2021. 10. 25. 10:26

Üzenetek a látogatóknak (Page 22) - Üzenetek Áronnak - Áron Üzenőfala

Skip to forum content
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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526 Reply by meder 2009-09-12 12:27:18
meder
Administrator
Offline
Registered: 2006-10-18
Posts: 607
Re: Üzenetek a látogatóknak
Á
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Carina és Áron újból az Adrián - Rádió Híradó
Sziasztok!
Ma Karesz (HA5CAR), Rudi (HA5HS), Feri (HA7UN),
Laci (HA7RW), Oszkár (YO2BF), Gyuri (YO2MFM),
Misi (YO6AEI), Judit (HA5PTN) és Feri (9A/HA8EG/M) rádióztak:
http://meder.hu/hun/radio090912.wma
Áron pozíciója: 2009.09.12. UTC 06:00 43-05N 014-20E
http://meder.hu/Medit3_Arut.jpg
Nagyobb már a hajóforgalom, jachtokat és kompokat is látott.
Felhős az ég, pár nap múlva komolyabb esőzések is várhatóak.
Időközben pár új anyagot is kitettem:
Hunyadi Áron cikke a Napi Ász-ból:
http://meder.hu/hun/aszok090909.jpg
a sajtóanyag szlovén változata:
http://meder.hu/SloPress.doc
Mitja (Jenő szlovén barátja jóvoltából),
és a sajtóanyag angol változata:
http://meder.hu/eng/press.doc
Fred fordítása.
Poór Jóska könyvének a borítója:
http://meder.hu/MederPoorborito.pdf
Erről majd indítok az Üzenőfalon egy új témát.
Üdv:
mi

527 Reply by nemethk 2009-09-12 21:54:23
nemethk
New member
Offline
Registered: 2009-09-12
Posts: 2
Re: Üzenetek a látogatóknak
Sziasztok!
Nagyon drukkolok Áronnak és külön örülök, hogy lesz belőle könyv is. Azonban remélem a belinkelt borító
nem végleges, mert sajna tele van hibával. A villamosmérnök egy szó, a Budapesti Műszaki Egyetem
mindhárom szava nagy betű, nem csak a középső, ugyanitt az utolsó mondatban: "egyéniségévé", a
"kapitányi" szó pedig rövid i. Bocs, nem kötözködni akarok, csak kár lenne egy ilyennel elszúrni.
Üdv
Krisztián

528 Reply by meder 2009-09-13 07:54:36
meder
Administrator
meder.hu/bb/viewtopic.php?id=7&p=22
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Offline
Registered: 2006-10-18
Posts: 607
Re: Üzenetek a látogatóknak
Szia, sziasztok!
Köszönöm az észrevételeid.
Mások is jeleztek hibákat, de azok is már mind ki vannak javítva.
Üdv:
István
ui:
MINDEN ÉRDEKLŐDŐNEK:
Kis türelmet kérek, a terjesztésről majd 20-a után beszéljünk,
most millió sürgős dolgom van. Vételi szándék persze jöhet,
csak a válaszunk fog késni. Kösz a szándékot és a türelmet.

