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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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Hazatérés
Sziasztok!
Gondolom kitaláltátok: Áron érkezéséről és a mi Koperbe utazásunkról lesz szó.
Áron nagy valószínűséggel 19-én megérkezhet Koperbe:
http://meder.hu/Sajtoanyag.pdf
A "Hazatérés" hasábjai a következők szervezésében nyújthat segítséget:
- Telekocsi:
ide írhatja aki kocsival megy, hogy honnan indul,
és hány helyet tudna/szeretne másoknak felajánlani,
valamint aki szeretne lejutni Koperbe, de utazása nem megoldott
(ezeket egy innen elérhető fájlban fogom gyűjteni)
- Szállás-keresés:
Áron érkezését úgy szeretnénk időzíteni,
hogy aki szombat hajnalban elindul, időben ideérhessen,
majd estefelé visszaindulhasson.
Akik maradnának még egy éjszakára, és igénylik,
azoknak megpróbálunk szállást foglalni
Természetesen egyéb, a hazatéréssel kapcsolatos témát is tárgyalhatunk itt
(pl. ki ér rá hétfő reggel a hajó "becipelésében" segédkezni, stb.).
Üdv:
mi

2 Reply by framling 2009-09-09 10:38:00
framling
New member
Offline
Registered: 2006-10-20
Posts: 8
Re: Hazatérés
Sziasztok, én le akarok menni kocsival, az üres helyekről még nem tudok nyilatkozni, mert lehet már tele
van a kocsi.

3 Reply by Mészi 2009-09-09 14:41:54
Mészi
New member
Offline
Registered: 2009-09-09
Posts: 1
Re: Hazatérés
Három éve arra várok, hogy az indulásához hasonlóan az érkezésénél is ott lehessek, de sajnos a 19-i hétvége
nekem nem jó. Nem lehetne, hogy pár nappal később érkezik, mert egy hetet pihen valamelyik gyönyörű
horvát szigeten? Úgyis szeptember 24-én indult, érkezhetne most is akkor, vagy pár nappal utána.
Á
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Áront köszöntsétek a nevemben is, úgy tűnik, hogy már csak itthon fogok vele találkozni.

4 Reply by ha5car 2009-09-09 16:57:47
ha5car
New member
Offline
From: Budapest
Registered: 2006-11-20
Posts: 7
Re: Hazatérés
Szervusztok

Nekem a szombat indulás és érkezés lenne a legjobb.
Netán lenne valahol egy hely légyszi írjatok.
üdv.
Karesz

5 Reply by meder 2009-09-10 16:25:00
meder
Administrator
Offline
Registered: 2006-10-18
Posts: 607
Re: Hazatérés
Hazatérés - Telekocsi-Teleszoba
Sziasztok!
Koper - Budapest kb. 580 km, az útvonaltervező szerint 5h40p.
Tehát ha korán indulunk (hajnali 4-5) akkor biztonságosan leérhetünk.
A takarékosabb kocsik aznap visszamehetnének,
(főleg ha legalább két vezetőképes személy van a kocsiban),
akkor négy fő esetén kb. 8000Ft az útiköltség.
A kedvezményes szállás kb. 15 EUR, tehát ez is elviselhető.
Kérem jelezze mielőbb, aki ezt igényli, mert a szállodai árak jóval magasabbak.
Eddig nincs túl sok kocsi-hely, de van vagy 8 személy, aki "beszállna" egy kocsiba.
Kérem írjátok meg, (akár csak nekem e-mail-ben), ha van szabad hely.
Egy másik lehetőség, de talán drágább, a "facérok" béreljenek egy mikrobuszt.
Szóval mozgósítsuk kicsit magunkat, nehogy kifussunk az időből.
Kösz és üdv:
mi, azaz:
Méder István
istvan@meder.hu
meder.hu/bb/viewtopic.php?id=154
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+36-30-251 0649
ui: Külföldön inkább SMS-ben értekezzünk.

