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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 15 of 23)
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351 Reply by meder 2008-11-21 14:44:50

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Á
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Carina és Áron útban Szingapúr felé - Rádió Híradó

Sziasztok!

Karesz, és mások is rádióztak. Karesz kitette az Echolinkre, Fred pedig azt a Skype-ra. 
Az újságirói kérdéseket is megválaszolta. 
Továbbra gyenge a szél, az áramlat is hátráltatja, igy jó irányba csak 10 mérföldet haladt... 
http://www.meder.hu/hun/radio081121.wma

Indulása óta kb. 600 tengeri mérföldet tett meg, 550 van még hátra. 
Pozíciója 2008.11.21. 13:00 UTC  03-53 S  110-23 E

Üdv:
mi

352 Reply by meder 2008-11-22 22:10:41

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron útban Szingapúr felé - Rádió Híradó

Sziasztok!

Karesz ( HA5CAR), Laci (HA58RD), Rudi (HA5HS),  és rádióztak.  
Karesz kitette az Echolinkre, Fred pedig azt a Skype-ra. 
Az újságirói kérdéseket ismét megválaszolta. 
Továbbra is gyenge a szél, az áramlat is hátráltatja, igy jó irányba ma nem is haladt... 
http://www.meder.hu/hun/radio081122.wma

Indulása óta kb. 630 tengeri mérföldet tett meg, 550 van még hátra. 
Pozíciója 2008.11.22. 13:00 UTC  04-09 S  110-09 E

Üdv:
mi

353 Reply by meder 2008-11-23 15:24:26

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron útban Szingapúr felé - Rádió Híradó

Sziasztok!
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Karesz ( HA5CAR) rádiózott, Sanyi (HG5OGI), Gyuri (HA5MG) és Laci (HA58RD) is ott voltak a
frekvencián..  
Karesz kitette az Echolinkre, Fred és Karesz is elküldte a felvételt. 
Továbbra is gyenge a szél, az áramlat is hátráltatja, lassan halad, 
elképzelhető, hogy ez a szakasz lesz időben a leghosszabb... 
http://www.meder.hu/hun/radio081123.wma

Indulása óta kb. 660 tengeri mérföldet tett meg, 530 van még hátra. 
Pozíciója 2008.11.23. 13:00 UTC  04-03 S  109-46 E

Üdv:
mi

354 Reply by meder 2008-11-24 15:42:24

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron útban Szingapúr felé - Rádió Híradó

Sziasztok!

Karesz (HA5CAR), W.Laci (HA7RW), Feri (HA3MQ), Laci (HA5BRV) és Tibi (HA5APK)rádiózott.  
Karesz kitette az Echolinkre, Fred (AA7UY) és én ott figyeltük. 
Lassan halad, gyenge a szél, az áramlat is hátráltatja.  
Néha nagyon beerősödik a szél, úgyhogy erre is figyelnie kell. 
Édesanyjának boldog névnapot kívánt... 
http://www.meder.hu/hun/radio081124.wma

Indulása óta kb. 710 tengeri mérföldet tett meg, 530 van még hátra. 
Pozíciója 2008.11.24. 13:00 UTC  03-22 S  109-30 E

Üdv:
mi

355 Reply by meder 2008-11-25 14:52:23

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron útban Szingapúr felé - Rádió Híradó

Sziasztok!
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Karesz (HA5CAR) és Laci (HA5BRV) rádióztak.  
Karesz kitette az Echolinkre, Fred (AA7UY), Gyuri (PU2KER) és én ott figyeltük. 
Nagyongyon gyengén jött, de a pozíció megvan: 
http://www.meder.hu/hun/radio081125.wma

Indulása óta kb. 750 tengeri mérföldet tett meg, 490 van még hátra. 
Pozíciója 2008.11.25. 13:00 UTC  02-47 S  109-19 E

Frissítve: Pozíciók, Média, Köszönet

Üdv:
mi

356 Reply by meder 2008-11-26 14:57:35

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron útban Szingapúr felé - Rádió Híradó

Sziasztok!

Ma csak Karesz (HA5CAR) rádiózott.  
Az Echolinken Fred (AA7UY) és én figyeltük. 
Nagyongyon gyengén jött, de a pozíció megvan: 
http://www.meder.hu/hun/radio081126.wma 
http://www.meder.hu/Singapore_Arut.jpg

Indulása óta kb. 800 tengeri mérföldet tett meg, 450 van még hátra. 
Pozíciója 2008.11.26. 13:00 UTC  02-07S  108-58E

Üdv:
mi

357 Reply by meder 2008-11-30 15:13:41

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron útban Szingapúr felé - Rádió Híradó

Sziasztok!
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Ma, vasárnap lévén, igen sokan rádióztak vagy figyelték a rádiózást. 
A dolog jelentőségét fokozta, hogy négy napja nem kaptunk hírt Áronról, 
csak egyesek vélték sejteni, hogy „ott van”...

