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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 Vörös-tengeren - Rádió Híradó

Sziasztok!

Ma Karesznél (HA5CAR) a rossz idő miatt nagyon nagy volt a zaj. 
Boby (YO2AAG) Rudi (HA5HS), Géza (YU7CQ) és Gyuri (HA5MG) rádióztak. 
Boby kitette ugyan a Skype-ra, de az én Skype-om a napokban frissült, 
ezen a verzión nem találtam a konferencia-indítást,  
a nagy kapkodásban nem indítottam felvételt,  
pedig Boby-nál tényleg jól jött...

Folyamatosan javítgatja, csinosítja Carinát,  
legutóbb egy védőponyvát varrt a külmotorra.

Mohamed Hamza üzente, hogy Abu Ali a napokban megint meglátogatja.

Úgy tűnik, hogy még jó pár napig maradnia kell: 
Pozíció 2009.06.26. 12:30 UTC 27-49N 033-34E 
http://meder.hu/RedN_Arut.jpg 
Szuez kb. 150 mérföldre van.

Üdv:
mi

477 Reply by meder 2009-07-01 15:27:28

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron a Vörös-tengeren - Rádió Híradó 
Kitört a szél fogságából...

Sziasztok!

Ma Karesz (HA5CAR), Karcsi (G0UEN), Boby (YO2AAG), Rudi (HA5HS),  
Jutka (HA5PTN), Feri (HA7UN), Miklós (HA1ZV), Zoli (HA7JZ),  
János (HA1TA), Lajos (OE6RLF), Gyuri (HA5MG), Gyuri (HA5TGY),  
Barnabás (HA5ALE) és Misi (HA2TX) rádióztak: 
http://meder.hu/hun/radio090701.wma

Áron tegnap tanácskozott a térségben veszteglő vitorlázókkal,  
és úgy döntöttek, hogy megpróbálják a túlsó oldalt. 
Előbb Graham ment át (Silver Heel), majd miután kedvezően nyilatkozott, 
ma hajnalban Áron is nekivágott. Már El Tor közelében van,  
ott fog ma éjszaka horgonyozni. Még egy Jacht van mögötte,  
RH rádión (8 MHz) beszélik meg a helyzetet.

Pozíció 2009.07.01. 12:30 UTC 28-08N 033-39E 
http://meder.hu/SuezG_Arut.jpg 
Szuez kb. 130 mérföldre van.
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Áron jó szelet kíván a Lázadónak, a 25-ös flottának,  
és a Kékszalagon résztvevő összes vitorlásnak.

Üdv:
mi 
ui: Négy napig nem leszek itthon, nem lesz híradás,  
ha csak a rádió-amatőr barátaink nem írnak az Üzenőfalra...

478 Reply by meder 2009-07-06 15:00:32

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron a Vörös-tengeren - Rádió Híradó 
Talán holnap Szuezbe ér...

Sziasztok!

Ma Karesznél (HA5CAR), Boby (YO2AAG) és Rudi (HA5HS),  
http://meder.hu/hun/radio090706.wma 
Az elmúlt napok rádiózásai: 
http://meder.hu/hun/radio090702.wma 
http://meder.hu/hun/radio090703.wma 
http://meder.hu/hun/radio090704.wma 
http://meder.hu/hun/radio090705.wma

Úgy néz ki Áron túljutott ezen a fránya részen, 
ma Ras Sudr-tól délre szeretne horgonyozni,  
holnap pedig már elérheti Szuezt.

Pozíció 2009.07.06. 12:30 UTC 29-14N 032-52E 
http://meder.hu/SuezG_Arut.jpg 
Szuez kb. 50 mérföldre van.

Üdv:
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Offline
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Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron a Vörös-tengeren - Rádió Híradó 
Megérkezett Szuezbe!
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Sziasztok!

Ma Rudi (HA5HS) és Boby (YO2AAG) rádióztak: 
http://meder.hu/hun/radio090707.wma

Pozíció: 2009.07.07 UTC12:30 29-56,85N  032-34,37E 
http://meder.hu/SuezG_Arut.jpg 
Nemsokára ő is ír az Üzenőfalra.

