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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!

Melamphyrum
Áron Üzenőfala » Üzenetek Áronnak » Melamphyrum
Pages 1
You must login or register to post a reply
RSS topic feed

Posts [ 3 ]
1 Topic by ha5car 2009-02-07 20:13:45
ha5car
New member
Offline
From: Budapest
Registered: 2006-11-20
Posts: 7
Topic: Melamphyrum
meder.hu/bb/viewtopic.php?id=133

1/3

2021. 10. 25. 11:00

Melamphyrum (Page 1) - Üzenetek Áronnak - Áron Üzenőfala

Szia Dénes.

Persze nagyon szívesen segítek ha tudok.
Szerintem a többi amatőr is aki ráér.
A terjedés mostanában szintén 13.30utc 14293khz lenne
talán a legjobb de nagyon közel vagytok így szinte bármikor
sőt lehet hogy a 21373khz még jobb lenne 09.00 utc 21373khz
azt is érdemes lenne kipróbálni.
A szorosig nem lehet gond gyenge északi szélnek kell lennie ez persze csak
az emlékekből mondom mert valamikor tengerész/w.o azaz rádiós voltam.
A szoros után az Ádeni öbölben/főleg Socotránál/ már rough / azaz hullámos tengerre kell
számítani 4-6-os keleti széllel . Na ezt megbeszélem holnap az Istvánnal
ő gyüjti mostanában az időjárást Áronnak. Majd kiderül hogy jól saccoltam -e.
Jó lenne egy időpontot egyeztetni mikor tudnánk a kapcsolatot felvenni és melyik frekin.
Ha egyik nap nem megy akkor a következő nap ugyanaz az időpont ha nagy a zavarás
akkor 14285 vagy 21376-ra megyünk át.
Ha írsz akkor az üzenőfal is jó de azért a saját e-mailem többször nézem
ha5car@index.hu
Írjál mi az útvonal milyen a hajó/megnézem a web oldalt/
Én a Görög Péterrel és Dr. Hartványival hajókáztam mikor volt rá lehetőség.
Jelenleg inkább a kézi meghajtást részesítem előnyben egy tengeri kajak képében.
Hurghadábol., El Gounából lehet netezni a fiam oda szokott járni Kite-surf-özni.
HF-en arra a térségre/Ádeni-öböl Arab tenger Indiai óceán/ Guam katonai adó ad fax ill A1A morse modban
időjárást talán Djibouti vhf-en .Jó lenne beszélni veletek milyen az a környék
régen jártam arrafelé.
sajnos már nem emlékszem a frekvenciákra.

Szóval holnap is nézem az üzenőfalat és az e-maileket is írj mikor próbálkozhatunk
üdv.
vy 73
Karesz
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Helló, Áron, gratulálunk Sri Lankához, további jó utat, jó idő- és széljárást és egészséget kívánunk!
A Kratochwil család nevében: Barni
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Registered: 2009-02-10
Posts: 1
Re: Melamphyrum
Helló Áron. Jó pár éve figyelek az utazásodat, de most csakis beregistráltam magam, hogy
figyelmeytesselek. NE ADJ ISTEN HOGY ODA MENJ A SOMALIA KALÓZOK KŐZEPEDTE, ha nem
akarsz a saját filédet paprikássá szolgálni nekik. Még a saját paprikádat is hasznáni fogják hozzá... Nem a
fennyezetből kaptam ezt az információt, de az ottani spéciktől akik tőbb évtized tapasztalattal
figyelmeztetik.. A kommentárjaidből itélve, elég kőnyen veszel a dolgokat. Ha nehéz a dőntésed inkább meg
ha két évig is hosszabb legyen az érkezésed, mint soha. Senkinek se viszket edy pár milliót stollázni érted
csak a meggondolatlan dőntésedért, meghozzá, ha alternativád ott van - azaz Afrika kőrül. Remélem, a
szüleid is egyetértenek.
Békét s szelet.
Petro.
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