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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 17 of 23)
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Carina és Áron Oman felé - Rádió Híradó

Sziasztok!

Ma is sokan rádióztak:  
Karesz (HA5CAR), Tibi (HA5APK), Rudi (HA5HS), 
Boby (YO2AAG), Feri (HA3MQ), és Ernő (HA1TO),  
és sokan figyelték az Echolinket is:  
www.meder.hu/hun/radio090225.wma  
2009.02.25. 13:30 UTC 11-21N  067-36E  
www.meder.hu/Salalah_Arut.jpg

Eddig 430 mérföldet tett meg, kb. 900 van még hátra.

A hajóval és Áronnal minden rendben van, közérzete is jó,  
elég jól haladt, negyedszélben vitorlázik. 
Ma találkozott egy halászhajóval, fogott két tonhalat  
(Rudi ígérte, hogy küld pontyot a Tiszából,  
de mire odaért, tonhallá változott :-)

Üdv: 
mi

402 Reply by meder 2009-02-26 17:38:17

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron Oman felé - Rádió Híradó

Sziasztok!

Ma is sokan rádióztak:  
Karesz (HA5CAR), Rudi (HA5HS), Feri (HA3MQ),  
Pista (KE8J, Ohaio), Boby (YO2AAG, Temesvár),  
Lajos (HA8VA) és Otto (OM5MO, Aranyosmarot), 
és sokan figyelték az Echolinket is:  
www.meder.hu/hun/radio090226.wma  
2009.02.26. 13:30 UTC 11-50N 066-46E  
www.meder.hu/Salalah_Arut.jpg

Eddig 500 mérföldet tett meg, kb. 830 van még hátra.

A hajóval és Áronnal minden rendben van, közérzete is jó. 
Ma is találkozott egy halászhajóval, reméli még nem szomáliaiak. 
Sok a sirály, és gyakran összepiszkítják Carinát,  
nem horgászik, mert a tegnapi fogás egyelőre elég.

Üdv: 
mi

403 Reply by meder 2009-02-27 16:03:13
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meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron Oman felé - Rádió Híradó

Sziasztok!

Ma Karesz (HA5CAR), Tibi (HA5APK), Rudi (HA5HS) és Zoli (HA7JZ) rádióztak, 
és sokan figyelték az Echolinket is:  
www.meder.hu/hun/radio090227.wma  
2009.02.27. 13:30 UTC 12-21N 065-58E  
www.meder.hu/Salalah_Arut.jpg

Eddig 570 mérföldet tett meg, kb. 780 van még hátra.

A hajóval és Áronnal minden rendben van, közérzete is jó. 
Ma nem találkozott hajókkal, egyelőre nem horgászik,  
mert elég hala van még. 
Üdv: 
mi

404 Reply by meder 2009-02-28 15:56:45

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron Oman felé féluton - Rádió Híradó

Sziasztok!

Ma Karesz (HA5CAR), Attila (HA5CDM), Tibi (HA5APK),  
Rudi (HA5HS) és Boby (YO2AAG) rádióztak, 
és sokan figyelték az Echolinket is:  
www.meder.hu/hun/radio090228.wma  
2009.02.28. 13:30 UTC 13-04N 065-01E  
www.meder.hu/Salalah_Arut.jpg

Közel félúton: 650 mérföldet tett meg, kb. 680 van még hátra.

A hajóval és Áronnal minden rendben van, közérzete is jó. 
Most jobb szele van, időnként lát hajót, végzi a javításokat, 
ha csendesedik a szél, vitorlát is ragaszt...

Üdv: 
mi
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405 Reply by meder 2009-03-01 16:10:04

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron Oman felé - Rádió Híradó

Sziasztok!

Ma Karesz (HA5CAR), Boby (YO2AAG), Tibi (HA5APK) és  
Rudi (HA5HS) rádióztak, sokan figyelték az Echolinket is:  
www.meder.hu/hun/radio090301.wma  
2009.03.01. 13:30 UTC 13-30N 063-53E  
www.meder.hu/Salalah_Arut.jpg

Eddig 740 mérföldet tett meg, kb. 640 van még hátra.

