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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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Carina és Áron a Csendes óceánon - Rádió-híradó

Sziasztok!

Árpi (HA7FV) beszélt Áronnal, azon a bizonyos ausztráliai rádión keresztül. 
Jól hallották egymást. Áron kedd reggel (nekünk hétfő este) indult. 
Kellemes 20 csomós keleti szélben, napsütésben vitorlázik.  
Más hír nincs, ami jó hír :-)

Pali is hallotta Áront, de nagyon gyengén. A felvétel végén talán őt halljuk. 
A beszélgetés sajnos egyoldalú, Árpit az echon mi nem halljuk:
http://www.meder.hu/hun/radio080722.wma

Pozíció: 2008.07.22. UTC 0600   17-32 S   167-48 E 
40 mérföldet tett meg, Port Moresby (Pápua Új-Guinea) még 1300 mérföldre van.

Üdv: 
mi

302 Reply by meder 2008-07-23 08:58:17

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron a Csendes óceánon - Rádió-híradó

Sziasztok!

Árpi beszélt Áronnal, az ausztráliai átjátszó-rádión keresztül. Áron jól hallotta, Árpi viszont nagyon zajosan.  
Próbálkozott a hosszú úton is, hasonló volt a terjedés, talán egy árnyalattal jobb: 
http://www.meder.hu/hun/radio080723.wma

Jóska próbálta szűrni a zajt, az ilyen lett: 
http://www.meder.hu/hun/radio080723j.wma

Pali és Laci is figyelték Áront, de alig sejlett ott valami.

Áron egy fokkal vitorlázik 20 csomós keleti szélben, nagy hullámokon, napsütésben/holdsütésben. 
Kicsi a forgalom, tegnap óta nem látott hajót. Enni készül. Hogy fog-e hal halni, ezt nem jól hallani...

Pozíció: 2008.07.23. UTC 0600   16-55 S   166-29 E 
Kb. 90 mérföldet tett meg, Port Moresby még 1220 mérföldre van.

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

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron a Csendes óceánon - Rádió-híradó

Sziasztok!

Négy nap után rádióamatőr barátainknak ismét sikerült kapcsolatba lépni Áronnal. 
Árpi is, Pali is, Fred is beszélt vele, de elég gyatra volt a terjedés.  
Árpi állomását Fred közvetítésével hallgathattam és rögzítettem a hallottakat  
(előtte az állomás tulajdonosát, David-et megkértem, kapcsolja be a készülékét).  
http://www.meder.hu/hun/radio080727.wma

Fred külön is rögzítette a beszélgetést: 
http://www.meder.hu/hun/fred080727.wma

A pozíciót nem sikerült egyértelműen levenni: 
Pozíció: 2008.07.27. UTC 0600   15-05 S   161-57 (Fred szerint 27) E 
300 mérföldet tett meg négy nap alatt, Port Moresby még kb. 980 mérföldre van. 
(Mondhatni, hogy e szakasz egyharmadánál tart.) 
Ez a napi 75 tmf elég jónak mondható, mert egy ciklon-anticiklon páros  
teljesen bezavart a passzátba, két nap alatt 360 fokos szélirányváltozást okozva.

Üdv: 
mi

304 Reply by meder 2008-07-28 08:23:27

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron a Csendes óceánon - Rádió-híradó

Sziasztok!

Ma is sikerült beszélni Áronnal. Az Árpi által használt állomáson keresztül alig: 
http://www.meder.hu/hun/radio080728.wma

Fred rádióján valamivel jobban lehetett hallani. Ő is rögzítette a beszélgetést: 
http://www.meder.hu/hun/fred080728.wma

Lali (Washington állam) is hallotta a beszélgetést és talán Pali is. 
Azt is megtudtuk, hogy gyenge az akku. Ez nem meglepő,  
mert pár napja gyengült a szél, napeleme pedig már nincs...

Pozíció: 2008.07.28. UTC 0600   14-58 S   160-35 E 
80 mérföldet tett meg tegnap óta, Port Moresby még kb. 880 mérföldre van.

Üdv: 
mi
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305 Reply by meder 2008-07-29 08:18:48

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron a Csendes óceánon - Rádió-híradó

Sziasztok!

