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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!

Üzenetek a látogatóknak (Page 14 of 23)
Áron Üzenőfala » Üzenetek Áronnak » Üzenetek a látogatóknak

Pages Previous 1 … 12 13 14 15 16 … 23 Next

You must login or register to post a reply

RSS topic feed

Posts [ 326 to 350 of 561 ]

326 Reply by meder 2008-10-12 15:20:31

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

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=7
http://meder.hu/bb/index.php
http://meder.hu/bb/viewforum.php?id=2
http://meder.hu/bb/viewtopic.php?id=7
http://meder.hu/bb/viewtopic.php?id=7&p=13
http://meder.hu/bb/viewtopic.php?id=7
http://meder.hu/bb/viewtopic.php?id=7&p=12
http://meder.hu/bb/viewtopic.php?id=7&p=13
http://meder.hu/bb/viewtopic.php?id=7&p=15
http://meder.hu/bb/viewtopic.php?id=7&p=16
http://meder.hu/bb/viewtopic.php?id=7&p=23
http://meder.hu/bb/viewtopic.php?id=7&p=15
http://meder.hu/bb/login.php
http://meder.hu/bb/register.php
http://meder.hu/bb/extern.php?action=feed&tid=7&type=rss
http://meder.hu/bb/profile.php?id=2
http://meder.hu/bb/viewtopic.php?pid=735#p735
http://meder.hu/bb/profile.php?id=2


2021. 10. 25. 10:23 Üzenetek a látogatóknak (Page 14) - Üzenetek Áronnak - Áron Üzenőfala

meder.hu/bb/viewtopic.php?id=7&p=14 2/14

Carina és Áron útban Bali felé – Rádió Híradó

Sziasztok!

Feri (HA3MQ) beszélt Áronnal, napkitörések és Föld-mágnesességi okokból 
elég zajos volt a kapcsolat, de végül is mindkét irányba átment minden információ..

A szélcsendes szakasz elkerüléséhez kicsit északabbra megy a látszólag szükségesnél, 
így kicsit hosszabb lesz az út, de remélhetőleg időben rövidebb...

Indulása óta kb. 355 tengeri mérföldet tett meg, mintegy 880 tmf van még hátra. 
Pozíciója 2008.10.12. 13:30 UTC 07-56 S  127-27 E

Üdv:
mi

327 Reply by meder 2008-10-14 16:17:10

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron útban Bali felé – Rádió Híradó

Sziasztok!

Tegnap Tibi (HA5APK) és még páran próbálták Áront elérni, de mint ma kiderült, ő elaludt. 
Ma viszont sikeres volt a kapcsolat. Feri (HA3MQ) beszélt Áronnal  
(az arabok miatt más frekire mentek), majd Karesz (HA5CAR) és Tibi (HA5APK) is jól tudtak Áronnal szót
váltani.  
A beszélgetések láthatóan Áront is feldobták, akárcsak minket. 
Tibinek elmondta, hogy gyenge a szél, a füle javult, az akkuk állapota jó (12,7 V),  
nagy a hajóforgalom, a nagy hajók közelsége miatt nem tud egyhuzamban aludni...

Tibi a Skype-ra is kitette, így rögzíthettem, nemsokára itt lesz: 
http://www.meder.hu/hun/radio081014.wma

Indulása óta kb. 500 tengeri mérföldet tett meg, mintegy 720 tmf van még hátra. 
Pozíciója 2008.10.14. 13:30 UTC 07-34 S  125-25 E

Üdv:
mi
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Carina és Áron útban Bali felé – Rádió Híradó

Sziasztok!

Tegnap Feri (HA3MQ), Karesz (HA5CAR) és talán Tibi (HA5APK) is próbálták Áront elérni,  
de mint ma kiderült, ő meditálás közben elaludt :-) 
Ma viszont sikeres volt a kapcsolat. Feri (HA3MQ) hosszasan beszélt Áronnal:  
http://www.meder.hu/hun/radio081016.wma

Gyenge a szél, a karburátornál valahol folyik a benzin, ezenkívül minden rendben.

Indulása óta kb. 580 tengeri mérföldet tett meg, mintegy 640 tmf van még hátra. 
Pozíciója 2008.10.16. 13:30 UTC 07-34 S  124-01 E

Üdv:
mi

329 Reply by meder 2008-10-17 15:27:11

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron útban Bali felé – Rádió Híradó

Sziasztok!