Karesz (HA5CAR), Rudi (HA5HS), WLaci (HA7RW), Laci (HA8RD), 
Laci (HA5BRV), és Lajos (YU7GL) rádióztak.  
Az Echolinken Fred (AA7UY) és mások is figyeltük.  
Fred egy szűrőn áteresztette a felvételt,  
mindenki más-más foszlányt tudott kihámozni, 
így közösen összehoztuk a pozíciót: 
http://www.meder.hu/hun/radio081130.wma 
http://www.meder.hu/hun/radio081130F.wma

Holnap már az északi féltekén lesz, talán az  
Egyenlítő átlépése alkalmából pár korty a tengernek is jut...

Indulása óta kb. 1000 tengeri mérföldet tett meg, 250 van még hátra. 
Pozíciója 2008.11.30. 13:00 UTC  00-03S  106-36E 
http://www.meder.hu/Singapore_Arut.jpg

Üdv:
mi

358 Reply by meder 2008-12-02 15:37:35

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron útban Szingapúr felé - Rádió Híradó

Sziasztok!

Ma Rudi (HA5HS) és Laci (HA7RW) rádióztak, Laci kitette az Echolinkre, 
ott Freddel (AA7UY) és Gyurival (PU2KER) figyeltük: 
http://www.meder.hu/hun/radio081202.wma

Átlépte az Egyenlítőt, megint az északi féltekén van...

Indulása óta kb. 1060 tengeri mérföldet tett meg, 190 van még hátra. 
Pozíciója 2008.12.02. 13:00 UTC  00-26N  105-52E 
http://www.meder.hu/Singapore_Arut.jpg

Üdv:
mi
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meder
Administrator
Offline
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Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron útban Szingapúr felé - Rádió Híradó

Sziasztok!

Ma Rudi (HA5HS) és Laci (HA7RW) rádióztak, Laci kitette az Echolinkre, 
ott Freddel (AA7UY), Gyurival (PU2KER), Zolival (HA7JZ) és Árpival (HA7VF) figyeltük.  
Sajnos csak Rudi hallotta a pozíciót, de persze szerencse, hogy hallotta.

Indulása óta kb. 1100 tengeri mérföldet tett meg, 150 van még hátra. 
Pozíciója 2008.12.03. 13:00 UTC  00-30N  105-14E 
http://www.meder.hu/Singapore_Arut.jpg

Üdv:
mi

360 Reply by meder 2008-12-04 15:54:13

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron útban Szingapúr felé - Rádió Híradó

Sziasztok!

Ma Karesz (HA5CAR), Rudi (HA5HS) és Laci (HA7RW) rádióztak, Karesz és Laci kitette az Echolinkre, 
ott Freddel (AA7UY), Gyurival (PU2KER), Zolival (HA7JZ) és Árpival (HA7VF) figyeltük.  
http://www.meder.hu/hun/radio081204.wma 
(A szélességi percben nem teljes az egyetértés 42, 45 és 47 is felmerült.)

Indulása óta kb. 1130 tengeri mérföldet tett meg, 130 van még hátra. 
Pozíciója 2008.12.04. 13:00 UTC  00-48N  105-19E 
http://www.meder.hu/Singapore_Arut.jpg

Üdv:
mi

361 Reply by aron 2008-12-07 02:48:00

aron
Member
Offline

Registered: 2006-11-07
Posts: 234

Re: Üzenetek a látogatóknak
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Kevdes Melamphyrum legenysege! 
A terv nagyon rugalmas, de alapvetoen szeretnek majus kornyeken a kozelben (EU kozeleben) lenni mar. 
Szerencsere nekem nem hianyzik az emberi tarsossag, annal inkabb a csalad es a baratok/ismerosok. 
Minden jot! 
Beket es Szelet! 
CARINA es Aron

362 Reply by aron 2008-12-07 02:55:11

aron
Member
Offline

Registered: 2006-11-07
Posts: 234

Re: Üzenetek a látogatóknak

Szia Plosz Gyuri! 
Koszonom a bejegyzesedet, a kedves uzenetedet es a vicces ui-t:-)! 
es termeszetesen Udvozlom az egesz Hivatalt! 
Minden jot! 
Beket es Szelet! 
CARINA es Aron

363 Reply by Stadler 2008-12-08 08:33:06

Stadler
New member
Offline

Registered: 2007-02-10
Posts: 5

Re: Üzenetek a látogatóknak

Szia Áron!