Fred beszélt ma Áronnal. Lali, Lajos és talán Pali is hallgatta. 
Utána mintha Ferivel (Siklós!) beszélt volna.  
Fred kitette a beszélgetést az echo-ra, onnan rögzítettem: 
http://www.meder.hu/hun/radio080729.wma

(A tegnapi hírlevélben elírtam a linket, helyesen: 
http://www.meder.hu/hun/fred080728.wma)

Érdekességként, ezt a felszerelést veti be Fred, mikor rádiózik: 
http://www.meder.hu/hun/FredRadio.jpg 
http://www.meder.hu/hun/FredMic.jpg

Lali (Washington állam) is jól hallotta a beszélgetést,  
talán majd ő is küld egy felvételt, az itt lesz: 
http://www.meder.hu/hun/lali080729.wma

Pozíció: 2008.07.29. UTC 0600   14-11 S   159-59 E 
62 mérföldet tett meg tegnap óta, a szembeszél miatt ÉÉNY felé. 
Port Moresby még kb. 820 mérföldre van.

Üdv: 
mi

306 Reply by meder 2008-07-30 10:45:02

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron a Csendes óceánon - Rádió-híradó

Sziasztok!

Ma is Fred beszélt Áronnal, valószínűleg Lali is hallgatta 
(mert előtte morzén  bejelnetezett, erre válaszolt Fred,  
ez hallható a felvétel elején: ... DE AA7UY 73 K, azaz Lali hívójele  
/ez lemaradt/, elválasztás, Fred hívójele, üdvözlet majd OVER)
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Fred kitette a beszélgetést az echo-ra, onnan rögzítettem: 
http://www.meder.hu/hun/radio080730.wma

Fred is elküldte a saját felvételét: 
http://www.meder.hu/hun/fred080730.wma

Közben Lali felvétele is megérkezett, ez egész jó: 
http://www.meder.hu/hun/lali080730.wma

Pozíció: 2008.07.30. UTC 0700   14-06 S   158-45 E 
75 mérföldet tett meg tegnap óta NY-i irányba. 
Port Moresby még kb. 770 mérföldre van.

Üdv: 
mi

307 Reply by meder 2008-08-01 07:52:07

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron a Csendes óceánon - Rádió-híradó

Sziasztok!

Tegnap két időpontot is hiába próbáltak rádiós barátaink,  
csak annyi derült ki, hogy ott van ("vétel")

Ma UTC 0500 (reggel 7-kor) is rádiózott Fred, akkor sikertelenül, 
egy óra múlva viszont már sikeres volt. Pali és Lali is jól hallották. 
(Tudni kell, hogy náluk ilyenkor éjszaka van...) 
Fred kitette a beszélgetést az echo-ra, onnan rögzítettem: 
http://www.meder.hu/hun/radio080801.wma

Ez pedig két részlet Fred és Lali rögzítéséből: 
http://www.meder.hu/hun/fred080801.wma 
http://www.meder.hu/hun/lali080801.wma

Pozíció: 2008.08.01. UTC 0600   13-12 S   156-22 E 
150 mérföldet tett meg két nap alatt.  
Port Moresby még kb. 610 mérföldre van, tegnap volt e szakasz felénél..

Üdv: 
mi
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Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron a Csendes óceánon - Rádió-híradó

Sziasztok!

Most kaptam a hírt Fredtől, Áron pzíciója:

2008.08.02. UTC 0600   12-50 S   155-02 E

Eszerint Áron 85 mérföldet tett meg tegnap óta. 
Az oldalt vasárnap este frissítem...

Üdv: 
mi

309 Reply by meder 2008-08-07 08:08:27

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron a Csendes óceánon - Rádió-híradó

Sziasztok!

Mint tapasztalhattátok, augusztus 3-ka óta nincs friss pazíció. Ma végre van!

Fred és Pali is jól hallották Áront. Jól haladt (400 tmf), minden rendben van. 
Ha minden jól megy, holnap ilyenkor kiköt Port Moresby-ben (Pápua Új Guinea fővárosa).

Pozíció: 2008.08.07. UTC 06  10-36S  147-53E

Frissítve: Pozíciók, Jachtnapló

Üdv: 
mi

310 Reply by meder 2008-08-09 04:47:38

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron a Csendes óceánon – E-mail-híradó
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Sziasztok!

Áron még nem jelentkezett, de korábbi e-mail érdeklődésemre  
előbb egy negatív, majd az alábbi  pozitív választ kaptam.

