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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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További kellemes perceket neked, és vigyázz magadra, a hitedben bizzál,minden rendben lesz. Gratulálok,
szeretettel: Bözse

2 Reply by pisti81 2007-08-13 22:38:20
pisti81
New member
Offline
Registered: 2007-03-26
Posts: 1
Re: Áronnak
Szia Áron. Hát gratulálok az eddig teljesített távodhoz. Már az elejétől fogva követem a neten az utad és
mindig alig várom, hogy a friss képeket, videókat és naplódat olvassam. Nagyon érdekes és különös
dolgokat lehet megtudni az élménybeszámolóidból.
Az elmúlt napokban, hetekben már alig vártam, hogy elérd Marquesas-t, szinte már itthonról neten (és
képzeletemen) keresztül "fújtam" és" toltam" a hajód a kikötőig, csakhogy megint olvashassam a naplód az
újabb élményeidről. Új helyek, új érdekességek, új emberek.
Bízom benne, hogy Carinát sikerül elég jól rendbehoznod az elmúlt 52 nap nehézségei után.
Remélem egyszer egy könyv formájában is megjelenik majd ez a életre szóló kalandos utazásod története.
Nagyon szurkolok neked, hogy sikerüljön teljesítened azt amit előre elterveztél.
Sok sikert, és jó szelet
Üdv., Pisti

3 Reply by aron 2007-08-14 20:38:06
aron
Member
Offline
Registered: 2006-11-07
Posts: 234
Re: Áronnak
Sziasztok!
Egyre többen irnak az üzenőfalra, aminek nagyon örülök. Természetesen minden bejegyzést elolvasok, és ha
van valakinek kérdése, akkor válaszolok rá.
Jó érezni, hogy mégsem vagyok egyedül teljsen, mert sokan gondolnak Carinára és az én utamra.
Üdv,
Áron

4 Reply by cinderella 2008-02-18 11:10:17
cinderella
New member
Offline
Registered: 2008-02-18
Posts: 2
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Re: Áronnak
Nemrég hallottam egy ismerősömtől rólad, ill. kalandos utazásodról....mit is mondjak, nagyon sok dolgot
ástál elő belőlem, amit az emberek nagyon is mélyre tudnak ásni. Nagyon tudom tisztelni azokat az
embereket, akik amit megálmodnak, végig is viszik. Amit érdekesnek találok, vagyis talán egy picit
hiányolok írásaidból (igaz, az utóbbi időben már jelen van egy picit), hogy ez az út azért gondolom sokkal
többről szól, mint amit leírsz. A lelki folyamatok amik benned végbemennek egy izgalmas olvasmány
lehetne......bár így is függő(d) lettem
Jó légy!

5 Reply by aron 2008-02-19 13:54:31
aron
Member
Offline
Registered: 2006-11-07
Posts: 234
Re: Áronnak
Szia Cinderella!
Vannak olyan üzenetek, amik igen érdekesen és igen lassan érkeznek meg hozzám. A többsége azonban –
hála az internetnek – gyorsan:).
Vannak olyan üzenetek, amikre nehéz bármit írni/válaszolni. Hanem?
Szerintem túl őszinte vagyok. A lelki folyamatokat folyamatosan figyelem magamon, de erről írni nehéz. Jut
eszembe néha még írni is nehéz.
Az őszinteség számomra fontos, számomra ez az út.
Lehet, hogy ilyennek kéne lenni mindenkinek. Egy őszinte világ? Érdemes lenne kipróbálni. Ha nem
működne, akkor gyorsan kiderülne.
Ennél csak egy rémísztőbb van: a válasz arra, hogy mit csinálnék/csinálnánk másképpen.
Üdv,
Áron

6 Reply by cinderella 2008-02-19 14:41:56
cinderella
New member
Offline
Registered: 2008-02-18
Posts: 2
Re: Áronnak
Ennél őszintébbet az őszinteségről tömören nem olvastam mostanában. Köszönöm.
A hit a legfontosabb, bármiről is legyen szó, márpedig téged nem féltelek etéren.
Szerintem "vállalkozásod" sok embert elgondolkoztat és ez jó. Nagyon jó.