529 Reply by meder 2009-09-13 11:52:47
meder
Administrator
Offline
Registered: 2006-10-18
Posts: 607
Re: Üzenetek a látogatóknak
Carina és Áron újból az Adrián - Rádió Híradó
Sziasztok!
Ma Karesz (HA5CAR), Boby (YO2AAG), Rudi (HA5HS),
Imre (HA8AT), ? (HA6JT?), ? (HA6SM?),
Áron (YO9BRT) és ? (YO2TGY?) rádióztak:
http://meder.hu/hun/radio090913.wma
Áron pozíciója: 2009.09.13. UTC 06:00 44-01N 013-52E
http://meder.hu/Medit3_Arut.jpg
Bár kb. félvízen van (az olasz és a horvát partoktól egyenlő távolságra),
mégis olasz fúrótornyokat kerülget. Tulajdonképpen
Megnövekedtek Áron léptei, talán felvette mérföldjáró csizmácskáját :-)
60 mérföldre van Pula, ott talán megáll,
hogy kivárja egy előrejelzés szerinti erősebb szél
(5-6 Bf) csillapodását. Onnan újabb 60 mérföld Koper.
Szurkoljunk, hogy sirüljön e két kis lépése is...
A Hócipő képzelt riportja Áronnal (ami inkább rólunk szól):
http://www.hocipo.hu/index.php?option=c … mp;id=2345
(meg a riporterről, Szabados Gáborról).
Pár másodpercre itt is szerepel Áron:
http://www.rtlbulvar.hu/video/69385
meder.hu/bb/viewtopic.php?id=7&p=22
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Itt az a pár másodperc, többi elég jó:
http://meder.hu/hun/Fokusz+090912.wmv
Üdv:
mi

530 Reply by meder 2009-09-14 09:45:46
meder
Administrator
Offline
Registered: 2006-10-18
Posts: 607
Re: Üzenetek a látogatóknak
Carina és Áron újból az Adrián - Rádió Híradó
Sziasztok!
Ma Rudi (HA5HS), Boby (YO2AAG), és még valaki
(sajnos a hívójelét nem hallottam) rádióztak:
http://meder.hu/hun/radio090914.wma
Áron pozíciója: 2009.09.14. UTC 06:00 44-45N 013-50E
http://meder.hu/Medit3_Arut.jpg
Már Pula látótávolságában volt,
nemsokára horgonyt dob egy védett öbölben.
Talán épp az isztriai hegyek árnyékolása miatt
Rudi nem is hallotta, Boby gyengén, Fred egy hollandiai
Internetes vevőn keresztül figyelte és rögzítette.
Itt is várja egy új barát: Zeljko alias Zex...
Üdv:
mi

531 Reply by meder 2009-09-17 13:06:29
meder
Administrator
Offline
Registered: 2006-10-18
Posts: 607
Re: Üzenetek a látogatóknak
Carina és Áron újból az Adrián - Zeljko Híradó
Sziasztok!
15-én csak Boby (YO2AAG) és Rudi (HA5HS) rádióztak:
(az eső miatt nincs utántöltés, kevés már az energiája)
http://meder.hu/hun/radio090915.wma
Á
meder.hu/bb/viewtopic.php?id=7&p=22
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Áron pozíciója: 2009.09.15. UTC 06:00 44-49,8N 013-51,5E
http://meder.hu/Medit3_Arut.jpg
Horvátországba nem akar hivatalosan belépni,
mert akkor ki is kell lépni, majd újból belépni az Unióba.
Rossz idő miatt állhat horgonyon, de nem léphet partra.
Zeljko (az Üzenőfalon Zex) barátja kiment hozzá a hajójával,
és egy halászmólón biztosítottak egy helyet számára.
Zeljko parti őr (marine police) barátja engedélyezte,
hogy a környéken szabadon mozogjon. Így Internetezni is tudott,
barátkozni a helyiekkel, és egy interjú is készült vele:
www.24sata.hr/news/tri-godine-samoce-oplovio-svijet-u-barci-od-6-metara/135841/
Tegnap kulminált az a viharos szél,
ami miatt menedéket keresett az öbölben, ma továbbindult.
Az interjúról jut eszembe: a Barlettában készült cikket
http://meder.hu/eng/Barletta090909.htm
Alessandro lefordította, majd Lali kicsit angolosította:
http://meder.hu/eng/AronArrivedInBarletta.pdf
Egy magyar fordítás is jól jönne, (az eredetiből, nem az angolból),
ha van vállalkozó, szívesen vennénk.
S ha már a médiánál tartunk, Poór Jóska következő cikke is megjelent:
http://www.vasarnap.com/clanok.asp?cl=5015165
Még egy jó hír. B. András ötlete és az általa összehozott
lehetőségek alapján, Carina először a Dunára kerül,
az Európa hajó mögött egy kis pontonon piheni ki fáradalmait,
hogy azok is megnézhessék, akik nem tudtak Koperbe lejönni.
A Wiking Yacht Club (http://www.wiking.hu/) vállalta az ingyenes daruzást,
B. András és barátja a Gamma naszáddal kíséri Carinát a pontonhoz.
Ez is egy több résztvevős projekt, mindenkinek köszönjük a segítségét.
Végül ebben a pillanatban érkezett a nyomdából a már említett
"A kicsik is útra kelhetnek" Poór Jóska-féle könyv.
Igazán csinos kis zsebkönyv.
Az érdeklődőkkel jövő héten veszem fel a kapcsolatot,
elnézést a késésért, de az "Hazatérés" kapcsán is sok a teendő...
Üdv:
mi