A hajóval és Áronnal minden rendben van, közérzete is jó. 
A vasárnapi ebédet pár sült lepénnyel színesítette. 
Fogytán van a hala, nekilát megint horgászni.

Üdv: 
mi

406 Reply by meder 2009-03-02 15:51:57

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron Oman felé - Rádió Híradó

Sziasztok!

Ma Karesz (HA5CAR), Tibi (HA5APK), Rudi (HA5HS), Boby (YO2AAG), és  
SzLaci (HA8DN) rádióztak, sokan figyelték az Echolinket is:  
www.meder.hu/hun/radio090302.wma  
2009.03.02. 13:30 UTC 13-41N 062-54E  
www.meder.hu/Salalah_Arut.jpg

Eddig 800 mérföldet tett meg, kb. 580 van még hátra.

Gyengébb a szél és az akku, amúgy a hajóval és Áronnal minden rendben van. 
Megragasztotta a vitorlát, ellenőrizte a napelemet és a szabályzóját, 
egyelőre nem érti miért csökkent az akku feszültsége...
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Üdv: 
mi

407 Reply by meder 2009-03-03 16:38:25

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron Oman felé - Rádió Híradó

Sziasztok!

Ma Karesz (HA5CAR) és Rudi (HA5HS) rádióztak, sokan figyelték az Echolinket is:  
www.meder.hu/hun/radio090303.wma  
2009.03.03. 13:30 UTC 14-05N 061-50E  
www.meder.hu/Salalah_Arut.jpg

Eddig 840 mérföldet tett meg, kb. 520 van még hátra.

Az akku feszültsége kezd visszaállni,  
úgy tűnik a motor indítója vagy generátora szívta le... 
Halat mostanában nem fogott, de próbálkozik. 
Hajót napok óta nem látott.

Tegnap az RTL Fókuszában bemutatták Czakó József Áronról készített újabb riportját: 
www.rtlhirek.hu/video/45862

Üdv: 
mi

408 Reply by meder 2009-03-04 16:49:03

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron Oman felé - Rádió Híradó

Sziasztok!

Ma is sokan rádióztak: Karesz (HA5CAR), Tibi (HA5APK), Boby (YO2AAG),  
Károly (YO2GL), Rudi (HA5HS) Attila (HA5CDM), Zoli (HA7JZ) és még valaki,  
akinek a nevét nem hallottuk, a hívójele se pontos HA5JCP, 
sokan figyelték az Echolinket is:  
www.meder.hu/hun/radio090304.wma  
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2009.03.04. 13:30 UTC 14-28N 060-26E  
www.meder.hu/Salalah_Arut.jpg

Eddig 920 mérföldet tett meg, kb. 430 van még hátra.

Hajót napok óta nem látott, de a láthatóság is elég rossz. 
Pár nap óta nem fogott halat. Élénk szele van, becsapnak a hullámok,  
szóval elég vizes menet... Amúgy Carinával és Áronnal minden OK.

Üdv: 
mi

409 Reply by meder 2009-03-05 16:39:31

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron Oman felé - Rádió Híradó

Sziasztok!

Ma Karesz (HA5CAR), Tibi (HA5APK), Boby (YO2AAG), Rudi (HA5HS)  
és Otto (OM5MO) rádióztak, sokan figyelték az Echolinket is: 
www.meder.hu/hun/radio090305.wma  
Pozíció 2009.03.05. 13:30 UTC 15-04N  059-33E  
www.meder.hu/Salalah_Arut.jpg

Eddig 990 mérföldet tett meg, kb. 360 van még hátra.

A láthatóság az Oman felöl jövő homok miatt rossz. 
Egy nagyhajó ment el a közelében. Fogott egy nagyobb tintahalat, 
finom ebéd készült belőle, meg egy odalandolt tintahalból. 
Bableves lesz a vacsora, és kérdezte a grízgaluska receptjét...