Ügyes vagy, gratulálunk!!!!  
Vigyázz magadra, jó szelet!!!!

old. Stadler Cs.

364 Reply by ZoliBacsi 2008-12-10 17:54:12

ZoliBacsi
New member
Offline

Registered: 2008-12-10
Posts: 1

Re: Üzenetek a látogatóknak

Kedves Aron,
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Orultem, hogy sikerult ma beszelnunk. Mintha a szomszedbol jott volna a hangod. 
Nem tudom, mit fogsz szolni, ha hazajossz. Egy olyan orszagban, ahol a tobbseg alibizesbol es bliccelesbol
el, nem tudom, hogyan erezheti magat valaki, aki az emberi teljesitokepesseg csucsait jarja meg hetrol hetre.
A szo fizikai, mentalis es szellemi ertelmeben is. 
Mert a Te kalandod nemcsak foldrajzi, hanem spiritualis ertelemben is utazas. Honapokig magadban vagy, es
ez kell ahhoz, hogy sajat enednek olyan dimenzioi is feltaruljanak, amik a zajos mindennapi forgatagban
rejtve maradnak. Hasonlo introspekcio par evszazada meg sok embernek megadatott, ma azonban a
tobbsegnek nem. 
Talan ez az egyik legnagyobb ertek ebben az utban, potolhatatlan, valoban isteni ajandek. Nem vagyok
vallasos, az isteni jelzot szimbolikus vonatkozasban ertem. Ezeknel a fogodzonknal nincs fontosabb: az ilyen
elmenyek alakitjak ki azt az ertekrendet, ami ahhoz szukseges, hogy a legnehezebb idokben is helyesen
donthessunk es megalljuk a helyunket.

Nagyon orulok, hogy megismerhettelek, annak meg kulonosen, hogy az Egei tengeren edesapaddal egyutt
hajozhattunk.

Ha addig nem beszelnenk, szep karacsonyt es boldog uj evet kivanok!

Udv, 
Lakatos Zoli

365 Reply by aron 2008-12-15 03:30:13

aron
Member
Offline

Registered: 2006-11-07
Posts: 234

Re: Üzenetek a látogatóknak

Kedves Zoli! 
Nekem is kellemes emlék a 2006-os közös Égei vitorlázás. Igaz nem sütött mindig a Nap:) 
Neked is kellemes karacsonyt es boldog uj evet! 
Békét és Szelet! 
Áron

366 Reply by meder 2008-12-15 13:39:39

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron Szingapúrban - Áron Híradó

Sziasztok!

Talán már tapasztaltátok: friss videók, fotók, és tegnap óta a napló is van Áron oldalán. 
Jó böngészést...

Á
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Áron holnap reggel (kb. 10 óra múlva) indul Penang felé. 
A táv kb. 360 tmf, úgy kalkulálja, hogy 10nap elég lehet. 
Nehézségek az erős áramlatok, nagy hajóforgalom,  
kivilágítatlan halászhajók és a gyakori szembe szél. , 
A Malaysiai oldalon vitorlázik, ott elméletileg nincsenek kalózok.

Üdv:
mi

367 Reply by meder 2008-12-16 16:09:18

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron útban Pinang felé - Rádió Híradó

Sziasztok!

Áron a Raffles Marinából (http://www.rafflesmarina.com.sg/) kapott,  
igen meleghangú levél alapján(http://www.meder.hu/eng/thanks.htm) ma reggel 3-kor elindult.

Ma Karesz (HA5CAR), Feri (HA3MQ), Rudi (HA5HS) és Lajos (HA8VA) rádióztak, Karesz kitette az
Echolinkre. 
Ott Gyurival (PU2KER) és Bobyval (YO2AAG) figyeltük. Karesz elküldte a hangfelvételt:  
http://www.meder.hu/hun/radio081216.wma

Továbbra is szembeszél és nagy hajóforgalom nehezíti útját, és egy darabig még ez várható.  
Különben minden rendben.

Indulása óta kb. 65 tengeri mérföldet tett meg, Pinang kb. 290 tmf-re van. 
Pozíciója 2008.12.16. 13:00 UTC  01-45N  102-51E 
http://www.meder.hu/Pinang_Arut.jpg

A Média rovatba bekerült Poór József pár cikkének szkennelt változata
(http://www.meder.hu/hun/PoorJ.htm),  
a Vitorlázás Magazinba megjelent újabb cikke (http://www.meder.hu/hun/Vitorlazas08_6.htm),  
Rick-nek (Áron újzélandi ismerősének) egy cikke (http://www.meder.hu/hun/Crew_org_nz_Rick0811.mht), 
valamint Bitó Ákos Blikkben megjelent cikke (http://www.blikk.hu/cikk.php?cikk=127773).