(Láthatóan a 8-as szám Pápua Új Guineában meghatározó: 08.08.08. 8PM :-)

István

------- Forwarded message follows ------- 
Subject:            RE: Carina & Aron 
Date sent:          Sat, 9 Aug 2008 13:04:13 +1000

Good afternoon,

Aron arrived at the Royal Papua Yacht Club, Port Moresby last night 
(08.08.08) at 8pm tired but safe after a long journey from Vanuatu and 
plans to stay here for about a week..

Regards

Brent St. Hill 
General Manager 
Royal Papua Yacht Club

------- End of forwarded message -------

311 Reply by meder 2008-08-15 14:12:33

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron túl a Csendes óceánon

Sziasztok!

Mint egyesek már tapasztalták, Áron küldött képeket.

Most friss Jachtnapló is került az oldalára: 
A Pápua Új Guinea-ig tartó szakasz (1331 tmf, 18 nap), 
valamint a megérkezése óta eltelt pár nap leírása. 
http://www.meder.hu/hun/naplo45_080721-0814.htm

Üdv:
mi
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Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron a Torres szoros felé – Rádió Híradó

Sziasztok!

Áron indulását pár nappal késleltette a vámvizsgálat, talán 23-én reggel hagyta el Port Moresby-t.  
Fred tegnap is rádiózott vele, de csak szófoszlányok jöttek át. 
Ma viszont Fred szokásos kitartásával sikerült a pozícióját is levenni: 
www.meder.hu/hun/radio080825.wma

Pozíció 2008.08.25. 06 UTC: 09-12S  144-22E

Eddig mintegy 180 mérföldet haladt, holnap már beérkezik a Torres szoros sűrűjébe. 
A 25-30 csomós szél, az 5-6 méteres árapály, az árapály okozta erős áramlatok, a nagy hajóforgalom, 
valamint a kiterjedt korallzátonyok miatt ez egy igen nehéz szakasz lesz...

Időközben a Média rovat (www.meder.hu/hun/media.htm) is frissült: 
A felvidéki Vasárnap családi hetilapban 2008 július 25-én megjelent Poór József  
A kicsik is útra kelhetnek riportsorozatának tízedik része "HAJÓSTOPPAL A SZIGETEK KÖZÖTT"
címmel: 
www.meder.hu/hun/Vas080725.htm

és a Vitorlázás magazin (www.vitorlazasmagazin.hu/) 2008/4-os száma folytatta  
"Méder Áron a világ körül" sorozatát "Carina folytatja" címmel: 
www.meder.hu/hun/Vitorlazas08_4.htm

Üdv:
mi

313 Reply by aron 2008-08-29 06:27:47

aron
Member
Offline

Registered: 2006-11-07
Posts: 234

Re: Üzenetek a látogatóknak

Sziasztok! 
Tegnap du. megerkezdtem Thursday I.-ra, ami a Torres szoros vegen van.  
Itt hivatalosan be kellett lepnem az orszagba, mivel a helyi szabalyok szerint, ha horgonyzok a Torres
szorosban, akkor be is kell lepnem az orszagba itt. 
A Torres szoros vege talan a legnehezebb szakasza ennek a resznek, mivel itt 7csomos aramlas is lehet es
emellett igen sok a zatony is!! Ezert fontos jo idoben indulni az arapaly es az aralmlasi tablazatok alapjan. 
A horgonyzo helyem a leheto legrosszabb, mivel nyitott es ma mar meg is csusztam egyszer,  
a kozeli zatonyok miatt ez is egy plusz veszely... az ok egyszeru 25-30csomos du. szel es nagy hullamok
emiatt. 
Holnap indulok tovabb, Darwin a kov. cel. 
Mindenkinek minden jot! 
Aron
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****************************
Kiegészítésként Áron üzenetéhez:

Carina és Áron a Torres szorosban – e-mail hír

Sziasztok!

E szakaszt, mintegy 400 tengeri mérföldet Áron kb. öt nap alatt tette meg. 
Rádióamatőr barátaink ezalatt is minden nap próbáltak Áronnal kapcsolatba lépni,  
de a pozícióját csak egyszer sikerült "levenni".

Végül ma éjjel tudtam meg egy ausztráliai vámtiszt leveléből,  
hogy Áron bejelentkezett, és másnap valamikor kimegy elintézni a formaságokat: 
(Ez már a második igen kedvező tapasztalatom az ausztráliai hatóságokkal,  
szigorúan betartják az elég szigorú előírásokat, de közben igen emberségesek.)