Üdv:
mi

480 Reply by aron 2009-07-08 01:07:55

aron
Member
Offline

Registered: 2006-11-07
Posts: 234

Re: Üzenetek a látogatóknak

Sziasztok! 
Szuez felé az utolsó 150tmf volt a leghosszabb 150tmf az életemben. 
(Néhány óceáni vitorlás szakasz rövidebb volt!) 
Port Ghalibból 05.28-án indultam Szuez felé! 
Hurghada marinába nem álltam be , drága volt!  
Kint horgonyoztam és innen 06.09-én indultam Szuez felé. 
Marsa Zeitiya 06.09-én este érkeztem és itt vártam 07.01.-ig!!! 
Nem volt igazi 'weather window' (gyengébb szél), de elindultam 22nap várakozás után(!),délután, és a keleti
part kellemesebb (hullámzás stb.) volt.  
El Tor-ba 07.01. este érkeztem és onnan 07.05-én indultam el (ismét gyengébb szélre vártam). 
Szuez érkezés 07.07. 13:40LT. POS(29-56,85N; 32-34,37E). 
Jelenleg a Szuez Yacht Club-ban állok. 
Linkek: 
Suez Canal Authority: http://www.suezcanal.gov.eg 
Suez infok: 
http://www.noonsite.com/Countries/Egypt/Suez 
http://www.onpassage.com/Suez_Canal/Suez_Canal.htm 
http://www.cruiserlog.com/wiki/index.ph … Suez_Canal
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Carina és Áron – túl a Vörös-tengeren – Hamza Híradó

Sziasztok!
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Pár órája jelentették kémeink, hogy Áron megérkezett Port Said-ba. 
Meglepően gyorsan kelt át, és meglepően simán.  
Részleteket majd Árontól, addig nézzétek a képeket, videókat.

Temesi Hilda a Zalai Hírlapban közölt egy cikket Áron útjáról  
"Vitorlával a Föld körül, egyedül - Egy gyermekkori álom nyomában" címen.  
http://www.zalaihirlap.hu/fooldal/20090 … rlazo.aspx

Időközben Dénesék (Katalin és Álmos  is elindultak),  
ismét "látóközelbe" került egy találkozás a Melamphyrummal,  
ha megvalósul, mindenképpen beszámolunk róla...

Üdv:
mi

482 Reply by aron 2009-07-12 10:06:49

aron
Member
Offline

Registered: 2006-11-07
Posts: 234

Re: Üzenetek a látogatóknak

Sziasztok! 
Penteken 06:30-kor kezdodott a `tranzitom` a Szuezi csatornan at. 
A tranzit dij: 90USD volt. 
Technikai nehezsegem nem volt, leszamitava, hogy a VHF radion nem volt jo. 
A pilot igy minden 10km-en levo radio toronyhoz felkiabalt:) 
Mivel WC nincs CARINA-n, igy volt, hogy kikotottunk egy molohoz, ahol 
az ismeroseinel hasznalta a WC-t, majd teazas kozosen  
Este 18:30-kor ekeztem meg Ismailiaba, ami 80km-re volt a Szuezi Yacht Club-tol, 
egy atlag jachtos 8-10ora alatt teszi meg ezt a tavolsagot (mi 12), mivel a csatorna elejen erosek a szembe
aramlatok:1-2cs (Red Sea tide)!  
Volt, hogy 3csomo sebesseggel motoroztunk!!  
Masnap 5:30-kor indultunk es Port Saidba 13:.30-kor ertunk meg.  
8ora kozel 80km, ezen a reszen nincs aramlas. Kb 5csomos atlag sebessegunk volt. 
Gyenge szembe szel es minden kedvezo volt. 
A pilotokra itt jellemzo, hogy baksist pofatlanul kerik es ha keves akkor kiabalnak  
(Nem beszelnek angolul, vagy csak kicsit :-) 
Osszesegeben kellemes volt es a motor is birta! 
Nem szoktak atmenni kulmotorral a csatornan, nem szokatak engedni! 
A hajofelmeres itt gyors volt es nem ellenoriztek semmit. 
A Hatosag latta, hogy a hajo kicsi es a motor kicsi, ezert indulam koran (napfelkeltekor), hogy nappal
erkezek meg meg.  
Ejjel nem engedelyezett jacht tranzit, ha tul lassu vagy, akkor ejjel horgonyoznod kell .