532 Reply by meder 2009-09-23 10:44:58
meder
Administrator
Offline
Registered: 2006-10-18
Posts: 607
Re: Üzenetek a látogatóknak
Carina és Áron - újra itthon
Sziasztok!
meder.hu/bb/viewtopic.php?id=7&p=22
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Elnézést a hosszabb kihagyásért,
az események és a tennivalók nagyon feltorlódtak,
most is inkább távirati stílusban írok, hogy mielőbb megkapjátok.
Áron fogadására kb. 60-an jöttek, szerencsére az utazás
és a szállásfoglalás nagyjából rendben volt.
Gál József és Gál Judit jóvoltából 10 fényképész és operatőr
kimehetett Carina érkezését fotózni és videózni az Equator II fedélzetéről.
(Sajnos véletlenül egyikük elvitte a hajó kulcsát és beléptető kártyáját,
ezúton is kérem segítsetek kideríteni, ki is lehetett az illető...)
Gál Józsi gyakorlott szeme hamar észrevette Carinát,
amint nullás-közeli szélben araszolt Koper irányába.
Később a szél is megélénkült, és Áron 14:05-kor kikötött Koperben:
http://galgonet.dyndns.org/v/utazas/aro … 9.JPG.html
(Kami képe)
Nagy volt az öröm, a himnusz eléneklése után,
Áron megköszönte mindenki segítségét, majd megemlékezett 3,
időközben eltávozott személyről:
Ugróczky Lászlóról, Áronnak dedikált könyve megkerülte a Földet,
G0EJG Gyuri rádióamatőr barátunkról, aki Barbados-ig segítette Áront, és
László Atyáról, aki indulása előtt megáldotta Carinát...
Gál Józsi kupát adott át a Vitorlás Szövetség nevében:
http://meder.hu/photogallery/displayima … fullsize=1
Poór Jóska pedig "A kicsik is utrakelhetnek" könyvet:
http://meder.hu/photogallery/displayima … fullsize=1
Utána mindenki megnézhette Carinát, beszélhetett Áronnak,
és igen kellemes hangulatban telt el a délután.
Vasárnap reggel E. Jóska barátunk megérkezett egy trélerrel,
(az ideszállítást is ő vállalta 3 éve), és este 6-ig
sikerült mindent bepréselni a mikrobuszra vagy a trélerre rögzíteni.
B. András kezdeményezésére, az Európa cégcsoport jóvoltából
(www.europahajo.hu), az Európa rendezvényhajó mellett, a Parlamenttel
szemben a budai rakpartról minden érdeklődő megnézheti Carinát.
A hajó ki/bedaruzását a Wiking Yacht Club (www.wiking.hu)
végzi ingyenesen, a Gamma naszád (www.gammatech.hu) pedig
az oda-vissza szállítást vállalta. Köszönet mindenkinek.
Áron ma és holnap délután ott lesz, interjúkat ad,
"A kicsik is útra kelhetnek" könyvet dedikálja.
Pár hétig még ott áll Carina, majd tudatjuk, amikor Áron ott lesz.
Már kerültek képek minderről a galériába,
ezeken a linkeken is sok kép látható:
http://indafoto.hu/ha5car/meder_aron_es … rkezese__1
http://galgonet.dyndns.org/v/utazas/aron_fogadasa/
http://picasaweb.google.hu/barton.andra … Sgk9f02AE#
és ezek folyamatosan bővülnek.
Áron médiaszereplései is megszaporodtak, azokat majd még jelzem,
de eddig nrm győztem utolérni őket (még magamat sem :-)
http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9der_%C3%81ron
http://www.dunatv.hu/sport/celba_ert_fo … _aron.html
meder.hu/bb/viewtopic.php?id=7&p=22
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http://sportgeza.hu/sport/2009/09/19/ce … vitorlazo/
http://www.glasistre.hr/lifestyle/putov … est/108910
http://webcast.tv2.hu/naplo/index.php?m … _id=403064
http://videotar.mtv.hu/Videok/2009/09/2 … 19_30.aspx
http://videotar.mtv.hu/Videok/2009/09/2 … l_egy.aspx
Köszönet mindenkinek a fotókért, a segítségekért,
és a bíztató/elismerő szavakért.
Üdv:
mi
ui: Élménybeszámolók lesznek, a meghívásoktól függően,
de elég sok idő kell egy anyag összeállításához...

