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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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Sziasztok!

Elvitorlazok Savu Savu-ra (Vanua Levu) egy 42 labas trimarannal, 
egy francia haverommal. Ezert 1-2 hetig nem leszek internetkozelben.  
(Csak visszateresem utan lesz friss Keptar/Naplo .)

Udv, 
Aron 
(itt Eroni :-)

277 Reply by aron 2008-01-28 02:55:01

aron
Member
Offline

Registered: 2006-11-07
Posts: 234

Re: Üzenetek a látogatóknak

Sziasztok!

Csutortokon kikotottunk SavuSavu-ban, minden ok. 
Sajnos kicsit megfaztam, ez a tropuson konnyen jon (sok eso es eros szel), 
elore lathatoa ezen a heten megyek vissza komppal a fo szigetre. 
Jovo het elejen frissitem a naplot es a keptarat.

Udv, 
Aron, itt Eroni

278 Reply by meder 2008-02-07 17:53:53

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron a Csendes óceánon - Fidzsi – Áron-híradó

Sziasztok!

Nemrég kaptuk Árontól: 
Három hét történései képekben, naplóban és videóban. 
(A videókra még picit várni kell...)

Poór Jóska újabb cikke is megjelent a Felvidéki Vasárnapban: 
www.meder.hu/hun/PoorVU080206.doc

Üdv:
mi
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aron
Member
Offline

Registered: 2006-11-07
Posts: 234

Re: Üzenetek a látogatóknak

...egy hatalmas mozgósítást szervezünk a világ több, mint 100 országában. Március 29.-én, idén ötödik
alkalommal szervezünk élõ, fáklyás Békejelet a Hõsök terén, és más helyszíneken. Az esemény szlogenje: A
béke erő! Sok segítségre lenne szükségünk, hogy minél színesebb, erõteljesebb, nagy rendezvényt tudjunk
szervezni. Az is nagy segítség ha ezt a levelet tovább küldöd, vagy felteszed a honlapodra, hirdeted
rendezvényeken vagy bárhol. Persze az a legjobb ha csatlakozol és részt veszel. www.humanista.hu …

280 Reply by meder 2008-03-02 17:58:14

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron a Csendes óceánon - Fidzsi – Áron-híradó

Sziasztok!

Két hétre (előzetes bejelentés nélkül) eltűntem***, s három lett belőle...

Közben új képeket, videókat kaptunk Árontól (feltöltésük folyamatban), nemsokára beszámolót is kapunk.

A naplók angol fordításai is folyamatosan készülnek, Andi, Laci, Lali és Pali jóvoltából,  
valamint a szlovák változathoz is küldött P. Jóska egy újabb részt.

A Vitorlázás Magazinban ismét megjelent egy cikk, azt holnap teszem ki.

Üdv:
mi

*** Egy nagy (30m) vitorlást vittünk Gibraltárból a Kanári szigetekre. 
Ott még egy hetet dolgoztunk a hajón, meg egy kicsit vitorláztunk is. 
Volt részünk erős szélben, meg szélcsendben, igen sok műszaki problémával fűszerezve  
(...nagy hajó nagy gond... :-) 
Ezt most "találta" Áron:  
www.sailing.hu/cikkek/vitorlazas_turazas/charter_hajozas/apak_es_ifjak_meteora/
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Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron a Csendes óceánon - Fidzsi – Áron-híradó

Sziasztok!

Áron oldalának Média, Napló és Video rovatainak frissítése is megtörtént. 
Jó szórakozást!

