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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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Szia Áron! 
Gratulálok az Omani partra szállásod hoz! 
Az Indiai Oceán leküzdése gondolom a hosszú utazásod egyik legnehezebb szakasza 
volt!? 
Nagyon jó pihenést ki kapcsolodást kivánok az ott töltendö napokra. 
Majd sikeres felkészülést az utad utolsó szakaszaira. 
                                          Jó szelet, sok 73, HA5HS Rudi
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Szia Rudi és Sziasztok Mindenki! 
Szerda dél körül kikötöttem Omanba 3hét vitorlázás után, minden ok Carinával és Velem, vagy szinte:-) -
lásd. a Napló jövő héten. 
A kikötőben 4-5jacht van itt és CARINA, én a part mellett állok, ami 100USD lenne, ami számomra
lehetetlen lenne:( 
de tartottam a kikötői kapitánynak és a Managernek egy 'prezentációt' és 'segítenek'... Mellette indiai,
szomáliai halászok, tengerészek 
állnak, szóval kellemes a hangulat. 
Milyen itt a nők?  
Ezt nem lehet tudni, mert kendő takarja arcukat és nem lehet velük beszélgetni... igaz, ha kocsiban ülnek
akkor 'csalnak'. 
Jövő héten indulok tovább Yemen felé, Szomáliában nem tervezek kikötést... 
Rudi a válaszom: minden szakasz nehéz, de nem ez volt a legnehezebb. Atlanti átkelés, a Csendes átkelés és
a Torres is kemény volt... 
Mindenkinek minden jót! 
Békét és Szelet! 
Szeretettel, 
CARINA és Aron 
HG5MAR/MM
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