Üdv: 
mi

410 Reply by meder 2009-03-06 15:20:02

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron Oman felé - Rádió Híradó

Sziasztok!
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Ma Karesz (HA5CAR), Tibi (HA5APK), Boby (YO2AAG), Rudi (HA5HS) és 
Richárd (SP9DTI, Krakkó) rádióztak, sokan figyelték az Echolinket is: 
www.meder.hu/hun/radio090306.wma   
Pozíció 2009.03.06. 13:30 UTC 15-27N  058-44E  
www.meder.hu/Salalah_Arut.jpg

Eddig 1060 mérföldet tett meg, kb. 310 van még hátra.

Látott halászhajót, ismét repülőhalat reggelizett,  
bár a grízgaluska nem lett túl jó, nem bátortalanodott el:
most szilvás gombócon spekulál :-) 
Néha becsapnak a hullámok, amúgy Carina és Áron jól van.

Üdv: 
mi

411 Reply by meder 2009-03-07 16:26:18

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron Oman felé - Rádió Híradó

Sziasztok!

Ma Karesz (HA5CAR), Rudi (HA5HS) és Tomi (HA7RY) rádióztak,  
sajnos zajos volt, sokan figyelték az Echolinket is: 
www.meder.hu/hun/radio090307.wma   
Pozíció 2009.03.07. 13:30 UTC 15-59N  057-39E  
www.meder.hu/Salalah_Arut.jpg

Eddig 1140 mérföldet tett meg, kb. 240 van még hátra.

Elég jól haladt, fogott egy nagyobb tonhalat,  
Carina és Áron jól vannak.

Üdv: 
mi

412 Reply by meder 2009-03-08 15:49:48

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron Oman felé - Rádió Híradó
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Sziasztok!

Ma Rudi (HA5HS), Boby (YO2AAG), Zoli (HA7JZ) és talán még valaki 
(HA5TP???) rádióztak. Rudi kitette az MSN-re, én tovább az echora, 
közben rögzítettem, ezért az Echon alig lehetett hallani: 
www.meder.hu/hun/radio090308.wma 
Pozíció 2009.03.08. 13:30 UTC 16-10N  056-46E  
www.meder.hu/Salalah_Arut.jpg

Eddig 1200 mérföldet tett meg, kb. 180 van még hátra.

Gyenge a szél, fogott egy tintahalat, Carina és Áron jól vannak.

Mavrák Imre két újabb cikket írt a webkorridorba: 
www.webkorridor.hu/meder-aron-utban-hazafele.htm 
www.webkorridor.hu/meder-aron-az-arab-tengeren.htm

Üdv: 
mi

413 Reply by meder 2009-03-09 16:47:00

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron Oman felé - Rádió Híradó

Sziasztok!

Ma 11-en rádióztak: Rudi (HA5HS), Boby (YO2AAG), Karesz (HA5CAR),  
R.Laci (HA0NAR), K.Lajos(HA8VA), Zoli (HA7JZ), Karcsi (HA1ZU), 
Barnabás (HA5ALE), Gábot (HA7PO), G.Lajos (YU7GL) és Miklós (YO5ALI).
Karesz kitette az Echo-ra, ott is sokan hallgatták. 
www.meder.hu/hun/radio090309.wma 
Pozíció 2009.03.09. 13:30 UTC 16-19N  055-59E  
www.meder.hu/Salalah_Arut.jpg

Eddig 1250 mérföldet tett meg, kb. 125 van még hátra.

Gyenge a szél, 30 fok van a kabinban, ma nem horgászott, mert a műcsali leszakadt...

Üdv: 
mi

414 Reply by meder 2009-03-10 15:46:37

meder
Administrator
Offline

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

Carina és Áron Oman felé - Rádió Híradó

Sziasztok!

Ma Rudi (HA5HS), Karesz (HA5CAR), Barnabás (HA5ALE) és Miklós (YO5ALI) 
rádióztak, Karesz kitette az Echo-ra, ott is sokan hallgatták. 
www.meder.hu/hun/radio090310.wma 
Pozíció 2009.03.10. 13:30 UTC 16-42N  054-47E  
www.meder.hu/Salalah_Arut.jpg

Eddig 1330 mérföldet tett meg, kb. 50 van még hátra.

Ma sem horgászott, de van még szárított hala. 
Rádiózás közben közel került egy vitorláshoz,  
talán 10 perc múlva találkoznak...

