2021. 10. 25. 10:26

Üzenetek a látogatóknak (Page 23) - 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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Kedves Dargai Dénes!
A könyvutalványt inkább ajánld fel másnak. Közeleg a karácsony és sok a valóban rászoruló ember!
Ezenkívül vannak nemes célok, amit érdemes szintén támogatni.
A kérdéseidre természetesen válaszolok itt és most:
1. Az alkalmazkodó képesség fontos, szerintem a legfontosabb. Multinacionális cégnél tudnék dolgozni.
Korábban az utam előtt 2,5évet dolgoztam egy multinacionális cégnél például. Alapvetően a kihívás fontos
számomra és az érdekes téma: akár vitorlázás akár ’munka’ esetén.
2. Sértés és kiábrándulás kevés és ritka volt, és én gyorsan felejtek, nem tartok haragot!
3. St. Lucia, Tahiti, Vanuatu, Singapore, Thailand, Görögország marinái nem kértek díjat tőlem, volt ahol a
daruzás is ingyen volt Carinának. Ők azt mondták, hogy ez nem csak egy túravitorlázás a sok ezer közül,
hanem több annál. Ezért segítettek! Minden országban voltak ismeretlen emberek, akik valóban önzetlenül
segítettek. (Én megtaláltam őket és ők megtaláltak engem.) Válasz minden ország!
4. Karrier. Fontos természetesen az embereknek. Nekem a célok fontosak ehelyett.
Minden jót!
Áron
Ajánló:
Film: God on Trial, The Soloist
Könyv: E.O. Wilson, Consilience
2010-2011, Földkerülés (70,000Km) 3kerék és 2 ember: http://velorexadventure.com
Michael Moore: http://www.michaelmoore.com
TED Ideas worth spreading: http://www.ted.com

552 Reply by meder 2009-11-27 19:05:18
meder
Administrator
Offline
Registered: 2006-10-18
Posts: 607
Re: Üzenetek a látogatóknak
Tegnap CARINA visszavonult, reméljük nem véglegesen...
Sziasztok!
Itt látható pár videó Carina útjáról a Wiking Yacht Clubba:
http://www.youtube.com/profile?user=med … PktkYZoV0s
http://www.youtube.com/profile?user=med … ivsPaQkxlQ
http://www.youtube.com/profile?user=med … liVvfwAeCU
CARINA több mint 2 hónapig volt megtekinthető az Európa hajó mellett,
a Batthyány tér közelében, ahol több százan látogatták meg.
Köszönjük az Európa Group-nak (http://www.europahajo.hu) a lehetőséget,
az Európa hajó kapitányának és legénységének a sok-sok segítséget,
amit ez idő alatt kaptunk.
A le- és felvontatást köszönjük Attilának, Árpádnak és a Gamma-naszádnak
(542-001, www.gammatech.hu).
Andrásnak az ötletet és a megvalósításban nyújtott segítséget.
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A Carina egyelőre a Wiking Yacht Clubban (www.wiking.hu) lesz tárolva.
Köszönjük a támogatásukat az ingyenes daruzásokkal és elhelyezési lehetőséggel.
Keresünk hosszabb távon helyet CARINA számára, ahol az érdeklődök továbbra is meglátogathatnák.
A Média rovatba is kerültek új anyagok:
A Magyar Katolikus Rádió (http://www.katolikusradio.hu/) szerkesztője, Borbély T. András tartalmas, szép
és hosszú riportot készített Áronnal:
http://meder.hu/hun/KatolikusRadio091020riport.wma
ami a Keddi Kincses Kalauz 2009.10.20-i adásában hangzott el.
Az adás hátralevő részében Nagy Viktor(?) műsorvezető társával beszélgettek és ismert, hajózással
kapcsolatos zenét sugároztak:
http://meder.hu/hun/KatolikusRadio091020zenek.wma
A Hölgyvilág 2009.11.19-én beszámolt Áronról földkerüléséről:
http://meder.hu/hun/Holgyvilag091119.jpg
Az Újbudai napok alkalmából Áront is kitüntették.
A kitüntetettek névsorát az Újbuda 2009.11.25-i száma is közölte:
http://meder.hu/hun/Ujbuda091125.jpg
A Világjáró utazási magazin 2009. novemberi számában jelent meg Etédi Alexa riportja Tengerek vándora
címen:
http://meder.hu/hun/Vilagjaro0911.htm
Üdv:
mi