Beket es Szelet! 
CARINA es Aron 
Foldkozi-tenger, Port Said

483 Reply by meder 2009-07-17 18:22:41

meder
Administrator

http://www.zalaihirlap.hu/fooldal/20090708_szolovitorlazo.aspx
http://meder.hu/bb/profile.php?id=8
http://meder.hu/bb/viewtopic.php?pid=1065#p1065
http://meder.hu/bb/profile.php?id=8
http://meder.hu/bb/profile.php?id=2
http://meder.hu/bb/viewtopic.php?pid=1069#p1069
http://meder.hu/bb/profile.php?id=2


2021. 10. 25. 10:25 Üzenetek a látogatóknak (Page 20) - Üzenetek Áronnak - Áron Üzenőfala

meder.hu/bb/viewtopic.php?id=7&p=20 6/16

Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron újból a Földközi-tengeren - Rádió Híradó

Sziasztok!

Ma Rudi (HA5HS), Boby (YO2AAG), Tibi (HA5APK)  
és Lajos (HA3LP) rádióztak: 
http://meder.hu/hun/radio090717.wma

Áron Port Szuezben a már többször emlegetett Hammza család  
vendégszeretetét élvezte, náluk találkozott Bicskei Bertalannal is, 
(ő most ott edzi az egyiptomi focicsapatot). 
Ők vitték el Kairóba és a közeli piramisokhoz is. 
Tegnap indult tovább Kréta (vagy a Peloponnészoszi-félsziget?) felé.

Pozíció 2009.07.17. 12:30 UTC 32-14N 032-24E 
http://meder.hu/Medit1_Arut.jpg 
Kréta kb. 530 mérföldre van.

Üdv:
mi

484 Reply by meder 2009-07-18 17:54:32

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron újból a Földközi-tengeren - Rádió Híradó

Sziasztok!

Ma Karesz (HA5CAR) és Boby (YO2AAG) rádióztak, 
a zivatar miatt nagyon zajos volt, most ne teszem ki...

Áron a szélviszonyoknak megfelelően haladt.  
Még van hajóforgalom. Egy ismerős hajó (Cool Change),  
egy hónapja ütközött a Földközin egy konténerszállítóval, 
elsüllyedt, az embereket helikopterrel mentették ki. 
Szóval most Áron éjszaka is fokozottan figyel...

Pozíció 2009.07.18. 16:00 UTC 32-51N 031-58E 
http://meder.hu/Medit1_Arut.jpg 
Kréta kb. 480 mérföldre van.

Üdv:
mi
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485 Reply by meder 2009-07-19 11:01:04

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron újból a Földközi-tengeren - Rádió Híradó

Sziasztok!

Ma Karesz (HA5CAR), Boby (YO2AAG), Rudi (HA5HS),  
Attila (HA5CDM) és Gyula (HA3FHS) rádióztak: 
http://meder.hu/hun/radio090719.wma

Gyenge szembeszélben araszol egyelőre az északi takkon, 
pár nap múlva északiasodik a szél, akkor majd mehet nyugatra. 
Tartott egy hosszabb beszámolót a csatorna-átkelésről. 
Éjszaka figyelni kell a hajóforgalmat, szóval Krétáig fárasztó menet lesz.

Pozíció 2009.07.19. 16:00 UTC 33-18N 031-47E 
http://meder.hu/Medit1_Arut.jpg 
Kréta kb. 450 mérföldre van.

Üdv:
mi

486 Reply by meder 2009-07-20 18:49:56

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron újból a Földközi-tengeren - Rádió Híradó

Sziasztok!

Ma Karesz (HA5CAR), Boby (YO2AAG), Rudi (HA5HS), Attila (SHA8RJ),  
Zoli (HA7JZ) és Gyula (HA3FHS) rádióztak: 
http://meder.hu/hun/radio090720.wma

Nagyon jó volt a terjedés, ma takkot vált, kishalak követik, 
néha nagyhajók is, éjszaka nyirkos és hűvös a levegő,  
egy-két kávéra is szüksége van, hogy fennmaradjon. 
Spagetti lesz a vacsora...