Üdv:
mi

282 Reply by aron 2008-03-12 11:52:43

aron
Member
Offline

Registered: 2006-11-07
Posts: 234

Re: Üzenetek a látogatóknak

Filmajánló: What a way to go life at the end of empire 
Elég sok a probléma és nem vesszük komolyan mi emberek. A fejlődés a világban nagyszerű, de több kárt
okoz, mint amibe belegondolunk. Erről szól a film röviden. Hosszabban: a világunk öngyilkos világ, sokan
nem mernek gyereket vállalni egy ilyen világba, mi lesz a vége? Mindenki fél. Sokan nem látnak már kiutat,
és nem hisznek a változásban. Nehéz.  
Az ellenség mi vagyunk. 
Háborúk: egyre hatékonyabb fegyverek. A hadseregeknek, olyan fegyvereik vannak, hogy nagy távolságból
tömegeket ölnek. Így könnyebben, lelkiismeret nélkül gyilkolnak. 
Túlnépesedés: a Földnek nem 6 milliárd ember a kapacitása, ideiglenesen talán, de ez trend és hosszabb
távon ez nem működik, hacsaknem a Földet még jobban leromboljuk. Ha a trend nem változik 12 milliárdan
leszünk 2050-re. Sok ember és kevés hely. 
A természeti erőforrások kimerítése: Az olaj kitermelést folyamatos növelik. Ha elfogy az olaj, akkor mi
lesz? Erre még nem kész a világ, de a közel jövő problémája. A folyamatos fejlődés, ami a világban van,
több nyersanyagot követel. Ez egy ördögi kör. Egy idő múlva a nyersanyagok kimerítése miatt a gazdaság
nem tud növekedni. Ez globális gazdasági válsághoz vezet. A mezőgazdaságnak alapvető szükséglete az
üzemanyag, ha ez nincs, akkor összeomlik. 
Globális felmelegedés: 
Az időjárás változások oka a növekvő CO2 az atmoszférában. Növekvő hőmérséklet, növekvő tengerszint.
Az évszakok, a biológiai jelek, ami szerint a növények és az állatok élnek ez is felborult. A tengerszint
magasabb és melegebb tenger az olvadások miatt. Az élővilág pusztulása: plankton, korall, halak, madarak
pusztulása. Az áramlási rendszerek változása.  
A természet pusztítása, erdőirtás, szennyezése és mérgezése a Földnek (folyók, tengerek, óceánok, erdők és a
levegő), Ózon lyuk, nukleáris fegyverek és robbantások, terrorizmus (robbantások civil környezetben),
biológiai és kémiai fegyverek alkalmazása, új betegségek (pl. AIDS), hormonokkal kezelt és génkezelt
élelmiszerek. Röviden katasztrofális a helyzet! 
A Föld azt mondja nekünk, hogy használj. Mi pedig kihasználjuk, kizsigereljük és kínozzuk. Néha még
rosszabbakat is teszünk Vele. 
Hova tart a Világ? Elpusztítjuk a Földet… 
EZ FEJLŐDÉS? 
A helyzet egyre súlyosabb, napról napra többet rombolunk. Kinek a játéka ez? A természeti egyensúlyt
felborítottuk, nincs más esélyünk csak a visszaállítása. Mi nem éljük túl a Földet, ha mindent elpusztítunk
nekünk is végünk. A világ vezetői nem adnak választ, mert nem is igazi vezetők. Őrület! A helyzetünk
kritikus. 
”Az egyik lehetőség a kétségbeesés és a teljes reménytelenség, a másik a teljes kihalás. Imádkozunk a
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bölcsességért, hogy helyesen döntsünk.” Woody Allen 
MI 
Az emberek eltávolodtak egymástól, saját maguktól és a természettől. Érezzük ez, el akarunk futni messzire