553 Reply by meder 2009-12-21 10:08:46
meder
Administrator
Offline
Registered: 2006-10-18
Posts: 607
Re: Üzenetek a látogatóknak
Carina és Áron a médiában
Sziasztok!
Rég nem írtam, azóta összegyűlt pár új média-szereplés:
Almádi Magazin:
http://www.youtube.com/profile_videos?user=mederaron
Magyar Narancs:
http://meder.hu/hun/MaNcs091217.jpg
Vas Népe (Kis Berci gimnazista riportja):
http://meder.hu/hun/VasNepe091218.jpg
Végül, de nem utolsó sorban:
Az egyik legnagyobb és legrangosabb európai vitorlás magazin,
a francia "Voiles et voiliers" http://www.voilesetvoiliers.com
2010 januári számának címlapjára került Carina és Áron.
meder.hu/bb/viewtopic.php?id=7&p=23
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http://www.voilesetvoiliers.com/items/r … cture/5460
A "Vitorlások és vitorlázók" c. lapban
Jean-Luc Gourmelen hosszú elismerő cikket és sok képet közölt Áronról,
"A világ körül, Eposz egy modern Robinsonról" címmel.
http://www.voilesetvoiliers.com/sommair … nvier_2010
http://www.voilesetvoiliers.com/items/r … cture/5431
Itt a szkennelt változat:
http://meder.hu/hun/Voiles1001.htm
Jean-Luc különben tapasztalt szóló óceán-vitorlázó,
(pl. a 80-as években teljesítette a Mini Transat egykezes Atlanti-óceán átkelő versenyt)
nemcsak a 3 év eseményeit mutatja be, szakmailag is értékeli az utat.
Amint lesz rá mód, kitesszük a fordítást is.
Áldott, békés Karácsonyt,
eredményes, boldog Újesztendőt:
Áron és István

554 Reply by meder 2009-12-29 10:38:09
meder
Administrator
Offline
Registered: 2006-10-18
Posts: 607
Re: Üzenetek a látogatóknak
CARINA és Áron a 30-as klubban
Sziasztok!
A legutóbbi híradásban arról számoltam be,
hogy Áron milyen komoly elismerést kapott külföldön.
Örömmel tudatom, hogy itthon is egy rendkívüli elismerésben részesült:
A Heti Válasz (http://hetivalasz.hu/) 2009.12.17-i (51-52-es heti) számában
egy új kezdeményezést indított:
2009-től minden évben megörökít és díjaz 30 teljesítményt,
a legkiemelkedőbbeket, amelyek Magyarországnak javára voltak.
A világban, a fejekben, a lelkekben: Magyarok a csúcson!
Áront is beválogatták ezen illusztris társaságba:
http://3ddigitalispublikacio.hu/media/h … /promo.php
A mellékletben Áronról László Dóra írt "1091 nap alatt a Föld körül":
http://meder.hu/hun/HetiValasz091217.jpg
Köszönve több mint 3 éven át tartó kitartó és kitüntető figyelmeteket,
eredményes és nagyon boldog Újesztendőt kívánunk:
mi