Feri (HA3MQ) ma is beszélt Áronnal, nagyon jó volt a kapcsolat: 
http://www.meder.hu/hun/radio081017.wma

Gyenge a szél, a feszültségszabályzók (napelem, szélgenerátor) LED-jei  
nem megfelelően jeleznek, még keresi ennek okát.  
Egy aktív vulkán mellett haladt el: Komba Volcano.

Indulása óta kb. 550 tengeri mérföldet tett meg, mintegy 600 tmf van még hátra. 
Pozíciója 2008.10.17. 13:30 UTC 07-33 S  123-34 E

Üdv:
mi
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Carina és Áron útban Bali felé – Rádió Híradó
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Sziasztok!

Ma Karesz (HA5CAR) volt legjobb kapcsolatban Áronnal, a rögzítést is ő küldte. 
Beszélt még Áronnal Tibi (HA5APK), talán Laci (HA8RD) is, de ami érdekesebb: 
Márta (HA5FQ), aki tavaly (2007.01.13.) beszélt Áronnal, és (akkor) utána Klára (HA5AVY) unokája, 
ezúttal egy újabb hölgyet vezetett be a rádiózás rejtelmeibe, (talán Angéla nevű) unokáját.  
Hívójele HA5KID, és igen ígéretes utánpótlása e nemes szenvedélynek/sportnak/hobbinak.  
A kapcsolat sajnos nem volt a legjobb, de Áronnak is, (és gondolom)  
az ifjú hölgynek is bizonyára nagy élményt jelentett e beszélgetés.

(Már jó féléve kapott Áron mintegy tucatnyi rajzot óvódásoktól.
E rajzok láttán biztosak lehetünk, hogy e gyerekek egész életükben kötődni fognak a vitorlázáshoz, 
ezen keresztül a természet szeretetéhez, óvásához, és már ezért is megérte, hogy Áron belevágott...)

Amerikai rádiós barátaink (Laci AA7UY, Pali N6DMV) sajnos már nem tudnak ebben az időpontban  
Áronnal rádiózni, de azért kitartóan figyelik a Skype-on/Echo-n Áron útját.

Ez itt pedig Karesz rögzítése: 
http://www.meder.hu/hun/radio081018.wma

A szél gyenge, Áron még midig látja az éjszakánként vörösen izzó Komba vulkánt... 
A hajóforgalom mérsékelt, főleg halászhajók. A hajó nagyjából rendben.

Indulása óta kb. 590 tengeri mérföldet tett meg, mintegy 560 tmf van még hátra. 
Pozíciója 2008.10.18. 13:30 UTC 07-34 S  122-59 E

A pozíciókon kívül a Köszönet rovatra is került friss anyag (Magyar Zoli csomagja kapcsán),  
valamint a Média rovat, a Felvidéki Poór Jóska Új szóban megjelent cikkével 
(Már a harmadik óceán, már a harmadik világrész).

Üdv:
mi

331 Reply by meder 2008-10-19 15:23:56

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron útban Bali felé – Rádió Híradó

Sziasztok!

Ma is Karesz (HA5CAR) volt legjobb kapcsolatban Áronnal. 
Megtudta a pozícióját, és hogy (nagyjából) minden rendben. 
Laci (HA8RD) is tudott Áronnal váltani pár szót Kiskőrösről. 
Sajnos nagyon zajos volt az éter, napkitörések és más amatőrök egyaránt zavarták a kapcsolatot.

Indulása óta kb. 660 tengeri mérföldet tett meg, mintegy 490 tmf van még hátra. 
Pozíciója 2008.10.19. 13:30 UTC 07-36 S  121-53 E

Üdv:
mi
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332 Reply by meder 2008-10-20 17:02:20

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron útban Bali felé – Rádió Híradó

Sziasztok!

Ma is Karesz (HA5CAR) beszélt Áronnal, bár gyengén Tibit (HA5APK) is hallotta, 
amikor Karesszel rádiózott még mielőtt őt meghívta volna. 
10 csomóra erősödött a szél, de gyakran 15-ig is felmegy.  
Zivatarok is vannak körülötte, de eddig megúszta.  
Nagy a hajóforgalom, ezért éjszaka nem nagyon alszik.  
Mostanában nem akadt nagyobb hal a horgára, csalit fog váltani. 
Karesz elküldte a beszélgetést: 
http://www.meder.hu/hun/radio081020.wma

Indulása óta kb. 740 tengeri mérföldet tett meg, mintegy 410 tmf van még hátra. 
Pozíciója 2008.10.20. 13:30 UTC 07-43 S  120-38 E

Üdv:
mi

333 Reply by meder 2008-10-21 15:20:39

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron útban Bali felé – Rádió Híradó

Sziasztok!