talán, de nem vagyunk egyedül! Hogy érzed magad egész pontosan? Dolgozunk, de utáljuk munkánkat. Az
élelmiszereink mérgek. A városban, a tömegben és a szennyben élünk. Ez a mi civilizációnk. A jelen
kultúrán a legjobb és a más kultúrák rosszabbak. Ez a propaganda. Mindenkinek minket kéne követni. Mi
vagyunk a leghumánusabb. Hazugságok mindenhol. 
Termelési verseny, folyamatos terjeszkedés és fejlődés. Minden lehetséges, amit akarunk ez a sugallat. A
domináns civilizáció fejlődik és rombol, amíg nem rombol le mindent.  
Az egész több ezer éve kezdődött a mezőgazdasággal, ekkor kezdtük pusztítani a környezetünket. Majd ez az
évek folyamán fokozódott. Nőt a népesség és nőt az igény. ’Food race’ – nőt a népesség növeltük az
élelmiszertermelést, növekedett a népesség folyamatosan. 
Nem volt elég hely el kellett mennünk új helyekre, de ott már lakott valaki. Ekkor háborúval elfoglaltuk. A
települések növekedtek, falu lett, majd kisváros, majd város, most nagyvárosok vannak több millió emberrel.
A városok a természetet rombolják. A technika, a technológia fejlődik folyamatosan kontroll nélkül. A
tudósok felelőssége óriási, de sokan hibáztak, és olyat adtak az emberiségnek, amit nem kellett volna. 
Ha maradunk az ősember szintjén még év milliókat élhettünk volna, de mostanában már csak az év-tízedeket
számoljuk. Melyik a jobb? Egy rohanó vonaton ülünk, ami egyre gyorsabb, nem tudjuk hova megyünk, és
nem tudjuk, hol vagyunk. Le kell szállnunk! Ez egy olyan titok, amit mindenki tud legbelül. 
Eltávolodtunk a természettől és az igazi élettől, igazi kapcsolatunk csak a mi civilizációnkkal van. Nincs
kapcsolat a természettel, úgy élünk, mint az állatok a ketrecben. Vagy úgy, mint egy börtönben vagy
diliházban, ami maximálisan kényelmes persze. A ketrec a város és a civilizáció. Ez is olyan, mint egy
állatkert. Ezért van sok boldogtalan depressziós ember. Vásárlás és TV nézés a modern ember élete. Ettől
akarunk boldogabbak lenni. A civilizációnkban erős a kontroll és a gazdagok védelme. Olyanok vagyunk,
mint a hangyák. Mély az űr és a hiányérzetünk, mivel olyat kapunk a civilizációnktól, amire nincs valódi
szükségletünk: TV, divat, zene, alkohol, cigaretta, drogok… sok-sok pótszer. Ez a kultúra pusztítja a Földet
és rombolja az embereket. Ez az egész a gyerekkori neveléssel kezdődik már. 
Hazudnak nekünk, hazudunk magunknak. Itt az idő, a változás ideje. Meg kell állnunk. Ha hosszan figyelni,
a trükk a valóság mögött van. Felébredünk ebből valaha? Megtalálni magunkat, felnőni, többek vagyunk
spirituálisan, többek vagyunk minden értelemben. Újra kapcsolódni a természethez. Mit akarunk? Ha nem
ezt a civilizációt, akkor mit? Felejtsük el a gazdasági növekedést és a kooperációt a civilizációval.
Lehetséges. Van választásunk. Az idő eljött, nincs több időnk várni. Máskülönben mit hagyunk az
unokáinkra? 
”Nem mondom, hogy könnyű lesz, csak annyit mondok ez lesz az igazság.” 
Morpheus, The Matrix