Üdv: 
mi

415 Reply by meder 2009-03-17 17:03:27

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron Áden felé - Rádió Híradó

Sziasztok!

Ma Karesz (HA5CAR), Rudi (HA5HS), Boby (YO2AAG) Tibi (HA5APK)  
Miklós (YO5ALI) és Gréti (YO5PCY) rádióztak.  
Karesz kitette az Echo-ra, ott is sokan hallgatták. 
www.meder.hu/hun/radio090317.wma 
Pozíció 2009.03.17. 13:30 UTC 16-04N  053-13E  
www.meder.hu/Aden_Arut.jpg

Áron tegnap indult el Salalah-ból (Omán) Áden (Jemen) felé. 
Eddig 70 mérföldet tett meg, kb. 550 van még hátra.

Gyenge a szél, egy 1,5 csomós ellenáramlat is lassítja,
így ténylegesen csak 1 csomóval halad.  
Ilyenkor a műcsali se vonzza a halakat.
Meleg van, erősen süt a nap, és kicsi a hajóforgalom.

A napokban kerültek új képek és videók Áron oldalára, 
valamint a hajónapló Sri Lanka-Maldív fejezete: 
http://meder.hu/hun/naplo54_090209-17.htm

Üdv:
mi
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416 Reply by meder 2009-03-18 15:43:31

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron Áden felé - Rádió Híradó

Sziasztok!

Ma Rudi (HA5HS) és Boby (YO2AAG) rádióztak.  
Rudi kitette az Skype-ra, onnan én az echora,  
ott is sokan hallgatták: 
www.meder.hu/hun/radio090318.wma 
Pozíció 2009.03.18. 13:30 UTC 15-33N  052-38E  
www.meder.hu/Aden_Arut.jpg

Áron 3 napja indult el Salalah-ból (Omán) Áden (Jemen) felé. 
Eddig 120 mérföldet tett meg, kb. 500 van még hátra.

Gyenge a szél, nem kapnak a halak, jól tölt a napelem, 
nagyhajóval és halászhajóval is találkozott.

Üdv:
mi

417 Reply by meder 2009-03-19 20:19:37

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron Áden felé - Rádió Híradó

Sziasztok!

Ma Karesz (HA5CAR), Rudi (HA5HS), Boby (YO2AAG), Géza (YU7CQ) és Feri (HA3MQ) rádióztak.  
Karesz kitette az Echora, ott is sokan hallgatták: 
www.meder.hu/hun/radio090319.wma 
Pozíció 2009.03.19. 13:30 UTC 15-12N  051-59E  
www.meder.hu/Aden_Arut.jpg

Eddig 175 mérföldet tett meg, kb. 460 van még hátra.

Gyenge a szél, gyakran lát nagyhajót és halászhajót. 
Az utóbbiak néha közel mennek, és beszélgetnek (arab-angol keverék :-)  
A part közelében halad, ott kisebb a kalózesély :-)
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Üdv:
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418 Reply by meder 2009-03-20 18:22:47

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron Áden felé - Rádió Híradó

Sziasztok!

Ma Karesz (HA5CAR), Rudi (HA5HS), Boby (YO2AAG), Miklós (YO5ALI) rádióztak. 
Karesz kitette az Echora, ott is sokan hallgatták: 
www.meder.hu/hun/radio090320.wma 
Pozíció 2009.03.20. 13:30 UTC 15-03N  051-33E 
www.meder.hu/Aden_Arut.jpg

Eddig 220 mérföldet tett meg, kb. 440 van még hátra.

Gyenge a szél, lassan halad. Ma beugrott a vízbe, és úszott egy nagyot. 
Találkozott három ismerős jachttal, akik motoroztak Áden felé. 
(Gyakran szerveződnek konvojba a kalózveszély miatt.) 
Megkínálták ebéddel, hideg üdítővel és sörrel.  
... de jól megyen dolga! :-)

Üdv:
mi

419 Reply by meder 2009-03-21 16:34:14

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron Áden felé - Rádió Híradó

Sziasztok!