---------------------------------------------------- 
Subject:    SV CARINA 
Date sent:    Fri, 29 Aug 2008 11:23:11 +1000 
From:        ...@customs.gov.au 
To:        istvan@meder.hu

Good Morning Sir, 
We can advise that your son has arrived safely at Thursday Island yesterday.   
He will be coming into our office sometime today, so I will ask him to contact you.

Anything further pls contact Australian Customs on Thursday Island: ...@customs.gov.au

Regards 
Pele Torenbeek 
Border Enforcement TI - Qld I Australian Customs Service 
-------------------------------------------------------------------

Üdv:
mi

314 Reply by meder 2008-09-02 08:55:00

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron a Darwin felé – Rádió Híradó

Sziasztok!

Mióta Áron belépett Ausztráliába a Csütörtök szigetnél, nem sikerült rádió-kapcsolatot létrehozni. 
Ma végre sikerült, több rádiós együttműködésével: 
Árpi talált egy másik ausztráliai átjátszó-állomást David jóvoltából, 
azzal jól lehetett venni (már amikor), Áron gyengén hallotta Fredet,  
talán Ferit is Siklósról, sőt, Áron pozícióját Karesz is vette Budapesten. 

http://meder.hu/bb/profile.php?id=2
http://meder.hu/bb/viewtopic.php?pid=706#p706
http://meder.hu/bb/profile.php?id=2
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Skype-konferencia segítségével tartottuk közben egymással a kapcsolatot. 
Fred rögzítette is a beszélgetést: 
www.meder.hu/hun/radio080902.wma

Pozíció 2008.09.02. 06 UTC: 10-36S  137-41E

Eddig mintegy 300 mérföldet haladt, s mintegy 500 mérföldre van Darwin.

Üdv:
mi

315 Reply by meder 2008-09-03 09:24:33

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron a Darwin felé – Rádió Híradó

Sziasztok!

Ma is sikerült megkapni Áron pozícióját együttműködéssel és egy kis várakozással: 
Árpi az ausztráliai átjátszó-állomáson 8-körül hallotta Áront, de csak a hosszúsága volt érthető.  
Feri mondta, hogy Siklósról 8:30 és 9 között jó a terjedés. Ezt Fred közölte Áronnal, mert akkor csak őt
hallotta.  
9-kor ismét beindult a rádiózás, Feri tudott beszélni Áronnal, és ezt Árpi is vette.

Pozíció 2008.09.03. 06 UTC: 10-37S  136-30E

Tegnap óta 70 mérföldet haladt, s mintegy 430 mérföldre van Darwin.

Üdv:
mi

316 Reply by meder 2008-09-04 16:14:22

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron a Darwin felé – Rádió Híradó

Sziasztok!

Tegnap 15:30-kor is beszélt Feri Áronnal, akkori a pozíciója 10-36S 136-03E.

Ma már csak ezen új időpontban volt rádiózás, Ferivel jól értették egymást, 
Árpi főleg Ferit vette, Lacival pedig Árpit hallgattuk a Skype-on keresztül. 
Á

http://www.meder.hu/hun/radio080902.wma
http://meder.hu/bb/profile.php?id=2
http://meder.hu/bb/viewtopic.php?pid=707#p707
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http://meder.hu/bb/viewtopic.php?pid=708#p708
http://meder.hu/bb/profile.php?id=2
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Áron és a hajó rendben van, kb. 3 csomós a sebessége.

Pozíció 2008.09.04. 13:30 UTC: 10-42S  134-45E

Darwin kb. 290 mérföldre van.

Üdv:
mi

317 Reply by meder 2008-09-07 20:10:14

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron Darwin felé – Rádió Híradó

Sziasztok!

Három napig nem voltam itthon, ezért nem kaptatok friss híreket. 
Pedig rádiós barátaink továbbra is kitartóan dolgoztak: 
Fred összeállította a szél-előrejelzést, Feri és Árpi rádiózott, 
most helyzete és felszerelése miatt Feri a legesélyesebb. 
(Amúgy ő a Szent Jupát útját is végigkísérte...) .

Mindhárom napra kaptunk pozíciót, sőt, Feri rögzítette is a beszélgetés egy  részletét: 
http://www.meder.hu/hun/radio080906.wma

Úgy tervezi, hogy holnap este kiköt Darwinban.