7 Reply by robroy 2008-03-06 09:26:31
robroy
New member
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Offline
Registered: 2008-03-06
Posts: 1
Re: Áronnak
Szia Áron!
Őszintén irigyellek!
Elsősorban nem azért, mert olyan helyeken jársz, ahol és ahol mi nem nagyon fogunk (de ez egy másik
téma), hanem azért,
mert olyan tapasztalatok birtokába jutsz - az életről és a világról - amik alapvetően megváltoztatják a világról
alkotott képet
az emberben, ezek után tudja hol a helye, mik a határai, tudja mit akar és azt is, hogy azt meg tudja csinálni,
mert egyszer
már megcsinálta, teljesen más nézőpontból látja saját hazáját, mert bár tudja, hogy nem ez az egyetlen ország
a földön, de
ez az érzés, csak most telik meg valódi tartalommal... Ezt mindenkinek meg kéne tapasztalnia, hogy jobban
élhessünk együtt.
Kívánok jó szelet és sok szerencsét a továbbiakra!
Robi

8 Reply by Stadler 2008-03-10 21:47:04
Stadler
New member
Offline
Registered: 2007-02-10
Posts: 5
Re: Áronnak
Szvasz Áron Báttyó!
Örülök, hogy jól megy a sorod!
Megjött az emailed szépen, csak azt nem tudom, hogy a csudába kell visszaírni. Melyik email címedre
írhatok?
Postán küldjek valamit? Az idei sárgabarack pálinkánk visz mindent... ))
Itthon minden ok., Füreden a víz már 7fokos.
üdv.:
old. Stadler Cs.

9 Reply by aron 2008-03-12 11:44:15
aron
Member
Offline
Registered: 2006-11-07
Posts: 234
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Re: Áronnak
Szia!
aron@meder.hu a címem. A posta ide nagyon lassú, 3hónap után érkezett meg egy csomag például.
Szóval sajnos már késő lenne a pálinkát küldeni:)
7fokos balcsi - szinte nyár van:) jó lenne egy kicsit a balcsiban fürdeni és egy kicsit kalózozni is.
Szerintem a Tihanyi MAHART kikötő melletti büfében a legjobb a lángos - úgy érzem eljött az ideje a
lángos sütésnek:))
Valaki eltudná küldeni a lángos receptjét? - a kérés komoly
Üdv,
Áron

10 Reply by Stadler 2008-03-12 21:49:53
Stadler
New member
Offline
Registered: 2007-02-10
Posts: 5
Re: Áronnak
Szvasz Áron!
www.langos.lap.hu
üdv.:
old. Stadler

11 Reply by pupi 2008-03-13 13:01:14
pupi
New member
Offline
Registered: 2008-03-13
Posts: 1
Re: Áronnak
Lenne egy olyan kérdésem, hogy msnen az aron@meder.hu a felhasználóneved? Ha igen, miért van mellette,
hogy E-mail címed nincs megerősítve? Ha pedig nem, az azt jelenti, hogy valaki kalózkodik a te nevedben?:)

12 Reply by MarikaH 2008-03-13 15:16:28
MarikaH
New member
Offline
Registered: 2007-06-19
Posts: 1
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Re: Áronnak
Hello Aron ! New Zealandban jartunk es nagyon integettunk Fiji fele. Sok szep dolgot lattunk, a
Tasman tengeren volt egy kis hullamzas ( Princess hajo 2600 utas) de nem volt kellemetlen. Ez az oriasi
hajo egyszer megallt pont Ausztralia es Uj Zealand kozott, mert egy kanadai vitorlas bajba kerult, egy
hazaspar megbetegedett rajata ut kozben, tehat felvettuk oket.
A hajon tobb magyar fiatal dologzik,
jo sokat beszelgettunk, orultek a magyar szonak. Szeretettel kivanjuk, minden terved sikeruljon; Marika
es a csalad Vancouverbol

13 Reply by aron 2008-03-20 06:54:02
aron
Member
Offline
Registered: 2006-11-07
Posts: 234
Re: Áronnak
Sziasztok!
Köszönöm a lángos recepteket.
msn-en: nem erősítettem meg az e-mail címet, de ha zavar akkor meg fogom:)
MarikaH: az integetést sajnos nem láttam, de sajnos mostanában nincs sok időm az eget nézni...
Minden jót!
Áron

14 Reply by jano66 2008-03-20 23:02:40
jano66
New member
Offline
Registered: 2008-03-20
Posts: 1
Re: Áronnak
Tiszta szívből gratula!!!!!
Ezt a csodát csak ma este láttam a Fábriban.
Én csak a Nagy Kör-ig (Duna-Sio-Balaton-Zala-Rába) jutottam.
LE A KALAPPAL!!!!CSAK ÍGY TOVÁBB!!!