Üdv:
mi

368 Reply by meder 2008-12-18 14:40:28

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak
Á
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Carina és Áron útban Pinang felé - Rádió Híradó

Sziasztok!

Tegnap Karesz (HA5CAR) és Rudi (HA5HS) rádióztak, sokan figyeltük az echolinken.  
Sajnos csak szófoszlányokat tudtunk kivenni a zajból, ezeket nem tudtuk egységesen értelmezni...

Ma Rudi (HA5HS) rádiózott, jól hallották egymást, Árpi (WA6HDD) is hallotta őket.

Továbbra is szembeszél és nagy hajóforgalom nehezíti útját, és egy darabig még ez várható.  
Különben minden rendben, nagyon jól halad.

Indulása óta kb. 235 tengeri mérföldet tett meg, Pinang kb. 140 tmf-re van. 
Pozíciója 2008.12.18. 13:00 UTC  03-16N  100-53E 
http://www.meder.hu/Pinang_Arut.jpg
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Carina és Áron útban Pinang felé - Rádió Híradó

Sziasztok!

Karesz (HA5CAR), Feri (HA3MQ) és Rudi (HA5HS) rádióztak, sokan figyeltük az echolinken.  
Levették a pozícióját és leadták az időjárás-előrejelzést: 
http://www.meder.hu/hun/radio081219.wma

Minden rendben, jól halad, de igen nagy a hajóforgalom  
(a szólóvitorlázásnál ez elég nagy gond).

Indulása óta kb. 300 tengeri mérföldet tett meg, Pinang kb. 80 tmf-re van. 
Pozíciója 2008.12.19. 13:00 UTC  04-05N  100-22E 
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Carina és Áron útban Pinang felé - Rádió Híradó

Sziasztok!

Karesz (HA5CAR) és Rudi (HA5HS) rádióztak.  
Áron Pinang közvetlen közelében, egy kis lakatlan sziget (Kendi) mellett horgonyt vetett éjszakára.

Indulása óta kb. 370 tengeri mérföldet tett meg, Pinang kb. 20 tmf-re van. 
Pozíciója 2008.12.20. 13:00 UTC  05-13N  100-10E 
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Re: Üzenetek a látogatóknak

Sziasztok! 
Szerencsesen kikotottem Penangba, Malaysia helyi ido szerint 17-kor. 
Minden rendben CARINA-val es velem is. Koszonom a radioamatoroknek az osszekoteteseket. 
Kellemes Karacsonyt es Boldog Uj Evet Mindenkinek elore is! 
Kulonosen old Stadler Cs.-nek:-) 
Beket es Szelet! 
Aron es CARINA
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Re: Üzenetek a látogatóknak

Szia Áron!

Írod,hogy gond lehet a jövőben a honlapoddal, hát ez nagy kár lenne nekünk is, akik az indulásod óta
olvasunk és lélekben Veled hajózunk.Nézd meg ezt a lehetőséget, ami megoldás lehet erre és anyagilag is
könnyíthet az utad során. http://www.freedom.ws/netskipper

Boldog, Békés Karácsonyt Kívánok, további utadon JÓ szelek kísérjenek! 
Domján László
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Re: Üzenetek a látogatóknak

Kedves Laci és sokan mások, akik aggódtok az oldal sorsáért és segíteni akartok!

Köszönjük a segítőszándékot. Úgy néz ki a dolog sínen és jó kezekben van :-) 
Egyelőre a többi lehetőséget parkoló-pályára tettük, amint a költözködés sikeresen lezajlik, jelezni fogjuk.

Valószínűleg Karácsonyig már nem lesz több üzenet, így most kívánunk az oldal látogatóinak  
kegyeletteljes boldog Karácsonyt:

mi
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Re: Üzenetek a látogatóknak

Szia Áron és Carina!

Örülök , hogy rendben vagytok. 
Kezdesz hasonlítani Neptunra. :-)) 
Remélem nem sértő a hasonlat egyik félre sem.
Békét, jó szelet és Boldog Karácsonyt 
Gyuri

Last edited by Gyuri (2008-12-22 21:09:05)
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Boldog Karácsonyt.

Nagyon várjuk a  folytatást, mert virtuálisan Veled vitorlázunk ám:) 
Egészséget, lelki erőt,és jó szelet. 
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