Ma Karesz (HA5CAR) beszélt Áronnal.  
Rudi (HA5HS), Boby (YO2AAG) és talán mások is ott voltak,  
de olyan zavart volt a frekvencia, hogy csak röviden beszéltek. 
Karesz kitette az Echora, ott is sokan hallgatták: 
www.meder.hu/hun/radio090321.wma 
Pozíció 2009.03.21 13:30 UTC 14-48N  050-32E 
www.meder.hu/Aden_Arut.jpg

http://meder.hu/bb/profile.php?id=2
http://meder.hu/bb/viewtopic.php?pid=937#p937
http://meder.hu/bb/profile.php?id=2
http://www.meder.hu/hun/radio090320.wma
http://www.meder.hu/Aden_Arut.jpg
http://meder.hu/bb/profile.php?id=2
http://meder.hu/bb/viewtopic.php?pid=938#p938
http://meder.hu/bb/profile.php?id=2
http://www.meder.hu/hun/radio090321.wma
http://www.meder.hu/Aden_Arut.jpg


2021. 10. 25. 10:24 Üzenetek a látogatóknak (Page 17) - Üzenetek Áronnak - Áron Üzenőfala

meder.hu/bb/viewtopic.php?id=7&p=17 12/15

Eddig 270 mérföldet tett meg, kb. 380 van még hátra.

Gyenge a szél, de most beleért a nyugati áramlatba.  
Carinával és Áronnal minden rendben.

A múltkori Fókusz riport a RTL oldalán hiányos. 
Most elküldte Czakó József a teljes változatot: 
www.meder.hu/hun/AronRTL090302.flv 
www.youtube.com/watch?v=x5OYy19fv9s&feature=channel_page

Kovács Gergely (www.gergelykovacs.com)  
készített Áronnak egy angol nyelvű prezentációt: 
www.youtube.com/watch?v=TGqnJfcWAds&feature=channel_page 
www.meder.hu/videok/Aron_eng.avi (jobb felbontás, de nagyobb fájl) 
Majd lesz magyar hanggal is, addig feliratozva: 
www.youtube.com/watch?v=4avMUDVj9D0&feature=channel_page 
www.meder.hu/videok/Aron_hun.avi

Üdv:
mi

420 Reply by meder 2009-03-22 16:26:47

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron Áden felé félúton- Rádió Híradó

Sziasztok!

Ma Karesz (HA5CAR), Boby (YO2AAG), Rudi (HA5HS),  
Miklós (YO5ALI) és Gréti (YO5PCY) rádióztak.  
Karesz kitette az Echora, ott is sokan hallgatták: 
www.meder.hu/hun/radio090322.wma 
Pozíció 2009.03.22 13:30 UTC 14-23N  049-33E 
www.meder.hu/Aden_Arut.jpg

Eddig 320 mérföldet tett meg, kb. 320 van még hátra, 
tehát nagyjából félúton van.

Carinával és Áronnal minden rendben. 
Gyakran lát halászhajókat, azok közel is mennek,  
néha beszélgetnek, időnként nagyhajók is feltűnnek. 
Tegnap egy kis cápa követte, egész közel ment,  
próbálta kifogni, de nem sikerült :-) 
Holnap érkezik abba a zónába, ahol leggyakoribbak  
a kalóztámadások, erről hosszasan beszélgettek. 
Jemenben két újságíró is meginterjúvolná Áront, 
az ő adataikat is sikerült átadni. 
Mostantól kedvezőbb lesz a szél, az áramlat is segíti.
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Üdv:
mi

421 Reply by meder 2009-03-23 16:50:58

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron Áden felé - Rádió Híradó

Sziasztok!

Ma Karesz (HA5CAR), Rudi (HA5HS), Boby (YO2AAG), Géza (YU7CQ),  
Laci (HA7MO), Miklós (YO5ALI) és Otto (OM5MO) rádióztak.  
Karesz kitette az Echora, ott is sokan hallgatták:  
www.meder.hu/hun/radio090323.wma  
Pozíció 2009.03.23 13:30 UTC 13-49N  048-33E  
www.meder.hu/Aden_Arut.jpg

Eddig 400 mérföldet tett meg, kb. 250 van még hátra.