Üdv:
mi

318 Reply by aron 2008-09-09 07:00:33

aron
Member
Offline

Registered: 2006-11-07
Posts: 234

Re: Üzenetek a látogatóknak

Ma 01:30-kor dobtam horgonyt Darwin kikötőben a Balaton nevű vitorláshajó mellett. Úgy éreztem otthon
vagyok, a Balatonon kezdtem vitorlázni 19 évvel ezelőtt... A másik oldalamon a kanadai barátom hajója
(Africo) és Boo (Dánia) horgonyzott. Mindenhol vannak ismerős hajók és barátok!  
Az érkezés szokás szerint nem ment könnyen, egy lejárt 25 éves átnézeti térképem volt, amiben nem volt
jelölve marina és horgonyzóhely. Szóval 3 órán keresztül kerestem, már azon voltam, hogy a
haditengerészethez beállok, mert azt megtaláltam:) A nagyhajós kikötőben beszéltem a vámmal a VHF
rádión (16csatorna), akik megadták  a közeli horgonyzóhelyet. A kikötőben igen erős az áramlás, mivel 5m
az árapály különbség! Ausztráliában, Darwinban kb. 1-2 hetet leszek, sok a javítanivaló és előttem egyre

http://meder.hu/bb/profile.php?id=2
http://meder.hu/bb/viewtopic.php?pid=710#p710
http://meder.hu/bb/profile.php?id=2
http://www.meder.hu/hun/radio080906.wma
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http://meder.hu/bb/viewtopic.php?pid=711#p711
http://meder.hu/bb/profile.php?id=8
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nehezebb tengerek állnak.  
Békét és Szelet! 
CARINA és Áron

319 Reply by meder 2008-09-11 18:23:00

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron Darwinban – Áron Híradó

Sziasztok!

Elkészült a Pápua Új Guinea – Torres szoros szakasz naplója, 
valamint új képek és videók kerültek fel.

Jó szórakozást, üdv: 
mi

320 Reply by meder 2008-09-19 10:26:29

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron Darwinban – Média

Sziasztok!

Miközben Áron javítja és javíttatja Carinát és motorját, 
befejezte a Darwinig tartó szakasz naplóját is: 
http://www.meder.hu/hun/naplo47_080830-0912.htm

Közben Laci (AA7UY) lefordította az előző szakasz naplóját angolra: 
http://www.meder.hu/eng/logbook45_080721-0814.htm

A médiában Áron Ausztráliába érkezéséről tudomásom szerint csupán a 
Blikk írt, amúgy "blikkesen": 
http://www.blikk.hu/cikk.php?cikk=116924

Frissítve: képek, videók, napló, média

Jó szórakozást, üdv: 
mi

321 Reply by meder 2008-10-03 13:22:33

http://meder.hu/bb/profile.php?id=2
http://meder.hu/bb/viewtopic.php?pid=719#p719
http://meder.hu/bb/profile.php?id=2
http://meder.hu/bb/profile.php?id=2
http://meder.hu/bb/viewtopic.php?pid=722#p722
http://meder.hu/bb/profile.php?id=2
http://www.meder.hu/hun/naplo47_080830-0912.htm
http://www.meder.hu/eng/logbook45_080721-0814.htm
http://www.blikk.hu/cikk.php?cikk=116924
http://meder.hu/bb/profile.php?id=2
http://meder.hu/bb/viewtopic.php?pid=729#p729


2021. 10. 25. 10:23 Üzenetek a látogatóknak (Page 13) - Üzenetek Áronnak - Áron Üzenőfala

meder.hu/bb/viewtopic.php?id=7&p=13 13/15

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron Darwinban – Áron Híradó

Sziasztok!

Sok új kép került az albumba.

Jó szórakozást, kellemes hétvégét: 
mi

322 Reply by meder 2008-10-07 07:41:07

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron elindultak Bali felé – Áron Híradó

Sziasztok!

Pár órája Áron elindult az indonéziai szigetvilág irányába.  
Pillanatnyilag a Timor tenger hullámai ringatják, terve szerint a Timor szigetet ÉK-ről kerüli meg,  
a Flores tengeren folytatja útját, majd a Lombol szigettől nyugatra közelíti meg Balit.  
Útvonaltervének kialakításába az áramlások és várható szélviszonyok játszottak szerepet,  
de természetesen a környéket jól ismerő vitorlázók véleményét is kikérte.  
E táv 1200 tengeri mérföld, de a várható gyenge szelek és kedvezőtlen áramlatok miatt akár 30 napig is
tarthat.