15 Reply by bence 2008-03-21 10:10:15
bence
Member
Offline
Registered: 2007-01-08
Posts: 25
Re: Áronnak
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köszi!
Neked is kellemes ünnepet & sikeres felkészülést!

16 Reply by aron 2008-03-26 00:28:52
aron
Member
Offline
Registered: 2006-11-07
Posts: 234
Re: Áronnak
Kedves Janó!
Én is csatlakozok hozzád:
Minden elismerésem Pálos Andreának és Rakonczai Gábornak (http://www.atlantix.eu),
akik első magyarként evezték át az Atlanti-óceánt 2007-ben (52napig tartott az útjuk).
Ők voltak a Fábriban :-)
Üdv,
Áron és Carina
Fiji, Lautoka

17 Reply by tmaxxee 2008-08-18 22:21:51
tmaxxee
New member
Offline
From: Canada-USA
Registered: 2008-08-18
Posts: 3
Re: Áronnak
Szia Aron!
Teljesen feldobta a napom a Youtube videoidnak a megtalalasa.Nen csak azert,mert a terveket mar
aktivan"szovogetem"egy New York-Europa atkelesen 2010 korul,hanem delelott az itteni "Cruisers Forum"on olvasgattam egy kicsit,es egyertelmuleg a "nagyok" lehurrogtak tobb embert akik 40 lab alatti hajoval
akarnak nekivagni kisebb-nagyobb merteku atkeles es korbehajozasnak.Mar mellekeltem nekik a weboldalad
cimet,igy gondolom mint mar sokaknak elottem,es matol nekem,es remelhetoleg meg sok embernek vagy es
leszel a peldakepe,az inspiracioja[?van ilyen magyar szo?][inspiration].Nagy-nagy tisztelet Neked!
Mennyire befolyasoljak az utadat eddig a muszaki problemak?Minden alkatreszt be tudsz szerezni?
Jo szelet,kitartast,es jo egeszseget kivanok Neked
Zoli

18 Reply by aron 2008-08-21 00:12:37
aron
Member
Offline
Registered: 2006-11-07
Posts: 234
Re: Áronnak
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Szia Zoli!
A '40 láb alatti virtorlással az atkelést vagy a körbehajózást' sokan csinálják, amirõl a yachtnaplómban is
folyamatosan írok. Pl. a norvégoknak (vagy svédeknek) van egy nagyon jól tervezett 28 lábas óceáni
vitorlásuk, amik nagyon népszerûek, kettõvel vagy hárommal én is találkozdtam. Kényelmes kabin, szalon,
konyha, navigációs asztal és WC, minden van benne, ami egy nagy hajóban.
A 34 lábas Feeling is egy nagyon jó tervezés szerintem, ez a második kedvenc!
A 40 láb alatti charter hajók is alapvetõen jók, de jobb ha kicsit felkészítik az óceánra.
(Minden típusnak van egy kis hibája, amit jó tudni vétel és indulás elõtt.)
Az 'ideális hajó' egy külön topic lesz majd késõbb az üzenõfalamon :-)
A mûszaki problémák folyamatosan befolyásolják az utamat. Az Atlanti-óceánt 39 nap alatt szeltem át
autopilot nélkül, ha van, akkor 25 nap. Ez egy jó példa mit is jelent a technika hiánya...
Ha van pénzed, akkor szinte minden nagyobb szigeten (ahol város is van) lehet találni gyorsfutár
szolgáltatást.
-> Elméletileg minden alkatrészt be lehet szerezni.
Nekem ezt CARINA javításhoz nem kellett ezt igénybe vennem, mivel a javításokat én csinálom és mindig
lehet 'barkácsolni'. (Igaz használtam az autopilot beszerzéshez, és akkor jól jött.)
Mûhelyt és szakembert már nehezebb találni. Nekem a motorszereléshez (8 HP, 2 ütemû) kellett néha néha,
de nem mindenhol van jó szakember.
Minden jót!
Békét és szelet,
Áron