Ma W. Laci (HA7RW) beszélt Áronnal, Lacit Árpi (WA6HDD) is vette, de Áront nem.

10-15 csomós a szél erősödött a szél, így most jobban halad.

Indulása óta kb. 830 tengeri mérföldet tett meg, mintegy 320 tmf van még hátra. 
Pozíciója 2008.10.21. 13:30 UTC 07-43 S  119-15 E

Üdv:
mi
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meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron útban Bali felé – Rádió Híradó

Sziasztok!

Ma Karesz (HA5CAR) majd W. Laci (HA7RW) is beszélt Áronnal. 
Mindketten igen jól hallották, és ez kölcsönös volt. 
Nagy a hajóforgalom, gyengült a szél meg az akkuk.  
Karesz elküldte a beszélgetést: 
http://www.meder.hu/hun/radio081022.wma

Ez pedig W.Laci tegnapi és mai felvételeinek vágott változata: 
http://www.meder.hu/hun/radio081021-22.wma

Indulása óta kb. 800 tengeri mérföldet tett meg, mintegy 260 tmf van még hátra. 
Pozíciója 2008.10.22. 13:30 UTC 07-50 S  118-19 E

Üdv:
mi

335 Reply by meder 2008-10-23 15:47:25

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron útban Bali felé – Rádió Híradó

Sziasztok!

Ma W. Laci (HA7RW) beszélt Áronnal, másról nem tudok. 
Mivel a freki foglalt volt, 14,294-en beszéltek. 
Gyenge a szél, ezért keveset haladt, gyenge az akku, ezért keveset beszélt. 
Laci által készített felvétel (részlet): 
http://www.meder.hu/hun/radio081023.wma

Indulása óta kb. 840 tengeri mérföldet tett meg, mintegy 220 tmf van még hátra. 
Pozíciója 2008.10.23. 13:30 UTC 07-50 S  117-46 E

Üdv:
mi
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Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron útban Bali felé – Rádió Híradó

Sziasztok!

Ma Karesz (HA5CAR) beszélt Áronnal, nagy volt a zaj, röviden beszéltek: 
http://www.meder.hu/hun/radio081024.wma

Indulása óta kb. 870 tengeri mérföldet tett meg, mintegy 180 tmf van még hátra. 
Pozíciója 2008.10.24. 13:30 UTC 07-56 S  117-07 E

Üdv:
mi

337 Reply by aron 2008-10-27 09:16:09

aron
Member
Offline

Registered: 2006-11-07
Posts: 234

Re: Üzenetek a látogatóknak

Sziasztok! 
Tegnap délután megérkeztem Balira (Indonézia). A horgonyzóhelyem pozícióija: 08-44,2S; 115-12,9E.  
20nap alatt tettem meg a Darwin(AUS) – Bali (Indonézia) szakaszt, ami kb. 1100tmf az Indonéz szigeteken
belül vitorlázva. 
Alapvetően gyenge szelek és sok szélcsend volt a jellemző, igaz az utolsó napokban az éjszakák erős
szelesek voltak sok-sok hosszú esővel és komoly hajóforgalommal. Az évszak változik és egyre gyakoribbak
lesznek az esők és a szélcsendek. 
Érkezésemkor Lombok és Bali szigetek között helyi Indonéz  vitorlásokkal versenyeztem és néhányat meg is
’fogtam’ (a többséget nem). Ez egy igazi élvezetes közös vitorlázás volt több, mint száz hagyományos kis
indonéz vitorlás kenuval. 
Az alapelv közös: egyszerű és kis hajó 
Mindenkinek minden jót! 
Békét és Szelet! 
CARINA és Áron 
Bali, Indonézia

338 Reply by markferko 2008-11-03 18:12:10

markferko
New member
Offline
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Posts: 2
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Re: Üzenetek a látogatóknak

szia Áron!

Nem ismerjük egymást, a neten találtam az oldaladra, és lenyűgözött!  
Milyen útvonalon fogsz továbbvitorlázni Bali után?

Jó szelet: Feri

Last edited by markferko (2008-11-03 18:12:41)

339 Reply by meder 2008-11-03 19:04:56

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron útban Bali felé – Áron Híradó

Sziasztok!