Tegnap elküldte a naplójának legújabb fejezetét, időközben új képek is kerültek oldalára,  
meg a Köszönet és a Média is fejezetek is frissültek.

Üdv:
mi

323 Reply by meder 2008-10-09 16:09:55

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Á
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Carina és Áron útban Bali felé – Rádió Híradó

Sziasztok!

Áron két napja indult Indonézia felé, ma sikerült hírt kapnunk tőle. 
Árpi (HA7_VF), Laci (AA7UY) és Pali (N6DMV) próbálkoztak korábban is,  
de mint kiderült, akkor Áron nem rádiózott.

Most viszont Feri (HA3MQ) Siklósról kitűnően vette Áront, és ez kölcsönös volt. 
Megtudtuk, hogy gyenge a szél, 1-2 csomóval halad, a kabinban 45 fok van,  
és az egyik auto-pilot nem működik. Amúgy vele és a hajóval minden rendben: 
www.meder.hu/hun/radio081009.wma

Indulása óta kb. 150 tengeri mérföldet tett meg, mintegy 1100 tmf van még hátra. 
Pozíciója 2008.10.09. 13:30 UTC 10-45 S  129-12 E

Üdv:
mi

324 Reply by meder 2008-10-10 15:24:19

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron útban Bali felé – Rádió Híradó

Sziasztok!

A változatosság kedvéért ma Karesz (HA5CAR) beszélt Áronnal, egészen jól. 
Mivel erre nem is számított, nem készített felvételt, se az Echora nem tette ki. 
Viszont minden üzenetet átadott, minden információt feljegyzett. 
Karesztől tudom, hogy Tibi (HA5APK) is beszélt Áronnal, de nekik zajosabb és gyengébb volt a
kapcsolatuk.

A szél elég gyenge, a napelem jól tölt, egy kis fülfájást és kisebb elektromos hibákat leszámítva minden
rendben.

Indulása óta kb. 210 tengeri mérföldet tett meg, mintegy 1040 tmf van még hátra. 
Pozíciója 2008.10.10. 13:30 UTC 09-53 S  128-044 E

Üdv:
mi

325 Reply by meder 2008-10-11 21:18:50

meder
Administrator
Offline

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

Carina és Áron útban Bali felé – Rádió Híradó

Sziasztok!

Ma is Karesz (HA5CAR) beszélt Áronnal, tőle tudom, hogy Tibi (HA5APK) is beszélt vele.  
Verseny miatt elég telített volt az éter, de a pozíció megvan, meg az, hogy rendben.

Indulása óta kb. 290 tengeri mérföldet tett meg, mintegy 960 tmf van még hátra. 
Pozíciója 2008.10.11. 13:30 UTC 08-50 S  127-59 E

Üdv:
mi

Posts [ 301 to 325 of 561 ]

Pages Previous 1 … 11 12 13 14 15 … 23 Next

You must login or register to post a reply

Áron Üzenőfala » Üzenetek Áronnak » Üzenetek a látogatóknak

Jump to forum: 
Üzenetek Áronnak  Go

Powered by PunBB, supported by Informer Technologies, Inc.

Currently installed 3 official extensions. Copyright © 2003–2009 PunBB.

http://meder.hu/bb/viewtopic.php?id=7&p=12
http://meder.hu/bb/viewtopic.php?id=7
http://meder.hu/bb/viewtopic.php?id=7&p=11
http://meder.hu/bb/viewtopic.php?id=7&p=12
http://meder.hu/bb/viewtopic.php?id=7&p=14
http://meder.hu/bb/viewtopic.php?id=7&p=15
http://meder.hu/bb/viewtopic.php?id=7&p=23
http://meder.hu/bb/viewtopic.php?id=7&p=14
http://meder.hu/bb/login.php
http://meder.hu/bb/register.php
http://meder.hu/bb/index.php
http://meder.hu/bb/viewforum.php?id=2
http://meder.hu/bb/viewtopic.php?id=7
http://punbb.informer.com/
http://www.informer.com/
http://punbb.informer.com/