6 Reply by meder 2009-09-12 15:26:39
meder
Administrator
Offline
Registered: 2006-10-18
Posts: 607
Re: Hazatérés
Hazatérés - Leutazás
Sziasztok!
Van akinek ráér, de van aki már mindent szeretne tudni...
Eddig 6 kocsi állt össze, szinte végleges beosztással,
42 személy jelezte, hogy jönne, kb. 6 bizonytalan.
Van aki már pénteken leutazik (én is ilyen kocsit választottam :-)
az szombat este visszautazik, vagy két éjszakát fizet.
Az sem kizárt, hogy az utasok átcsoportosulnak (re-kombinálódnak :-)
Javaslom, aki szombat hajnalban indul, majd este vissza,
legyen vezető-csere lehetőség a kocsiban...
Ha továbbra is minden jól megy, Áron szombaton du. 2 körül érkezne,
a szombaton indulóknak korai indulást javasolok,
nehogy lekéssék a nagy pillanatot :-)
Érdekességként jegyzem meg: Alessandro és egy barátja
Barletta-ból jönnének Koperbe, ami kb. 1000 km,
hogy 10 nap után viszontlássák Áront...
(no persze főleg a befutásra kíváncsiak)
Autópálya matricát néhány MOL kút árul (a heti 4500Ft),
pl. Nagykanizsán az Elkerülő út (új 7-es út) mellett van:
http://www.mol.hu/hu/autozzon_velunk/to … ereso/mol/
A kikötő adatai:
Marina Koper
45-33,00N 13-43,50E
Kopališko nabrežje 5
A4/E65/E71
583 km 5 óra 32 perc
http://meder.hu/BudapestKoper.htm
(Ez egy útvonalterv, nekem FireFox-on jó,
de IE8-al nem látszik rendesen a térkép.)
Hétfő estig jelezze, aki jönni akar, utast/szállítást/szállást szeretne,
mert kedden szeretném a szállás-foglalásokat (szinte) véglegesíteni.
Kösz és üdv:
mi, azaz:
Méder István
istvan@meder.hu
meder.hu/bb/viewtopic.php?id=154
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+36-30-251 0649
ui: Külföldön inkább SMS-ben értekezzünk.

7 Reply by meder 2009-09-14 14:10:33
meder
Administrator
Offline
Registered: 2006-10-18
Posts: 607
Re: Hazatérés
A Siófok és környékén lakó érdeklődök figyelmábe:
-----------------------------------Szervusz István!
Ketten utazunk pénteken Koperba, hogy mi is részesei lehessünk Áron
érkezésének. (Dévényi Gyula, Horváth Gábor).
16:30 kor indulnánk Siófokról egy kis VW Polo-val, szerintem éjfélig
odaérünk.
Ha van igény rá még két fő kényelmesen elfér az autóban, amennyiben a
siófoki indulás nem gond.
A péntek és szombat estét töltenénk ott, ha tudtok szállást foglalni
nekünk is az szuper lenne.
Hazafelé a vasárnap délelőtti indulást tervezzük (+2fő jöhet vissza is).
Jó szelet!
Üdvözlettel:
Dévényi Gyula
----------------------------Az érdeklődöknek megadom az elérhetőséget
Üdv:
mi

8 Reply by Pingi 2009-09-15 08:48:15
Pingi
New member
Offline
Registered: 2009-09-15
Posts: 1
Re: Hazatérés
Hello
Nagyon elszomorodtam, mert sajnos szombaton nem tudunk menni, csak vasárnap, vagy bármelyik
hétköznapi napon.

9 Reply by meder 2009-09-16 08:38:09
meder
Administrator
Offline
meder.hu/bb/viewtopic.php?id=154
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Registered: 2006-10-18
Posts: 607
Re: Hazatérés
Sziasztok!
Sokan érdeklődtek, hol van a szállás, hányan leszünk.
Igyekszem mindent fokozatosan megválaszolni,
de amit magam sem tudok még, azt hiába kérdezitek.
Figyeljétek ezt a Hazatérés "fórumot", nehéz mindenkinek külön írni.
A szállások (vagy legalábbis egy részük) itt lesz:
Muzejski trg 6
http://meder.hu/KoperPH.jpg
A "H" a "hostel", a "P" egy parkoló ( a marina mellett).
Érkezéskor ott álljatok meg, onnan 3 perc gyalog az a tér.
(A marina bejáratával szemben van egy lépcső, ott érdemes felmenni).
A téren van egy kávézó, keressétek Dorist,
és/vagy írjatok SMS-t nekem. Ha sok a cucc,
fel lehet majd jönni kocsival, de utána vissza kell vinni a kocsit.
Eddig kb. 53 fő várható, 36-an kértek szállást.
Ma meglátom, mit szól ehhez Doris :-)
Üdv:
István
ui: Úgy igyekezzetek, hogy holnap mindent le kell zárni,
véglegesíteni, mert pénteken már gyakorlatilag "nem leszek"