Pozíció 2009.07.20. 16:00 UTC 34-13N 031-31E 
http://meder.hu/Medit1_Arut.jpg 
Kréta kb. 400 mérföldre van.
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Üdv:
mi

487 Reply by meder 2009-07-21 18:12:16

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron újból a Földközi-tengeren - Rádió Híradó

Sziasztok!

Ma Karesz (HA5CAR), Boby (YO2AAG) és Rudi rádióztak: 
http://meder.hu/hun/radio090721.wma

Kicsit zajos volt a freki, de minden átjött.  
Gyenge szembeszele van, 1-2 csomóval tud haladni.
A takkváltásából látszik, hogy kb. 70 fokot tud  
valósan széllel szembe menni. (Ebben egy ellenáramlat is ludas). 
Ez azt jelenti hogy az útjának csak az egyharmada mutat jó irányba,  
azaz 30 mérföld megtételével 10 mérfölddel közelít a céljához. 
Bár pár nap múlva kicsit javul a szél, hosszú útra számíthatunk..

Pozíció 2009.07.21. 16:00 UTC 33-36N 031-08E 
http://meder.hu/Medit1_Arut.jpg 
Kréta kb. 380 mérföldre van.

Üdv:
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488 Reply by meder 2009-07-22 18:35:45

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron újból a Földközi-tengeren - Rádió Híradó

Sziasztok!

Ma Karesz (HA5CAR), Boby (YO2AAG), Rudi (HA5HS),  
László (HA3TBL) és Barnabas (HG7CZ) rádióztak: 
http://meder.hu/hun/radio090722.wma

Kicsit zajos volt a freki, de minden átjött.  
Gyenge szembeszele van, 1-2 csomóval tud haladni,
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az áramlat is szemből jön.  
Egyéb érdekességek is elhangzanak, érdemes meghallgatni.

Pozíció 2009.07.22. 16:00 UTC 32-57N 031-08E 
http://meder.hu/Medit1_Arut.jpg 
Kréta kb. 360 mérföldre van.

Üdv:
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489 Reply by meder 2009-07-23 18:25:39

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron újból a Földközi-tengeren - Rádió Híradó

Sziasztok!

Ma Karesz (HA5CAR), Boby (YO2AAG), Rudi (HA5HS),  
és István (HA5VQ) rádióztak: 
http://meder.hu/hun/radio090723.wma

A végére kicsi zajos lett, de az eleje élvezhető. 
Éjszaka jobb volt a szél, jó irányba haladt. 
Spagetti lesz a vacsora. Optimistán áll a dologhoz, 
s bármily furcsa ábrákat is rajzol a térképre, 
összevetve az elmúlt és a leendő szélviszonyokkal, 
optimálisan haladt... Aki teheti, hallgassa meg.
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Sziasztok!
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Ma Karesz (HA5CAR), Rudi (HA5HS)és Boby (YO2AAG) rádióztak: 
http://meder.hu/hun/radio090724.wma

Sajnos Áron hamar eltűnt, talán az akku merült le... 
Épphogy átjött a pozíció, egyéb információ semelyik irányba nem ment. 
Észak felé ment, de jó irányba nem haladt...
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Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron újból a Földközi-tengeren - Rádió Híradó

Sziasztok!

Ma Karesz (HA5CAR) és Boby (YO2AAG) rádióztak, reggel is és most is,  
de csak most jelentkezett Áron, most is nagyon gyengén jött: 
http://meder.hu/hun/radio090725.wma

Átjött a pozíció, és megkapta a szél előrejelzést. 
Észak felé ment, picit jó irányba is haladt...
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Sziasztok!

http://meder.hu/hun/radio090724.wma
http://meder.hu/Medit1_Arut.jpg
http://meder.hu/bb/profile.php?id=2
http://meder.hu/bb/viewtopic.php?pid=1078#p1078
http://meder.hu/bb/profile.php?id=2
http://meder.hu/hun/radio090725.wma
http://meder.hu/Medit1_Arut.jpg
http://meder.hu/bb/profile.php?id=2
http://meder.hu/bb/viewtopic.php?pid=1079#p1079
http://meder.hu/bb/profile.php?id=2