Könyvek a témában: 
Derick Jensen: A Language Older Than Words;  
Derick Jensen: The Culture Of Make Belive;  
Derick Jensen: Endgame 
Daniel Quinn: The Story Of B; 
Daniel Quinn: Ishmael, 
Daniel Quinn: My Ishmael,  
Daniel Quinn: Tales Of Adam 
Richard Heinberg: The Party’s Over 
Paul Roberts: The end of the Oil 
Jerry Mander: In the Absence of the Sacred 
Jerry Mander: The Case Against the Global Economy 
Richard Manning: Against The Grain, How Agriculture Has Hijacked Civilization 
Richard Manning: Grassland 
Richard Manning: A Good House 
Stuart L. Pimm: The World According to Pimm 
Thomas Berry: The Dream of the Earth 
William Catton: Overshoot  
Otis Graham: Unguarded Gates 
Ran Prieur: Civilization Will Eat Itself, Superweed 
Chellis Glendinning: My Name is Chellis and I’m in Recovery from Western Civilization 
Chellis Glendinning: Off the Map
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283 Reply by meder 2008-03-21 10:44:39

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron a Csendes óceánon - Fidzsi - Média híradó

Sziasztok!

A felvidéki Poór Jóska (író/költő/zenész/zeneszerző/vitorlázó/vállalkozó/stb. :-)  
neve már sokszor szerepelt Áron oldalain.  
Neki köszönhetően, Felvidéken többet szerepel Áron az írott sajtóban, mint idehaza, 
(itthon csak a Vitorlázás Magazin, www.vitorlazasmagazin.hu, a Magyar Vitorlás Szövetség,  
www.hunsail.hu lapja követi rendszeresen Carina és Áron kalndos útját).  
Ráadásul író barátunk honoráriuma nagyobbik részével is támogatja Áront. 
Most is kaptam egy paksaméta ilyen lapot, nemsokára kiegészítem ezekkel a gyűjteményt:  
www.meder.hu/hun/PoorJ.htm

Tegnap volt a dunaszerdahelyi Vámbéry Irodalmi Kávéházban  
Poór József Etűdök és a kesergő című kötetének bemutató estje a 
Vámbéry Polgári Társulás és a Lilium Aurum Kiadó szervezésében.

Színvonalas, jó hangulatú, tartalmas est volt, olyan,  
amitől pár órára emelkedett hangulatba kerül az ember, 
(és bevallom, az est révén a kötetet is sokkal jobban értem, azaz inkább érzem).

E kötet egy része, a Vízközelben, a hajózásról szól.  
Ennek kapcsán Áron útjáról is zajlott egy rövid beszélgetés.

Boldog Húsvéti Ünnepeket: 
mi

284 Reply by meder 2008-03-22 07:06:28

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron a Csendes óceánon - Fidzsi – Áron-híradó

Sziasztok!

Áron nyuszikája küldött képeket, holnapra naplót is ígért, 
és hétfőn nagy pancsolást tart a Csendes óceánban, remélve,  
hogy az itthoni lányokat is eléri spriccelése :-)
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Üdv:
mi

285 Reply by meder 2008-04-02 06:42:16

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron a Csendes óceánon - Fidzsi – Áron-híradó

Sziasztok!

Ma van Áron névnapja. A héber eredetű név jelentése:  
hegyi, ihletett, tisztánlátó, megvilágosodás. 
Vajon melyik áll közelebb a valósághoz? 
Ettől függetlenül, mindannyiunk nevében: 
Isten éltessen Áron!

Egy jó hírt szeretnék megosztani azokkal,  
aki figyelemmel kísérik Áron vállalkozását:

Áron megkapta az elektronikus turista vízumot Ausztráliába. 
Ebben igen sokat segített B. Zsuzsanna, a budapesti  
Ausztrál Nagykövetség igen kedves és szívélyes munkatársa,  
hasznos tanácsaival, gyors és rugalmas ügyintézésével.  
Az egész ügyintézés, úgy az elektronikus mint a hagyományos, 
bár nem egyszerű, igen jól szervezett.  
(Enyhe képzavarral: az ausztrál ügyintézés európai :-)

Érdekesség:

A nyári időszámítás miatt Áron már csak 10 órával jár előttünk. 
Fijiben 2000 óta nincs nyári időszámítás. Ha lett volna,  
akkor február végéig 12 órás lett volna az 
időeltolódás, (hisz ott addig nyár volt), 
márciusban pedig 11 óra...

És egy link: 
http://cruisenews.net/db/shipsatsea.php

Üdv:
mi
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Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron a Csendes óceánon - Fidzsi – Áron-híradó

Sziasztok!

Carina ismét vízen van: 
www.meder.hu/photogallery/displayimage.php?pid=5732&fullsize=1 
A dolog nem ment simán, és még vannak gondok. 
A munkálatairól részletesen beszámol a legújabb hajónaplójában: 
www.meder.hu/hun/naplo40_080323-0414.htm 
Pár új képet is kaptunk, meg egy videót (amit csak holnap teszünk ki).

Üdv:
mi

287 Reply by meder 2008-04-18 11:20:53

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron a Csendes óceánon - Fidzsi – Áron-híradó

Sziasztok!