Áron visszatért egy párnapos Bali belsejébe tett kiruccanásról. 
Kaptunk új képeket és elkészült a beszámoló a Darwinból való indulása óta: 
http://www.meder.hu/hun/naplo49_081006-1102.htm

Üdv:
mi

340 Reply by aron 2008-11-06 12:22:10

aron
Member
Offline

Registered: 2006-11-07
Posts: 234

Re: Üzenetek a látogatóknak

Szia Feri! 
Mostanában indulok Singapore felé. 
Az utam során folyamatosan figyelembe veszem az uralkodó szeleket és áramlatokat.  
… és a terv néha változik. 
Békét és Szelet! 
Áron
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Registered: 2008-11-07
Posts: 2

Re: Üzenetek a látogatóknak

Szia Áron

Ha megvan még épségben a Hajóleveled akkor ha kinyitod, a jobb oldalon alul találsz egy nevet, az enyémet.
Ez persze nem túl nagy érdem, de engedd meg, hogy "érintettként"  gratuláljak és képletesen meghajoljak a
teljesítményed előtt. Szeretnék neked jó egészséget és további kitartást kívánni. Örülök, hogy rátaláltam a
honlapodra. 
Jó Szelet !

Ja ui: Felszólítalak a jogkövető magatartásra. Minél hamarabb térj vissza az adriai partok közelébe. Ne
feledd a hajód engedélyezett működési körzete a partól számított 12 tmf. :-) 
Ha segítségedre lehetek bármiben is (pl.: okmánypótlás) apukád keressen meg.

Plósz György

342 Reply by melamphyrum 2008-11-07 23:00:28

melamphyrum
New member
Offline

Registered: 2008-11-07
Posts: 4

Re: Üzenetek a látogatóknak

Szia Aron,

most olvastuk a darwin-bali reszt a naplodbol, es igazi meglepetes volt olvasni a hajonk nevet
(Melamphyrum). 
Folyamatosan kovetjuk az utad, fantasztikus embernek tartunk, barcsak bennunk is lenne ennyi ero es
kitartas.  
Elertuk a Voros-tengert, de nem folytatjuk tovabb az utunkat. Nemcsak a szomaliai kalozok miatt, akik
mostanaban 2 vitorlast (egyik akkora volt, mint  a tied) totalisan kifosztottak, de Almos (4 ev) inkabb oviba
akar menni, gyerekek kozott lenni, ezen a videken meg nem vitorlazik senki gyerekkel, nincs tarsasaga.
Maradunk egyenlore itt Hurghadaban a hajon, almi januartol megy oviba magyaro-ra, mi meg nelkule
majusban visszavitorlazunk a foldkozi-tre. Hol leszel te akkor, a te szamitasaid szerint?

Jo szelet!

a Melamphyrum legenysege
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Carina és Áron útban Szingapúr felé – Rádió Híradó

Sziasztok!

Áron tegnap reggel indult Baliból Singapúr felé.  
Ma volt az első rádiózása, Karesz (HA5CAR) a beszélgetést kitette az Echo-ra,  
sajnos pont az ő hangját nem hallottam. Beszélt még Tibivel (HA5APK),  
Istvánnal (HA0KA, Debrecen), és ?? HA3FKM-mel, a beszélgetést Árpi is figyelte: 
http://www.meder.hu/hun/radio081109.wma

Gyenge a szél, sok a nagyhajó (emiatt a kokpitben alszik),  
néha delfinek kísérik, alapvetően minden rendben van.

Indulása óta kb. 120 tengeri mérföldet tett meg, mintegy 960 tmf van még hátra. 
Pozíciója 2008.110.09. 13:30 UTC 07-36 S  115-14 E

Üdv:
mi
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Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron útban Szingapúr felé - Rádió Híradó

Sziasztok!

Ma sokan rádióztak.  
Karesz (HA5CAR) hangolta össze a beszélgetéseket és kitette a az Echo-ra. 
Beszéltek még Attila (HA1DFN) Győrből, W.Laci (HA7RW), és Laci (HA2RI), 
az echon pedig Laci és Gyuri is figyelte a párbeszédeket. 
http://www.meder.hu/hun/radio081110.wma

Indulása óta kb. 180 tengeri mérföldet tett meg, mintegy 930 tmf van még hátra. 
Pozíciója 2008.11.10. 13:30 UTC 06-54 S  114-44 E

Áron oldalán a pozíciókon kívül a Médiát (Móritz Rita riportja)  
és a Köszönet rovatot (biztosítás) is frissítettük.

Üdv:
mi
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Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron útban Szingapúr felé - Rádió Híradó

Sziasztok!

Tegnap is sokan figyelték Áront, de nem jelentkezett. Ma is sokan rádióztak, ezúttal eredményesen.  
Karesz (HA5CAR) hangolta össze a beszélgetéseket és kitette az Echo-ra is. 
Beszéltek még Rudi (HA5HS) Nagyrévről, W.Laci (HA7RW) Budakalászról, és Dénes (HA7JUD)
Jászkóhalmáról,  
az echon pedig Árpi Laci és Gyuri is figyelték a párbeszédeket. 
http://www.meder.hu/hun/radio081112.wma

Tegnap a nagy hajóforgalom miatt nem tudott rádiózni. Most szélcsendben halad, 1 csomóval.

