekes dolog történik.
Mostani érdekesség:
Kialakult a második, Elisa névre keresztelt hurrikán is Fidzsi és Tanga között.
Ez rendhagyó módon nem Fidzsi felé indult, hanem egyből DK-re vette az irányt.
Általában nyugatra indulnak, fokozatosan térülnek el a sarok irányába, majd kelet felé.
Ez egy kettes fokozatú, enyhébb hurrikán, mindössze 45 csomós (90 km/h) szélsebességekkel.
(Persze, még bármi megeshet, e nőszemélyek elég szeszélyesek :-)
http://www.meder.hu/Elisa/Elisa.pdf
http://www.meder.hu/Elisa/Elisa_track.gif
http://www.meder.hu/Elisa/Elisa_sat.jpg
http://www.meder.hu/Elisa/Elisa_saildocs.jpg
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