10 Reply by meder 2009-09-17 18:08:29
meder
Administrator
Offline
Registered: 2006-10-18
Posts: 607
Re: Hazatérés
Hazatérés Program
Sziasztok!
Hogy hogyan fog alakulni Áron fogadása,
azt nem akarom részletesem megtervezni, majd kialakul.
Pár sarokpontja lenne, azt jó ha mindenki tudja.
Gál József az Equator nevű hajójával (ezzel már ő is megkerülte a Földet) kimegy Áron elé. Ennek célja
elsősorban a fotók és videók készítése,
tehát elsősorban TV-sek és fotósok lesznek rajta,
meg pár fontos személy (meg egy fontatlan is, jómagam :-)
Mikor Áron megközelíti a kikötőt, akkora és már a kijelölt helyén várnám:
én adtam Carinának az indító lökést, érkezésekor én szeretném megfogni...
Áron szól pár szót Mindenkihez.
Mivel legalább 60 fős tömegre lehet számítani,
meder.hu/bb/viewtopic.php?id=154
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elég nagy csend kell ahhoz, hogy mindenki hallja...
Előtte, utána folytatódhat a spontán ünneplés.
Talán előbb a rokonok üdvözölik Áront,
utána a Vitorlás Szövetség képviselői, majd a barátok,
ismerősök, de ez természetesen rugalmasan értendő.
Aztán jöhet a sajtó is.
Aki szeretné megnézni Carinát, nyugodtan megteheti,
persze egyszerre nem fér oda mindenki...
A mólón vagy valahol a közelében megkínáljuk barátainkat
egy kis borral (Áron nagytatájának készítménye :-)
és egy kis harapnivalóval. Ha mások is hoznak rágcsálnivalót,
azt nyugodtan odatehetik a többi mellé.
Ásványvizet és üdítőt nem tudok vinni,
a szállítási kapacitás korlátoltsága miatt, akinek módjában áll,
egy-két üveg ásványvízzel bővítheti a kínálatot.
Ha Áron kiszabadul a sajtó szorításából :-)
Poór Jóskával közösen dedikálják "A kicsik is útra kelhetnek"
könyvet azoknak, akik szeretnék megvásárolni.
Jóska a könyv mellé egy Aranyfácán sört ajándékoz.
A marinában van egy kis vendéglő, este ott összeülhetnek
akik éjszakára is maradnak, és egy nagy közös asztalnál
beszélgethetünk egy kis étel-ital kíséretében,
ki-ki kedve és ízlése szerint.
Másnap Carina hazaszállítását készítjük elő,
akinek ideje/kedve van, segédkezhet.
Szeretnénk, ha mindenki számára egy szép és emlékezetes lenne
ez a nap, ebben legtöbbet Ti segíthettek.
Előre is köszönöm:
Méder István

11 Reply by piros 2009-09-21 19:01:52
piros
New member
Offline
Registered: 2009-09-21
Posts: 1
Re: Hazatérés
Azta! 2006-ban követtem aktívan Áron útját, és mikor épp megpihenek, újra idevetődök, hát épp hazajön
Gratulálok Áron! Nagyon örülök, hogy sikerült! Piroska

12 Reply by meder 2009-09-22 10:13:36
meder
Administrator
Offline
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Registered: 2006-10-18
Posts: 607
Re: Hazatérés
Hazatérés

Carina a Dunán ringatózik

Sziasztok!
Mint sokan már bizonyára értesültetek,
Áron a tervezett időben megérkezett,
egy kb. 60 fős lelkes csoport fogadta.
Később részletes beszámoló is olvasható lesz.
Az Európa cégcsoport jóvoltából (www.europahajo.hu),
az Európa rendezvényhajó mellett, a Parlamenttel szemben
a budai rakpartról minden érdeklődő megnézheti Carinát.
Áron ma délután ott lesz, interjúkat ad,
"A kicsik is útra kelhetnek" könyvet dedikálja.
Pár hétig még ott áll Carina, majd jelzzük,
hogy Áron mikor lesz ott legközelebb.
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.
Üdv:
mi

13 Reply by Ivanatti 2009-09-22 19:01:01
Ivanatti
New member
Offline
Registered: 2009-03-07
Posts: 2
Re: Hazatérés
Lesz valmikor élménybeszámolód??