533 Reply by meder 2009-09-25 18:11:38
meder
Administrator
Offline
Registered: 2006-10-18
Posts: 607
Re: Üzenetek a látogatóknak
Carina és Áron - újra itthon
Sziasztok!
Most két napig nem leszek, de Áron holnap esetleg kimegy Carinához.
Azt majd megírja a Carina és Áron látogatása rovatban.
Addig csak ömlesztve pár média-szereplés, lehet, hogy pár már volt említve:
http://www.rtlbulvar.hu/cikk/282912
http://www.extrem.hu/cikk/extrem.hu/5103
http://sport.ma.hu/tart/cikk/g/0/54560/ … Meder_Aron
http://hir3.hu/index.php?hir=magazin&am … &kat=5
http://zalaihirlap.hu/fooldal-legfrisse … 90921_fold
http://www.vitorlazas.hu/meder-aron.html
http://www.vasnepe.hu/cimke/M%e9der%20%c1ron
http://meder.hu/hun/MN090921.jpg
http://meder.hu/hun/Kossuth090922.wma
http://meder.hu/hun/rgy-vitorlas-nau.mp3
http://meder.hu/hun/este_090921.wmv
http://meder.hu/hun/fokusz090921.flv
http://meder.hu/hun/hirado_090921.wmv
http://meder.hu/hun/M1este090921.wmv
http://meder.hu/hun/M1este090921k.wmv
http://meder.hu/hun/M1hirado090921.wmv
http://meder.hu/hun/Mokka090923.flv
http://meder.hu/hun/Naplo090919.flv
http://meder.hu/hun/nc_medererkezes.flv
http://meder.hu/hun/Cool090924_1.flv
http://meder.hu/hun/Cool090924_2.flv
http://www.origo.hu/utazas/20090923-haj … -aron.html
meder.hu/bb/viewtopic.php?id=7&p=22
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Üdv:
mi

534 Reply by meder 2009-09-28 15:44:30
meder
Administrator
Offline
Registered: 2006-10-18
Posts: 607
Re: Üzenetek a látogatóknak
Carina és Áron - újra itthon
Sziasztok!
Továbbra is zsúfolt Áron programja, de nemsokára elkészül az utolsó hajónapló,
Vitorlázás Magazin (www.vitorlazasmagazin.hu/) "Méder Áron a világ körül"
sorozatának utolsó beszámolója.
Mostanában ezek jelentek meg még Áronról (egy részük közt talán van kis átfedés):
http://stipistop.com/meder-aron-korbeert/
http://travelline.hu/hirek-friss/200909 … meder.aspx
http://ujszo.com/online/panorama/2009/0 … meder-aron
http://hir3.hu/index.php?hir=magazin&am … &kat=5
http://mitortent.hu/sztori/295n0p5/celb … -aron.aspx
http://www.rtlhirek.hu/cikk/283454
http://www.zalaihirlap.hu/cimlapon/2009 … _volt.aspx
http://videotar.mtv.hu/Kategoriak/TeleSport/Sport7.aspx
http://meder.hu/hun/Sport7_090927.wmv (a fenti megvágva)
http://nol.hu/lap/arcok/20090928-ne_ess_panikba
Üdv:
mi