19 Reply by tmaxxee 2008-08-21 04:34:07
tmaxxee
New member
Offline
From: Canada-USA
Registered: 2008-08-18
Posts: 3
Re: Áronnak
Szia Aron!
Koszonom ,hogy szakitottal idot valaszolni,szinte nem hittem a szememnek.Tegnap hosszu-hosszu orakat
ultem a computer elott,probaltam bepotolni a lemaradasomat a torteneted koveteserol.
Kegyetlen jol vezeted a naplod,remelhetoleg ha a konyved elkeszul egyszer az utrol,ilyesmi formaban lesz
olvashato.Egyedul a Youtube-ra vagyok nagyon merges,neha 10-szer ra kell klikkeljek ,hogy lassam a
videot,az egyik pop-up blocker program miatt.[allitolag]
Tegnap eppen a radio temat kutatgattam,probalok utana jarni hogy SSB vagy HAM, vagy mindketto,vagy
igazabol mi a jobb megoldas.
Olvasgatvan egy-ket hozzaerto hajos irasait,lattam hogy milyen fontos szerepe van a foldelesnek,es egyesek
kb 8-9 negyzetmeternyi rezhalorol,vagy rezcsikokrol tesznek emlitest,vagy mondanak idealisnak az SSBhez.A HAM-hez nem tudom ugyanezek -e az elvarasok.Ezt csak azert emlitem,mert delelott olvastam kisebb
problemaidrol a radioval kapcsolatban,aztan gondoltam megkerdezlek,de delutan mar eljutottam ahhoz a
reszhez ahol eppen irod ,hogy javitottal a foldelesen.
Komolyan mondom neha szar erzes ,hogy az ember nem tud csak ugy odaadni egy rakas akkut,vagy egy
napelemet,olyan dolgok ami itteni viszonylatban nagyon konnyen elerhetok,Neked meg eszmeletlen
kulombseget jelentene.Foleg ami a kommunikaciot illeti.Ahogy nezem a radio szepen meghuzza az akkukat.
A csotanyokat sikerult vegleg elrendezni?Gyogyszered,vitaminod van eleg?
Na nem zavarlak tovabb,koszi megegyszer a valaszt.
Happy Days!
Zoli
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20 Reply by zenjebil 2008-11-22 00:51:37
zenjebil
New member
Offline
Registered: 2008-11-22
Posts: 1
Re: Áronnak
szia Aron,
ismeretlenul is udvozollek, bar mi regrol emlekszunk a nevedre a Komalbol
mindig olvasom a jachtnaplot, az utad nekem is kitartast es eletoromet ad.
remelem lesz majd Pesten eloadasod, es en is ott lehetek.
jo szelet, egeszseget, szerencset es sok oromet a tovabbi utadhoz!!

.

Boushra

21 Reply by Boro 2008-12-05 12:55:54
Boro
New member
Offline
Registered: 2006-12-07
Posts: 9
Re: Áronnak
Hey Áron,
minden ügyes vitorlázó éppen Szingapúr környékén van!!!
... hátha összefutsz a Volvo Ocean Race-esekkel, a Monsoon Cup-osokkal és talán még a Vendée Globe-os
Sébastian Josse-al is!
Jó pihenést, üdv Boro :-)

22 Reply by aron 2008-12-09 21:25:45
aron
Member
Offline
Registered: 2006-11-07
Posts: 234
Re: Áronnak
Sziasztok!
A Volvo Ocean Race 2008/2009 (http://www.volvooceanrace.org), nem várom meg őket. Kochiből indulnak
Singaporeba Dec.13-án és a táv 1,950tmf. Pedig a hajóik nagyo-nagyon jók!!
Monsoon Cup-ot lekéstem sajnos, ilyen az én formám. Igaz Malaysiaban sok az egyéb verseny!
Budapesten nem tudom lesz-e előadás, de ha lesz, akkor várok minden érdeklődött és Téged is:)!
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Minden jót!
Áron

23 Reply by Katica 2009-02-18 08:30:55
Katica
New member
Offline
Registered: 2008-11-14
Posts: 5
Re: Áronnak
Kedves Áron!
Ma hajnalban megszületett Csigáék kislánya, Lilla. Jól vannak! Csak hogy Te is up-to-date maradjál az
itthoni információkkal
Katica

Posts [ 23 ]
Pages 1
You must login or register to post a reply
Áron Üzenőfala » Üzenetek Áronnak » Áronnak
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=76

10/10