Carinával és Áronnal minden rendben.  
Gyakran lát halászhajókat, azok közel is mennek,  
néha beszélgetnek, időnként nagyhajók is feltűnnek.  
Most két napig abban a zónában lesz,  
ahol a leggyakoribbak a kalóztámadások. 
Partközelben megy, igyekszik láthatatlan lenni…

Üdv: 
mi

422 Reply by meder 2009-03-24 17:42:48

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron Áden felé - Rádió Híradó

Sziasztok!

Ma Karesz (HA5CAR), Rudi (HA5HS), Boby (YO2AAG), Miklós (YO5ALI),  
Zoli (YO6GUO) és Barnabás (HA5ALE) rádióztak.  
Karesz kitette az Echora, ott is sokan hallgatták:  
www.meder.hu/hun/radio090324.wma  
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Pozíció 2009.03.24 13:30 UTC 13-25N 047-12E  
www.meder.hu/Aden_Arut.jpg

Eddig 500 mérföldet tett meg, kb. 145 van még hátra.

Carinával és Áronnal minden rendben.  
Túljutott a "Kalózok Földjén":  
azon a részen, ahol leggyakoribbak a támadások.  
Egész éjjel pillangózott, nem használt fényeket,  
és újhold közeleg, tehát sötét éjszaka volt...

Üdv: 
mi

423 Reply by meder 2009-03-25 17:02:44

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron Áden felé - Rádió Híradó

Sziasztok!

Ma Karesz (HA5CAR), Rudi (HA5HS) és Boby (YO2AAG) rádióztak.  
Karesz kitette az Echora, ott is sokan hallgatták:  
www.meder.hu/hun/radio090325.wma  
Pozíció 2009.03.25 13:30 UTC 13-02N 045-58E  
www.meder.hu/Aden_Arut.jpg

Eddig 575 mérföldet tett meg, kb. 75 van még hátra.

Carinával és Áronnal minden rendben, a hullámok kicsit kellemetlenek.  
Fogott egy nagy halat, a ellenőrizte Parti Őrség, mert nem voltak fényei,  
ő megmagyarázta, hogy a kalózok miatt, óvatosságból nem kapcsolta be... 
Carinának tegnap volt a névnapja (Aba figyelmeztette erre), 
madárka szállott rá, de majd Áron is felköszönti. 
Dóri szólt, hogy egy jó cikk jelent meg róla az Origóban: 
www.origo.hu/utazas/20090324-utazas-foldkerulo-hajout-meder-aron-carina.html 
(Vass László írása, csak a címadása nem túl szerencsés)

Üdv: 
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424 Reply by meder 2009-03-26 15:52:25

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

http://www.meder.hu/Aden_Arut.jpg
http://meder.hu/bb/profile.php?id=2
http://meder.hu/bb/viewtopic.php?pid=947#p947
http://meder.hu/bb/profile.php?id=2
http://www.meder.hu/hun/radio090325.wma
http://www.meder.hu/Aden_Arut.jpg
http://www.origo.hu/utazas/20090324-utazas-foldkerulo-hajout-meder-aron-carina.html
http://meder.hu/bb/profile.php?id=2
http://meder.hu/bb/viewtopic.php?pid=948#p948
http://meder.hu/bb/profile.php?id=2


2021. 10. 25. 10:24 Üzenetek a látogatóknak (Page 17) - Üzenetek Áronnak - Áron Üzenőfala

meder.hu/bb/viewtopic.php?id=7&p=17 15/15

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron Ádenben - Áron Híradó

Sziasztok!

A mai rádiózás időpontjában Áron Interneten jelentkezett. 
Szóval szerencsésen megérkezett Ádenbe.  
Egyelőre egyéb részletet nem tudunk,  
nemsokára jönnek az újabb anyagok.

Pozíció 2009.03.26 13:30 UTC 12-45,3N 044-56,7E  
www.meder.hu/Aden_Arut.jpg
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425 Reply by Stami 2009-03-31 20:41:56

Stami
New member
Offline

From: Budaörs
Registered: 2007-01-10
Posts: 5

Re: Üzenetek a látogatóknak

Szia Áron!

Napok óta semmi hír, légyszi pötyögj két sort, hogy mi van Veled! 
Jó szelet Stami

Stami's Website
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