535 Reply by meder 2009-09-30 07:32:14
meder
Administrator
Offline
Registered: 2006-10-18
Posts: 607
Re: Üzenetek a látogatóknak
Carina és Áron - újra itthon
Sziasztok!
Folytatom a médiaszereplések megjelölését,
(átfedések továbbra is lehetnek):

meder.hu/bb/viewtopic.php?id=7&p=22
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http://meder.hu/hun/Sport1090929.wmv
http://meder.hu/hun/6ora090928.wmv
http://meder.hu/hun/Greece090815.jpg
http://meder.hu/hun/UjSzo090414.jpg
http://meder.hu/hun/Mozaik090920.jpg
http://meder.hu/hun/NS090920.jpg
http://meder.hu/hun/MN090926.jpg
http://meder.hu/hun/NepSzab090928.jpg
http://meder.hu/hun/napiasz090922.jpg
http://meder.hu/hun/Blikk090921.jpg
http://meder.hu/hun/NepSzab090926.jpg
http://meder.hu/hun/NepSzab090922.jpg
Jövő héten majd rendszerezzük és beillesztjük a "Média" oldalba,
a "Köszönet"-et is akkor frissítjük.
Üdv:
mi

536 Reply by meder 2009-10-03 07:36:50
meder
Administrator
Offline
Registered: 2006-10-18
Posts: 607
Re: Üzenetek a látogatóknak
Carina és Áron - Újra itthon
Sziasztok!
Ma hallható lesz Áron a Lánchíd rádióban,
15 órakkor, ismétlés 22 órakkor.
Üdv:
mi

537 Reply by meder 2009-10-04 08:47:17
meder
Administrator
Offline
Registered: 2006-10-18
Posts: 607
Re: Üzenetek a látogatóknak
Carina és Áron - Újra itthon
Sziasztok!

meder.hu/bb/viewtopic.php?id=7&p=22
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Még pár újonnan kitett média-szereplés:
http://meder.hu/hun/CrossRoad0909.htm
http://meder.hu/hun/Nepszava090922.jpg
http://meder.hu/hun/Lanchid091003.wma

Pár új kép is került az oldalra,
nemsokára új videók is felkerülnek,
és végül itt van a Hajónapló utolsó fejezete:
http://meder.hu/hun/naplo61_090818-0919.htm
Üdv:
mi

538 Reply by meder 2009-10-08 19:01:31
meder
Administrator
Offline
Registered: 2006-10-18
Posts: 607
Re: Üzenetek a látogatóknak
Carina és Áron itthon
Sziasztok!
Még mindig csak kutyafuttában, pár új és pár régi média-megjelenés.
Ma az MTV1 Nappali műsorában:
http://meder.hu/hun/Nappali091008.wmv
A Szabad Föld október 2-i számában írtak Áronról:
http://meder.hu/hun/SzabadFold091002.jpg
Szombathelyről Sz. László küldte:
http://meder.hu/hun/ZalaiHirlap090923.jpg
és a Vas Népe, Fejér Megyei Hírlap és a Veszprémi Napló.
Mindháromban ugyanaz jelent meg, kép nélkül:
http://meder.hu/hun/NaploVeszp090923.jpg
Erről már tegnap beszéltem, de ha valaki még nem nézte meg,
Mégegyszer ajánlom figyelmébe, remek összeállítás:
http://egigeropaszuly.blogspot.com/
(ez a tárolt változat)
http://meder.hu/hun/Egigero_paszuly.mht
Üdv:
mi