A Vitorlázás magazin (www.vitorlazasmagazin.hu) 2008/2-os száma folytatta  
"Méder Áron a világ körül" sorozatát "Carina bajai" címmel:  
www.meder.hu/hun/Vitorlazas08_2.htm

Carina bajai sajnos folytatódnak:  
bár ismét szép lett és a vízen ringatózik, 
a motor vízpumpája meghibásodott (a gumi-fogaskerék, impeller), 
az egyik tömítés ereszt és a sebváltó beállítása sem jó...

Frissítve: Média (www.meder.hu/hun/media.htm)

Üdv:
mi

288 Reply by aron 2008-04-22 15:56:19

aron
Member
Offline

Registered: 2006-11-07
Posts: 234
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Re: Üzenetek a látogatóknak

Sziasztok! 
A Boobook nevű öreg fa halászhajóval (55t, egy 300HP dízel motor) Új-Zélandra hajózok holnap, szerdán.
A cél kikötő: Nelson (041-16S; 173-16E), a Déli sziget északi felén lévő kikötőváros. A kapitány és a
barátnője mellett én leszek a legénység. A hajóról kép itt látható:  
http://www.meder.hu/photogallery/displa … &pos=1 
Üdv, 
Áron

289 Reply by meder 2008-05-05 14:56:08

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron a Csendes óceánon – Új-Zéland – Áron-híradó

Sziasztok!

Áronék egyhetesre tervezték az átkelést Új-Zélandra.  
Ez már jócskán eltelt, az utóbbi pár nap időjárása begorombult (8Bf),  
már-már kezdtem aggódni...

Tegnap éjjel megérkeztek, Nelson helyett New Plymouth-ba,  
egyelőre csak azt tudom, hogy motorproblémáik akadtak.  
(Áronnál ez nem ritka :-)

A felvidéki Vasárnap családi hetilapban 2008 május 4-én megjelent  
Poór József A kicsik is útra kelhetnek riportsorozatának kilencedik része  
"A hurrikánok évadján" címmel:

http://www.meder.hu/hun/PJ080505.htm

Üdv:
mi

290 Reply by meder 2008-05-07 16:15:41

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron a Csendes óceánon - Új-Zéland - Áron-híradó

Sziasztok!

Á

http://www.meder.hu/photogallery/displayimage.php?album=lastup&cat=0&pos=1
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Áronék a Boobook halászhajóval továbbhajóztak és  
tegnap este megérkeztek az eredetileg tervezett Nelson kikötőbe.

Útjuk elég kalandos volt, legújabb naplójából kiderülnek a részletek is: 
http://www.meder.hu/hun/naplo41_080415-0507.htm

A képgaléria is kiegészült a "New-Zealand (BooBook, Fishing Motorship)" albummal: 
http://www.meder.hu/photogallery/thumbn … p?album=38

Üdv:
mi

291 Reply by aron 2008-05-23 09:08:18

aron
Member
Offline

Registered: 2006-11-07
Posts: 234

Re: Üzenetek a látogatóknak

Sziasztok! 
Uj-Zeland nagyon tetszik, de megyek vissza Fidzsire CARINA-hoz. Ugy terveztem, hogy repulok, 
de talaltam egy vitorlashajot, ami elvisz. Holnap reggel indulunk, igy csak 5 nappal jart le a vizumom... 
Ez egy 14 eves Beneteau 51-es, a neve: Shambhala. 
Udv, 
Aron 
Opua Marina

292 Reply by meder 2008-06-05 08:22:54

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron a Csendes óceánon - Újra Fidzsin - Áron-híradó 
Megkésve bár...

Sziasztok!