555 Reply by aron 2010-01-03 16:12:19
aron
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Member
Offline
Registered: 2006-11-07
Posts: 234
Re: Üzenetek a látogatóknak
Sziasztok!
Számomra a mozgás és a sport gyermekkoromtól nagyon fontos. (Ez a weboldal is a sport és a sportolás
népszerűsítése.)
Télen a vitorlázás helyett annak legnépszerűbb kiegészítő sportját, a síelést űzik sokan.
A XVIII. Országos Amatőr Gyermek Síbajnokság védnöke vagyok, én is ott leszek, de síelni nem biztos,
hogy fogok :-)
(Évek óta nem síeltem.)
Remélem találkozunk!
Méder Áron
HONDA KUPA, SZEZONNYITÓ SÍVERSENY,
XVIII. Országos Amatőr Gyermek Síbajnokság
VERSENYKIÍRÁS
Helyszín: Mátraszentistván, HÓÁGYÚZOTT, KIVILÁGÍTOTT PÁLYA !
Időpont: 2010. jan. 9. szombat
A verseny védnöke: Méder Áron, földkerülő szóló vitorlázó
A versenyen részt vehet: Minden magyar állampolgárságú gyermek, aki nem szerepel a Magyar Sí Szövetség
2008/09. évi rangsorában. Rangsor skihungary.hu oldalon megtalálható:
http://www.skihungary.hu/files/RANGSOR_2008_2009.pdf )
Versenynem: egyfutamos óriás-műlesiklás. Időmérés: Elektromos fotócellával.
Értékelés: Korosztályonként és nemenként, minden év egy-egy kategória: 1994-2006. Összesen 13 leány és
13 fiú korosztály!
Eredményhirdetés: korosztályi futamok után kb. 30 perccel
Díjazás: Minden rajtoló névre szóló oklevelet, a dobogósok érmet (78 db), az első helyezettek kupát kapnak
(26 db).
Tombola nyeremények ( minden rajtoló nyer ): HONDA távirányítású kisautók, Uvex, Nordica, Elan,
Fundango termékek.
Nevezés: Nevezési lap letölthető a www.skioutlet.hu honlapról, vagy a skioutlet.hu üzletben átvehető. (Bp.
1027 Margit krt. 46.) A kitöltött, gondviselő által aláírt nevezési lapot faxon kell megküldeni a (06 1) 2147985 számra. Lehetséges még postai úton vagy személyesen visszajuttatni a 1027 Bp. Margit krt. 46. címre.
Nevezési díj, kedvezményesen: ( nov. 25-ig ): 1000,- Ft, november 26-tól: 2000,- Ft
A verseny időpontját a szervezők, legkorábban 14 nappal, legkésőbb 5 nappal a verseny napja előtt
meghirdetik és a már nevezettek részére SMS-ben megküldik. Ezen kívül a saját honlapjukon, ill. a sielok.hu
internetes médiapartner honlapján megjelenítik.
Nevezési határidő: A verseny napján 11 óra
Várható rajtidőpontok: 2006-2001: 13 órától, 2000-1994: 16 órától
A versenyen óvásnak helye nincs!
A rendező elsődleges információs csatornának a www.skioutlet.hu honlapot tartja.
A verseny idejére a nevezetteknek kedvezményes liftjegy vásárlási lehetőség!
A versenyen előforduló balesetekért a rendező felelősséget nem vállal!
Bukósisak használata és balesetbiztosítás ajánlott.
Telefon:06-1-214-7985

556 Reply by melynda 2010-01-10 19:27:38
melynda
New member
Offline
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Registered: 2010-01-10
Posts: 2
Re: Üzenetek a látogatóknak
Kedves Áron!
Láttam, hogy jártál Pápua Új Guineában!
Én idén megyek Brisbane-be és meg szeretném nézni ezt a csodálatos helyet is.
Meg szeretném kérdezni, hogy szerinted mi az amit feltétlenül látnom kéne.
A vízumot könnyű elintézni?
Előre is köszi!
Üdv.:melynda

557 Reply by aron 2010-01-14 10:01:55
aron
Member
Offline
Registered: 2006-11-07
Posts: 234
Re: Üzenetek a látogatóknak
HAMAMAS LONG LUKIM YU – Welcome to Papua New Guine
Kedves Melynda!
A vízumot könnyű elintézni AUS-ban.
Én érkezéskor vettem meg a Port Moresby (PNG fővárosa) repterén,
ki kellett azért buszoznom a kikötőből.
Amit feltétlenül látni kell? - Én nem vettem részt szervezett túrán,
hanem egy ismerősöm elvitt a falujába a dzsungelbe.
Olcsó volt és spontán, és nem egy megcsinált 'út' volt.
Talán biztonságosabb, kényelmesebb és megbízhatóbb egy 'befizetett út' a dzsungelbe.
Érdemes akkor menni amikor valami fesztivál van vagy ünnepek.
Sokkal több táncot láthatsz, az ételek és a hangulat is olyankor izgibb. Szóval fontos az időzítés.
Kicsit drágák ezek. Szerintem AUS árakkal dolgoznak az Utazási Irodák.
Ha találsz esetleg egy jachtot, ami éppen arra felé tart, akkor érdemes próbálkozni,
hátha kell egy 'legénység' rá (crew),
mert a szigetvilág és az igazán szép részek azok, ahol nincs reptér és utazási iroda.
Képek amiket készítettem PNG-ben:
http://meder.hu/photogallery/thumbnails.php?album=41
Naplóm:
http://meder.hu/hun/naplo45_080721-0814.htm
http://meder.hu/hun/naplo46_080815-29.htm
Szép napot!
Áron
Szójegyzék:
Pidgin Angol (PNG szerte, közös helyi nyelv):
meder.hu/bb/viewtopic.php?id=7&p=23
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Hello – Hamamas long lukin yu
Igen/Nem – Yes/Nogat
Köszönöm – Tenkiu
Hogy hívnak? – Wanem nem bilong yu?
Az én nevem Áron. Nem bilong mi Aron.
Hol laksz? – Yu bilong weh?
Nagyon köszönöm. – Tenkyu tru.
Nem köszönöm. – Sori, nogat.
How are you? – Yu orait?
Jól. – Mi orait.
Mennyi ez? – Em hamas?
Egyet szeretnék. – Mi laikim wanpela plis.
Szeretnék a Parlamenthez menni. – Mik laik go long parlamant.
Hol van a Parlament? – Parlamant istap weh?
Tudnál velem jönni? – Inap yu kam wantaim mi?
Hova mész? – Yumi go weh?
Nem szeretnék. – Sori nogat, mi less.
Tudna ebben segíten? – Plis, inap yu halivim mi wantaim dispela samting?
Mi ez? – Em wanem laikim?
Ez nagyon jó. – Em i gutpela stert!
Ez nem jó. – Em i no gut
Ezt nem szeretem. – Mi no laikim.
Kérem segítsen. – Halivim mi, plis.
Étel, étkezni – kai kai
Fotozhatok? – Inap mi kisim piksa?