539 Reply by meder 2009-10-09 08:07:00
meder
Administrator
Offline
meder.hu/bb/viewtopic.php?id=7&p=22
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Registered: 2006-10-18
Posts: 607
Re: Üzenetek a látogatóknak
Carina és Áron Pula-ban - Zeljko-híradó
Sziasztok!
Zeljko készített Áronnal egy interjút a tengeri horgászási módszereiről,
egy híres horgász/halász magazin számára
(Pesca in Mare http://ribolov-hrvatska.com/)
Sajnos csak gyenge minőségű fotókat küldött,
De próbálok majd jobbakat is szerezni:
http://meder.hu/CrFishing1.JPG
http://meder.hu/CrFishing2.JPG
http://meder.hu/CrFishing3.JPG
Kellemes hétvégét:
mi

540 Reply by meder 2009-10-10 15:40:03
meder
Administrator
Offline
Registered: 2006-10-18
Posts: 607
Re: Üzenetek a látogatóknak
Carina és Áron itthon - Nézzetek körbe Carina kabinjában. Szenzációs!
Sziasztok!
Megismétlem, hogy vasárnap, (október 11-én),
Áron 15:30 és 18:30 között várja Carinánál a látogatókat.
Van ebben pár pontatlanság, de Ti úgyis tudjátok a valót:
http://www.sportpiac.hu/index.php?rovat … ;cikk=3468
Aki nem tud kimenni Carinához,
vagy alaposabban szeretné tanulmányozni a fülke belsejét,
Szabó Péter jóvoltából megteheti itt:
http://360world.hu/panoramakep/sport/meder_aron_carina/
(Mellesleg ez több mint 360 fok, teljes térszög, ami 4Pi, tehát 720fok!)
Üdv:
mi

541 Reply by meder 2009-10-13 14:28:58
meder
Administrator
Offline
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Registered: 2006-10-18
Posts: 607
Re: Üzenetek a látogatóknak
Carina és Áron a TV-ben
Sziasztok!
Tegnap a Duna TV műsorában volt látható Bocsák Klára
Áronnal készített interjúja:
http://meder.hu/hun/DunaTV091012.wmv
Az teljes Sportaréna itt látható (53 perc):
http://80.249.172.27/video/2009_42/10010021375771.wmv
Az RTL Fókusz mai adásában Áron egy napját követik végig,
hazatérése után két héttel...
Üdv:
mi

542 Reply by meder 2009-10-28 16:42:25
meder
Administrator
Offline
Registered: 2006-10-18
Posts: 607
Re: Üzenetek a látogatóknak
Sziasztok!
Pár újságban/hetilapban megjelent cikket csak most szkenneltem be:
Somorjai László, Hetek: http://meder.hu/hun/Hetek091002.jpg
László Dóra, Heti Válasz: http://meder.hu/hun/HetiValasz091008-123.jpg
Boros Miklós, Műhely (BME): http://meder.hu/hun/BME_Muhely091012.jpg
Poór József, Vasárnap: http://meder.hu/hun/VasarnapPJ091014.jpg
Tokár Géza, ÚJ SZÓ: http://meder.hu/hun/UjSzo091015.jpg
Most jelent meg a Vitorlázás Magazin (http://www.vitorlazasmagazin.hu/)
melyben elég nagy teret szenteltek Áron megérkezésének:
- Dénes D. István főszerkesztő jegyzete (Végletek),
- Vass László hosszú interjúja (Isten ladikján)
- DDI Interjúja Fa Nándorral (Nándi szerint...)
- Ruják István véleménye (Kétségeimről / Áronnak és mindenkinek)
- Áron naplójának befejező része (Hazatérés)
Mindez a Vitorlázás Magazinban (címlappal együtt) 14 oldal.
Érdemes mind végigolvasni:
http://meder.hu/hun/Vitorlazas09_5.htm
Aki teheti, vegye meg a lapot, sok más érdekes és hasznos anyag van még benne.
Ezzel valószínűleg véget ért a sajtó-dömping,
1-2 héten belül összegyűjtve kiteszem a megfelelő helyre, hogy egységesen áttekinthessétek.
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Üdv:
mi