Indulása óta kb. 250 tengeri mérföldet tett meg, mintegy 860 tmf van még hátra. 
Pozíciója 2008.11.12. 13:30 UTC  06-18 S  113-52 E

Üdv:
mi
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Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron útban Szingapúr felé - Rádió Híradó

Sziasztok!

Tegnap is sokan figyelték Áront, de nem jelentkezett. Ma is sokan rádióztak, ezúttal eredményesen.  
Karesz (HA5CAR) hangolta össze a beszélgetéseket és kitette az Echo-ra is. 
Beszéltek még Rudi (HA5HS) és mások is, de nagyon zajos volt a csatorna, egyelőre nem tudom a többiek
kilétét. 
A hangfelvételt sem teszem ki ugyanezen okból.

A szélcsend nehezíti a dolgát, lehet, hogy útközben üzemanyagvételre szorul. 
Holnap lesz Áron születésnapja, a rádiósok (és közvetítésükkel a családja is) 
köszöntötte ez alkalomból. Van már az Üzenőfalon egy Boldog szülinapot rovat,  
aki köszönte szeretné, talán ott lenne a legalkalmasabb.

Indulása óta kb. 330 tengeri mérföldet tett meg, mintegy 780 tmf van még hátra. 
Pozíciója 2008.11.14. 13:30 UTC  05-22 S  113-10 E

Üdv:
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Registered: 2006-10-18
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Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron útban Szingapúr felé - Rádió Híradó

Sziasztok!

Karesz (HA5CAR) WLaci (HA7RW), és Rudi (HA5HS) rádióztak, Fred az Echo-ról rögzitette. 
Karesz még tegnap elküldte a pozíciót SMS-ben és a rögzítést is: 
http://www.meder.hu/hun/radio081115.wma

Indulása óta kb. 380 tengeri mérföldet tett meg, mintegy 720 tmf van még hátra. 
Pozíciója 2008.11.15. 13:30 UTC  04-50 S  112-53 E

Üdv:
mi
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Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron útban Szingapúr felé - Rádió Híradó

Sziasztok!

Karesz (HA5CAR), Laci (HA8RD), Rudi (HA5HS), Attila (HA1DFN) és WLaci (HA7RW) rádióztak. 
Fred az Echo-ról rögzitette, ő és Karesz is elküldték a felvételt.

Nagyon jó volt a terjedés. Nagy a hajóforgalom (lesz még nagyobb is!), 
ezért a kokpitban alszik. Jól megy a horgászás, csak épp szél nincs. 
Egész nap esett, de legalább nem süt a nap. 
Serutu szigetén ezért megpróbál üzemanyagot venni... 
http://www.meder.hu/hun/radio081116.wma

Indulása óta kb. 420 tengeri mérföldet tett meg, mintegy 680 tmf van még hátra. 
Pozíciója 2008.11.16. 13:00 UTC  04-31 S  112-45 E

Üdv:
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Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron útban Szingapúr felé - Rádió Híradó

Sziasztok!

Karesz (HA5CAR),és WLaci (HA7RW) rádióztak, Karesz és Fred rögzitette is. 
Elég jó volt a terjedés. Szél nincs, az is szemből, akárcsak az áramat.. 
Sikersen horgászik, nagy a hajóforgalom. 
http://www.meder.hu/hun/radio081118.wma

Indulása óta kb. 500 tengeri mérföldet tett meg, mintegy 620 tmf van még hátra. 
Pozíciója 2008.11.18. 13:00 UTC  03-57 S  111-50 E

Üdv:
mi
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Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron útban Szingapúr felé - Rádió Híradó

Sziasztok!

Karesz, Rudi  és HA5CA (?) rádióztak. Karesz kitette az Echolinkre,  
Fred pedig azt a Skype-ra, igy Bogi és 3 hetes unokaöccsei is hallhatták. 
Pár újságirói kérdést is kapott, a terjedés miatt ezekre majd később reagál. 
Továbbra sincs szél, de legalább delfinek szórakoztatják... 
http://www.meder.hu/hun/radio081120.wma

Indulása óta kb. 560 tengeri mérföldet tett meg, most van félúton. 
Pozíciója 2008.11.20. 13:00 UTC  03-43 S  110-55 E

Üdv:
mi
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