14 Reply by drandrews 2009-09-23 20:36:36
drandrews
New member
Offline
Registered: 2009-09-23
Posts: 1
Re: Hazatérés
Szia Áron!

meder.hu/bb/viewtopic.php?id=154
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Egyelőre ismeretlenként engedd meg, hogy kalapot emeljek előtted. Gratulálok az emberfeletti
teljesítményedhez!
Rólam annyit, hogy van bizonyos vitorlás előképzettségem (OP, Kalóz), de rég vitorláztam, meg szeretnék
egyszer vizsgát is tenni.
Még annyit, hogy vannak közös ismerőseink (Glück G., és Barton András). :-)))
Még1x gratulálok!.
Holnap lehet, hogy a Batthyány térhez elnézek.
Üdvözlettel: András

15 Reply by nemethk 2009-09-23 21:04:44
nemethk
New member
Offline
Registered: 2009-09-12
Posts: 2
Re: Hazatérés
Sziasztok Méderek!
Kimennék valamikor megnézni a Carinát, de az lenne a jó, ha Áronnak is gratulálhatnák. Van valami
menetrend, hogy mikor lesz a fedélzeten a napokban?
Köszi
Krisz

16 Reply by tmaxxee 2009-09-24 05:52:07
tmaxxee
New member
Offline
From: Canada-USA
Registered: 2008-08-18
Posts: 3
Re: Hazatérés
Hello Aron!
Sajnos 15 -en vissza kellett jonnom,pedig keszultem reszese lenni a "welcome"csapatnak.
Azt hiszem egyertelmu volt, hogy meg a Jo oreg Neptune is nagyon megkedvelt teged,nembeszelve a
megszamlalhatatlan embert,akiknek a szivebe,imaiba lopoztal.
Nem veletlenul,amikor eloszor talalkoztam Edesapaddal magyarorszagon,nem volt nehez kitalalni
miert.Megtiszteltetes Teged es Edesapadat ismerni.
Kivanom,hogy nagyon sokan lassanak,halljanak,megismerjenek.Kivalo peldakep vagy/vagytok a meg
szerencsere nem kihalt,de egyre jobban hattarbe szorulo, emberi ertekek megmutatasaban.
Papua New-Guinea ota kovettem napjaidat,es leszamitva a szomaliai partok kozeleben erzett aggodalmat,egy
percig nem ketelkedtem ,hogy szerencsesen celba fogsz erni.
Szivbol gratulalok,es remelem ha csak egy kezfogas erejeig is,de szemelyesen is megismerhetlek.
Jo egeszseget,es sok erot az osszegyult anyagok feldolgozasahoz.
Udv:
Magyar Zoli

17 Reply by aron 2009-09-24 08:21:10
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aron
Member
Offline
Registered: 2006-11-07
Posts: 234
Re: Hazatérés
Hello Zoli!
Papua New-Guinea-ban telefonon is beszéltünk Bro!
Köszi a segítséget, mert Te is tudod, hogy anélkül a napelem nélkül még mindig vitorláznék:)
és sokkal kevesebb rádió összekötetés lett volna!
Remélem majd egyszer személyesen is tudunk találkozni.
Jó szelet!
Kedves Ivanatti!
Élménybeszámoló lesz majd, de csak hetek múlva.
Előtte a weboldalon meghírdettem majd természetesen.
Békét és Szelet!
CARINA és Áron
Budapest, Duna

18 Reply by meder 2009-09-24 12:18:16
meder
Administrator
Offline
Registered: 2006-10-18
Posts: 607
Re: Hazatérés
Hazarérés - Média
Sziasztok!
Mivel igen sok-sok pótolnivaló van, most csak pár link:
http://meder.hu/hun/Naplo090919.flv
http://meder.hu/hun/nc_medererkezes.flv
http://meder.hu/hun/Kossuth090922.wma
http://meder.hu/hun/rgy-vitorlas-nau.mp3
http://meder.hu/hun/fokusz090921.flv
http://meder.hu/hun/MN090921.jpg
http://meder.hu/hun/Mokka090923.flv
Majd jönnek egyebek meg részletek is:
Üdv:
mi

Posts [ 18 ]
Pages 1
You must login or register to post a reply
Á
meder.hu/bb/viewtopic.php?id=154

Á

10/11

2021. 10. 25. 10:40

Hazatérés (Page 1) - Üzenetek Áronnak - Áron Üzenőfala

Áron Üzenőfala » Üzenetek Áronnak » Hazatérés
Jump to forum:
Üzenetek Áronnak

Go

Powered by PunBB, supported by Informer Technologies, Inc.
Currently installed 3 official extensions. Copyright © 2003–2009 PunBB.

meder.hu/bb/viewtopic.php?id=154

11/11