543 Reply by meder 2009-11-09 17:01:42
meder
Administrator
Offline
Registered: 2006-10-18
Posts: 607
Re: Üzenetek a látogatóknak
Carina és Áron a médiában
Sziasztok!
Tegnap nagy lemaradásokat pótoltam:
Áron médiaszerepléseit összegyűjtöttem és betettem a Média rovatba,
ami ettől szinte megduplázódott:
http://meder.hu/hun/media.htm
Az újabb szereplések:
http://meder.hu/hun/Vitorlazas09_5.htm
http://index.hu/video/2009/11/07/hajos/
http://meder.hu/hun/Explorer0911_1-2.jpg
http://meder.hu/hun/Explorer0911_3-4.jpg
http://meder.hu/hun/Explorer0911_5.jpg
Egyben a Köszönet rovat frissítése is megtörtént:
http://meder.hu/hun/koszonet.htm
Nekem egy álló napig tartott a linkek beillesztése,
ezek végignézése több hét is lehet.
Talán megéri, vannak érdekes, az eddigiektől eltérő anyagok is...
Jó böngészést:
mi

544 Reply by meder 2009-11-12 08:14:42
meder
Administrator
Offline
Registered: 2006-10-18
Posts: 607
Re: Üzenetek a látogatóknak
Carina és Áron Mátyusföldön
Sziasztok!
Pénteken (2009.11.13.) Felvidéki honfitársainkkal találkozik Áron.
meder.hu/bb/viewtopic.php?id=7&p=22
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"A Földet egyedül, tavi vitorlással megkerülő utazó déli tizenkettőkor a Kodály Zoltán Magyar Tanítási
Nyelvű Gimnáziumban kezdi mátyusföldi látogatását, majd fél háromkor a Hidaskürti Magán
Szakközépiskolába látogat, ezt követően este fél hatkor Galántán, a Pázmány Péter Alapítvány
irodaépületében kezdődik az élménybeszámoló. A fiatal utazót Poór József író, vitorlázó faggatja a vízi sport
a lehetőségeiről, a sportág filozófiájáról, a hajóépítésről, arról, hogy a látszólag egyszemélyes sportág milyen
csoportos összefogást igényel. A beszélgetés során az is kiderül, miként jelenhetett meg még aznap az útról
egy könyv, amikor a kis magyar hajó három év után befutott az észak-adriai Koper kikötőbe."
http://www.felvidek.ma/index.php?option … ;Itemid=73
http://ujszo.com/online/sport/2009/11/1 … tyusfoldon
A Média rovat Internetes részére is felkerült pár új link, érdekességük főleg az, hogy külföldi szereplések:
http://english.peopledaily.com.cn/90001 … 62193.html Hungarian circumnavigates globe in sailboat
http://www.allbusiness.com/transportati … 635-1.html Boaters awaiting passage through canal are an
international bunch
http://www.nagyvarad.net/c%C3%A9lba-%C3 … r-635.html Nagyvárad.Net
http://70point8percent.blogspot.com/200 … arina.html Thomas Amstrong Blogjábaól...
Üdv:
mi