Áron visszaérkezett Fidzsire a Shambhala (Beneteau 510) vitorlással. 
Az eddigi eseményekről részletesen beszámol a naplója legújabb fejezetében: 
http://www.meder.hu/hun/naplo42_080508-0602.htm

Fidzsiben két új szponzor, 
a Henri Lloyd http://www.meder.hu/hun/HenriLloyd.htm és  
a Hella Marine http://www.meder.hu/hun/hellamarine.htm 
csomagja várt rá: 
http://www.meder.hu/photogallery/albums … batban.JPG 

http://www.meder.hu/hun/naplo41_080415-0507.htm
http://www.meder.hu/photogallery/thumbnails.php?album=38
http://meder.hu/bb/profile.php?id=8
http://meder.hu/bb/viewtopic.php?pid=657#p657
http://meder.hu/bb/profile.php?id=8
http://meder.hu/bb/profile.php?id=2
http://meder.hu/bb/viewtopic.php?pid=662#p662
http://meder.hu/bb/profile.php?id=2
http://www.meder.hu/hun/naplo42_080508-0602.htm
http://www.meder.hu/hun/HenriLloyd.htm
http://www.meder.hu/hun/hellamarine.htm
http://www.meder.hu/photogallery/albums/Kepek/Uton/Fiji_again/HL_kabatban.JPG
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http://www.meder.hu/photogallery/albums … rmekek.JPG 
http://www.meder.hu/photogallery/albums … rmekek.JPG

Ráadásnak tíz óvódás 22 rajzzal ajándékozta meg: 
http://meder.hu/bb/viewtopic.php?pid=661#p661

Gondolom mindezek igen jó hatással vannak Áronra, aki most feltöltődve, 
megújult erővel lát neki a következő félkör megtételéhez szükséges  
elő- (vagy inkább utó :-) készületekhez...

Üdv:
mi 
ui: Ennek kapcsán a Szponzor link a főoldalra került és megújult.

293 Reply by aron 2008-06-19 22:50:13

aron
Member
Offline

Registered: 2006-11-07
Posts: 234

Re: Üzenetek a látogatóknak

Sziasztok! 
Újabb motor problémák miatt olcsóbb ha veszek egy használt kis külmotort, ami a CARINA farához
rögzítek majd, amikor  használom. A megoldás nem túl jó, de a sok közül ez talán a legjobb. Ezentúl az
akkumulátort nem tudom majd többé a motorral tölteni, nagyobb hullámoknál nem tudom majd használni a
motort.  
Összefoglalva kevésbé tudok majd a motorra számítani a továbbiakban. 
Üdv, 
Áron

294 Reply by meder 2008-07-08 09:50:35

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron a Csendes óceánon - Rádió-híradó

Sziasztok!

Áron hétfő este vagy kedd reggel akart indulni (nálunk hétfő reggel vagy éjjel).  
Ezt még szándékában állt megerősíteni/pontosítani, de úgy tűnik nem nyílt már rá lehetősége...

A következő napra tervezte az első rádiózást. Ez ma reggel 8-kor lett volna/volt.  
Talán Péterrel (VK2VZ) beszélt, én Árpi közvetítésével hallgattam az echo-linken,  
de zajon kívül csak két hangfoszlányt véltem megérteni, de Áron hangját mégis felismertem. 
(..south.. ..vétel..  http://www.meder.hu/hun/radio080708.wma)

Á
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Szóval úgy tűnik, Áron elindult, kb. egy hét múlva érkezhetne Port Vila-ba, Vanuatu fővárosába.  
Végig erős 6-os szél (24-27 csomó) várható, eleinte 3/4-es, majd inkább hátszélbe forduló.

Üdv:
mi

295 Reply by meder 2008-07-09 08:00:48

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron a Csendes óceánon - Rádió-híradó

Sziasztok!

Ma Árpi beszélt Áronnal, a rögzítésről sajna lemaradtam,  
de legalább tudjuk a pozícióját:

17-34 S  174-38 E

Légvonalban kb. 170 mérföldet tett meg Fidzsi-ből való indulása óta,
és 380 tmf (704 km) van hátra Port Vila-ig, Vanuatu fővárosáig.

Frissítve: pozíciók

Üdv:
mi

296 Reply by meder 2008-07-12 09:03:53

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron a Csendes óceánon - Rádió-híradó

Sziasztok!