2021. 10. 25. 10:25 Üzenetek a látogatóknak (Page 20) - Üzenetek Áronnak - Áron Üzenőfala

meder.hu/bb/viewtopic.php?id=7&p=20 11/16

Ma Karesz (HA5CAR) és Boby (YO2AAG) rádióztak, reggel is:  
(abba sajnos csúnyán beledumáltak) 
http://meder.hu/hun/radio090726.wma 
Ellenőrzi az állókötélzetet és úszik a hajó körül.. 
Gyenge a szél, de legalább szemből fúj...

Délután is volt rádiózás, Karesz (HA5CAR), Rudi (HA5HS) 
és Boby (YO2AAG) rádióztak,:  
http://meder.hu/hun/radio090726du.wma

Kenyeret sütött, 4-5 nagyhajót is látott, spagetti lesz a vacsora. 
Ezzel a sebességgel a halfogás nem megy.

A Melamphyrum Szuezbe ért, üdvözlik a rádiósokat és Áront. 
Ők Ciprusra mennek.

Pozíció 2009.07.26. 16:00 UTC 33-59N 029-36E 
http://meder.hu/Medit1_Arut.jpg 
Kréta kb. 310 mérföldre van.

Üdv:
mi

493 Reply by meder 2009-07-27 17:36:29

meder
Administrator
Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron újból a Földközi-tengeren - Rádió Híradó

Sziasztok!

Ma Karesz (HA5CAR), Boby (YO2AAG) és Rudi (HA5HS)rádióztak:  
http://meder.hu/hun/radio090727.wma

Kicsit élénkült a szél, jobban haladt. 
Több hajót is látott, az egyik egész közel jött. 
Van sütőpora, valami egyszerű süteményt szeretne készíteni. 
A Földközi-tenger kék (a Vörös zöld volt :-),  
csak sajnos elég szemetes.
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Offline

Registered: 2006-10-18
Posts: 607

Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron újból a Földközi-tengeren - Rádió Híradó

Sziasztok!

Ma Karesz (HA5CAR), Tibi (HA5APK), Boby (YO2AAG), Leo (YO2BM),  
Rudi (HA5HS), Barnabás (HA5ALE) és Rudi (SA0BDC)rádióztak:  
http://meder.hu/hun/radio090728.wma

Nagyon jó volt a terjedés, kivételesen most a közeli állomásokat is hallhattuk.  
Ki is használták rendesen, maratoni rádiózás zajlott. 
Interjú, receptek, időjárás, és a Melamphyrum (http://melamphyrum.hu/) 
üdvözlete. Ez utóbbit idemásolom, mert bár még nem találkoztak,  
de ők is baráti hajónak számítanak, és megérdemlik figyelmeteket :-)

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
Hello Aron, 
Greetings from Suez.

Tegnapelőtt érkeztünk Melamphyrummal Szuezbe.  
Beszélgettünk rólad Kalkal-lal, a Suez Yacht Club-ból.  
Ő is, és mindenki akivel találkoztunk szívesen beszel rólad,  
nagy mosollyal az arcukon idézik föl az "őrült magyart".

Üdvözlettel: 
Kalkal & Dénes 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Éjszaka felerősödött a szél, nem is aludt,  
igyekezett minél jobban kihasználni.  
Meg is lett az eredménye, igen szépen haladt.
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Sziasztok!

Ma Karesz (HA5CAR), Boby (YO2AAG), Rudi (HA5HS) és Zoli (HA7JZ) rádióztak:  
http://meder.hu/hun/radio090729.wma

Fogott másfél tintahalat (az egyik félig leszakadt a horogról), 
nagyon finom ebéd lett belőle. Elképzelhető, hogy nem áll meg Krétán, 
csak elvitorlázik alatta... 
Egy darabig DNy-i széllel, jó irányba haladt,  
éjszaka legyengült a szél és ismét szembefordult.