558 Reply by meder 2010-02-24 14:27:14
meder
Administrator
Offline
Registered: 2006-10-18
Posts: 607
Re: Üzenetek a látogatóknak
CARINA és Áron a külföldi médiákban
Áron könyve és a Boat Show
Sziasztok!
Már beszámoltam arról, hogy Áron milyen komoly elismerést kapott külföldön.
Most a francia cikk fordítását is elolvashatjátok R. Júli jóvoltából:
http://meder.hu/hun/Voiles1001.htm
A SEGELN Magazin (www.segeln-magazin.de) 2010 márciusi száma
"Auf sechs Metern um die Welt" (http://meder.hu/hun/CarinaumdieWelt.pdf)
címen közli ugyanezt a cikket.
Ismételten jelzem, hogy február 27-én, szombaton lesz Áron könyvbemutatója:
http://meder.hu/bb/viewtopic.php?pid=1341#p1341
S végül még egy jó hír:
A Hajóipari Vállalkozók Egylete jóvoltából megnézhetitek Carinát a
Boat Shown (erről pontos részleteket majd később írunk),
ahol alkalmatok nyílik Áron új könyvének megvásárlására,
dedikáltatására, a korábban megjelent,
"A kicsik is útra kellhetnek" könyvvel egyetemben.
meder.hu/bb/viewtopic.php?id=7&p=23

7/9

2021. 10. 25. 10:26

Üzenetek a látogatóknak (Page 23) - Üzenetek Áronnak - Áron Üzenőfala

Üdv:
mi

559 Reply by melynda 2010-03-05 19:15:23
melynda
New member
Offline
Registered: 2010-01-10
Posts: 2
Re: Üzenetek a látogatóknak
Kedves Áron!
Köszi az információkat!
Nagyon tetszettek a képek!
Üdv.:Melynda

560 Reply by meder 2010-04-07 11:23:08
meder
Administrator
Offline
Registered: 2006-10-18
Posts: 607
Re: Üzenetek a látogatóknak
CARINA és Áron a külföldi médiákban
Sziasztok!
A hazai médiákban meglehetősen sokat szerepel Áron,
(lásd Média rovat: http://meder.hu/hun/media.htm)
(mondhatni azoknak e rovatban teret adni is tereh :-)
de ha neves külföldi vitorlás magazinok foglalkoznak útjával,
az talán mindannyiunkat örömmel tölt el.
Immáron a harmadik nagy európai vitorlás magazin foglalkozik Áron Földkerülésével.
Az olasz SoloVela 2010 márciusi számában Cinzian Sabatino írt egy hosszú cikket
Carina útjáról: http://meder.hu/hun/SoloVela1003.htm
Üdv:
mi
ui: Örömmel vennénk, ha Ti, vagy ismerősötök lefordítaná a szöveget.

561 Reply by meder 2010-05-31 07:19:43
meder
Administrator
Offline
Registered: 2006-10-18
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Posts: 607
Re: Üzenetek a látogatóknak
Példakép kerestetik
Szavazzatok Áronra :-)
Sziasztok!
Itt lehet naponta egyszer szavazni:
http://dbc.becksperience.hu/
Előre is köszönöm:
mi
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