Ma végre ismét sikerült Áronnal rádiózni. Köszönet minden amatőrnek! 
Az a rádióállomás, amit Árpi szokott használni, sajnos nem volt bekapcsolva, 
de Pali jól tudott Áronnal beszélni, Fred jól tudta venni Áront,  
mindhárman kapcsolatban voltunk egymással az echo-link révén.  
Pali minden üzenetet átadott Áronnak, Fred pedig kitette az echora amit 
az ő rádiója vett: 
http://www.meder.hu/hun/radio080712.wma

Áron pozíciója UTC 2008.07.12 06:00   17-56 S   171-39 E

http://meder.hu/bb/profile.php?id=2
http://meder.hu/bb/viewtopic.php?pid=671#p671
http://meder.hu/bb/profile.php?id=2
http://meder.hu/bb/profile.php?id=2
http://meder.hu/bb/viewtopic.php?pid=673#p673
http://meder.hu/bb/profile.php?id=2
http://www.meder.hu/hun/radio080712.wma
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Eddig mintegy 340 mérföldet tett meg, kb. 200 tmf van még hátra.

Frissítve: pozíciók

Üdv:
mi

297 Reply by meder 2008-07-13 08:13:19

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron a Csendes óceánon - Rádió-híradó

Sziasztok!

Ma is kitettek magukért rádiós barátaink, sikerült Áronnal beszélniük.  
Laci (HA8RD) már reggel jelezte, hogy a mi frekvenciákon verseny zajlik. 
(Vasárnap ez gyakori, és nagyon megnehezíti a rádiózást.)

Pali (N6DMV) jól tudott Áronnal beszélni, kitette az echora is. 
Fred (AA7UY) most nemcsak jól vette Áront, hanem Áron is hallotta őt.  
Árpi (WA6HDD) is figyelte Áront a szokásos táv-állomása közvetítésével, 
de csak foszlányokat hallott.

Az echon rögzítettem a beszélgetést, de sajnos a verseny miatt nem nagyon élvezhető  
(bár Fred megkérte őket, hogy menjenek odébb...): 
http://www.meder.hu/hun/radio080713.wma

Áron pozíciója UTC 2008.07.13 06:00   17-54 S   170-16 E

Tegnap óta 80 mérföldet tett meg, kb. 125 tmf van még hátra.

Frissítve: pozíciók

Üdv:
mi

298 Reply by meder 2008-07-14 08:39:19

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron a Csendes óceánon - Rádió-híradó

Sziasztok!
Á Á
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Pali, Fred és Árpi rádióztak ma Áronnal, de elég nehezen lehetett érteni:

http://www.meder.hu/hun/radio080714.wma

Áron pozíciója UTC 2008.07.14 06:00   17-51 S   169-09 E

Tegnap óta 70 mérföldet tett meg, kb. 65 tmf van még hátra, 
ha minden jól megy holnap megérkezik Port Vaila-ba (Vanuatu).

Frissítve: pozíciók

Üdv:
mi

299 Reply by meder 2008-07-15 10:46:17

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron a Csendes óceánon - Áron-híradó

Sziasztok!

Áron szerencsésen megérkezett Vanuatu sziget fővárosába, Port Vila-ba. 
Pozíció: 2008.07.15.   17-44,8 S  168-18,7 E 
Nemsokára lesznek képek, majd napló.

Frissítve: pozíciók

Üdv: 
mi

300 Reply by meder 2008-07-21 11:00:10

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron a Csendes óceánon - Áron-híradó

Sziasztok!

Áron valószínűleg elhagyta Vanuatu-t, pár órája ismét úton van. 
Biztosat persze csak az első sikeres rádiózás után tudhatunk meg erről,  
a rádióamatőr barátaink segítségével.

Ú
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Következő célpontja Port Moresby (PNG, Pápua Új-Guinea).  
A mintegy 1350 tmf megtételét Áron 3-4 hétre tervezi.

A beígért képek és a napló mostanában kerültek ki az oldalára.

Üdv: 
mi
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