545 Reply by dargaidenes 2009-11-13 18:22:50
dargaidenes
New member
Offline
Registered: 2009-11-13
Posts: 6
Re: Üzenetek a látogatóknak
Üdvözletem és maximális tisztelet!
Elsősorban, magam is nagy utazó vagyok. Elolvastam a hajónaplót első betűtől az utolsóig, megnéztem a
youtube-on található videók többségét, meg fogom venni a könyvet.
Remélem, hogy bocsánatos bűn, de engem elsősorban nem a vitorlázási szakkérdések érdekelnek (persze
azokat is élvezettel olvastam), hanem az utazás során gyűjtött és szárazföldön szerzett tapasztalatok.
4 kérdésem lenne Áronhoz, remélem, hogy akár jelen fórum kereteik között, akár az E-mail címemre választ
kapok rá. Szerintem ezek nem a "média" által felvetett tipikus kérdések, ezért csak ezen a módon kaphatok rá
választ.
Tehát a kérdéseim:
1) Áron: utazásod során sok filozófiai/transzcendentális/szociológiai irodalmat olvastál. (Meg sok
ponyvairodalmat is, tudom:)) Egy ekkora utazás után el tudod képzelni magad egy multinacionális cég, pl.
"General Electric, Budapest" dolgozójaként? A kérdés azért merült fel bennem, mert egyrészt több interjúban
említetted az "alkalmazkodóképességet", másrészt viszont gyökeresen más élményeket szereztél (ebben
biztos vagyok.).
2) Áron: Utazásod alkalmával melyik volt az az esemény, amikor ISMERETLENEK (ezt hangsúlyozom,
mert a magánszférádat igyekszem tiszteletben tartani) részéről a legnagyobb sértés/kiábrándulás ért?
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3) Ennek ellenkezője: utazásod alkalmával mikor tapasztaltad a leginkább önzetlen és segítőkész és
nagyvonalú hozzáállást? Megintcsak hangsúlyozottan ISMERETLENEKRE gondolok, tehát nem
szponzorok, családtagok vagy ismerősök részéről?
4) Látod-e még az értelmét a "karrier" szó nyugat-európai értelemben vett értelmének? Miért vagy miért
nem?
Hálás lennék a válaszért: üdv és tisztelet, Dargai Dénes

546 Reply by dargaidenes 2009-11-13 21:15:41
dargaidenes
New member
Offline
Registered: 2009-11-13
Posts: 6
Re: Üzenetek a látogatóknak
Folytatás: a kérdésekre esetlegesen adott őszinte és BŐVEBB választ olyannyira méltányolnám, hogy
cserében egy 10.000.- Ft-os vásárlási utalványt adnék a bookline.hu ineternetes könyváruházba.
Előre is köszönöm.

547 Reply by dargaidenes 2009-11-13 22:24:36
dargaidenes
New member
Offline
Registered: 2009-11-13
Posts: 6
Re: Üzenetek a látogatóknak
Hajrá, a jutalom (10.000.- Ft bookline.hu könyvutalvány) csak a mai nap végéig (00:00 EST) érvényes,
azután már csak 5.000.- Ft vásárlási utalványt tudok felajánlani, szintén a bookline.hu könyváruházba. Ezt
további 48 óráig tartom. Ezután jutalmat már sajnos nem áll módomban felajánlani.
Üdv.: Dargai Dénes

548 Reply by dargaidenes 2009-11-14 00:00:24
dargaidenes
New member
Offline
Registered: 2009-11-13
Posts: 6
Re: Üzenetek a látogatóknak
Még 1 perc van, aztán csak 5.000.- Ft-os könyvutalványt tudok felajánlani.
Ez az ajánlatom innentől fogva 48 óráig áll...
Üdv.: Dargai Dénes
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549 Reply by dargaidenes 2009-11-14 00:41:53
dargaidenes
New member
Offline
Registered: 2009-11-13
Posts: 6
Re: Üzenetek a látogatóknak
A mára csak 5.000- Ft-ot esetleg át lehet váltani bármilyen mobil feltöltésre.
Kell a telszám, na meg persze a válaszok, más nem?
Akarjátok? 5 rugó már csak...
Üdv.: D.D.

550 Reply by dargaidenes 2009-11-14 01:30:02
dargaidenes
New member
Offline
Registered: 2009-11-13
Posts: 6
Re: Üzenetek a látogatóknak
Még 46,5 óra...
Üdv.: Dargai D.
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