Ma is kapott egy olyan hírt, ami jókedvre derítette: 
Rajkai Péter hajóskapitány (www.rottar.hu),  
aki eddig is többször támogatta anyagilag és erkölcsileg Áront,
megszervezte, hogy Budaörsön, Szt. Kristóf napján, 
Carina útját is megáldják.  
http://meder.hu/hun/SztKristofAldasBudaors2.JPG 
http://meder.hu/hun/SztKristofAldasBudaors3.JPG 
http://meder.hu/hun/SztKristofAldasBudaors4.JPG 
Az Anna-bál alkalmából Balatonfüreden járt: 
a Balatonfüredi Jacht Klubban nagyon drukkolnak Áronnak...

Pozíció 2009.07.29. 15:00 UTC 33-41N 026-56E 
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Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron újból a Földközi-tengeren - Rádió Híradó

Sziasztok!

Ma Karesz (HA5CAR), Boby (YO2AAG), Tibi (HA5APK),  
B.Gyuri (HA5AFB), Rudi (HA5HS) és Zoli (HA7JZ) rádióztak:  
http://meder.hu/hun/radio090730.wma

Már két napja elégedetlen az előrejelzéssel, 
ma alig volt szél, így alig haladt. 
Helyette úszott, és kalácsot sütött  
(mely lepény képében öltött testet :-)
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Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron újból a Földközi-tengeren - Rádió Híradó

Sziasztok!

A tegnapelőtt Karesz (HA5CAR), Boby (YO2AAG), Rudi (HA5HS), Matyi (HA8QT),  
Feri (HA7UN), Tibi (HA5APK) és Zoli (YO6GUO) rádióztak: 
http://meder.hu/hun/radio0900931.wma

Tegnap 9-en rádióztak Áronnal,  
(QTH: Erdély, Kárpátalja, Németország, Kenya és persze M.o.). 
Karesz (HA5CAR), Boby (YO2AAG), Rudi (HA5HS), János (HA8WV), Matyi (HA8QT), 
Gyuri (HA5TGY), Geri (DG9MEX), John (5Z4JC) és Gyuszi (UT1DX) rádióztak:
http://meder.hu/hun/radio0900801.wma

Több külföldi amatőrrel is beszélt, érdemes meghallgatni. 
Fogott egy 5 kg-os tonhalat, de a damil az utolsó pillanatban elszakadt. 
Egyre több vitorlázó tud már Áronról, gratulálnak és szurkolnak neki. 
Most csak három hajót említek: Papagena, Pilsner Úr, Wagner Út, Élvezet...

Tesóját, és minden Boglárkát üdvözöl névnapja alkalmából.
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Carina és Áron újból a Földközi-tengeren - Rádió Híradó

Sziasztok!

Tegnap Karesz (HA5CAR), Tibi (HA5APK), Boby (YO2AAG), Rudi (HA5HS),  
Feri (HA7UN), Laci (EA3BSG/P) és Roberto (IT9ZHS/P) rádióztak: 
http://meder.hu/hun/radio090802.wma

Most egy spanyolországi magyarral, és egy szicíliai olasszal is beszélgetett.
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Re: Üzenetek a látogatóknak

Carina és Áron újból a Földközi-tengeren - Rádió Híradó

Sziasztok!

Ma Karesz (HA5CAR), Feri (HA7UN), Boby (YO2AAG), Rudi (HA5HS), Zoli (HA7JZ),  
Péter (HA2NEP) és Lajos (OE6RLF) rádióztak:  
http://meder.hu/hun/radio0900803.wma

Általában gyenge a szél, este és éjszaka jobb kicsit a helyzet.
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Sziasztok!

Ma Karesz (HA5CAR), Boby (YO2AAG), Rudi (HA5HS),  
Feri (HA7UN) és Barnabás (HA5ALE) rádióztak:  
http://meder.hu/hun/radio090804.wma

Gyenge volt a szél, ahhoz képes jól haladt. 
Most süti a piskótát, holnap megtudjuk milyen lett.
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A Melamphyrum (Katalin, Dénes és Álmos) szerencsésen elérték Ciprust, 
nekilátnak a hajó javításának.
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