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Magyarok az Atlanti-óceánon
2007. 01. 22. 16.26
Mintha "kissé" zsúfolt lenne mostanában az
Atlanti-óceán, de az is lehet, a mai fiatalok
körében vált divatossá, hogy a nyílt vízen
eveznek vagy megkerülik a Földet,
mindenesetre jelenleg három magyar fiatal is az
Atlanti-óceánon tartózkodik, még az is lehet,
hogy találkoznak.
Pálos Andrea és párja, Rakonczai Gábor saját
tervezésű, és kivitelezésű tengeri evezős hajójával
szeli a habokat. Január 9-én indultak útra a Kanáriszigeteki Gran Canariából, azzal a céllal, hogy átevezik az Atlanti-óceánt.
Magyar csapatnak ez még nem sikerült eddig.
A fiatalok az ötezer kilométeres távolságból ezren vannak túl. Jól érzik
magukat, bár fárasztó, hogy egyiküknek mindig fent kell lennie, különösen
éjszaka viselik ezt nehezen. Nemrégiben homokviharba kerültek, de ez nem
okozott nagy fennakadást. Élvezik, hogy halak úsznak mellettük, Andihoz egyik
éjjel egy repülőhal is beugrott. Rövidebb célokat tűztek ki maguk elé, nem
akarnak belegondolni, hogy még négyezer kilométer előttük van. Viszont
gyümölcslével ünnepelnek minden megtett 500 kilométert, és bonbonnal vagy
gyümölcskonzervvel minden ezer kilométert - mondta az MTI-nek Filei Henriett,
a fiatalok ismerőse, aki telefonon tartja velük a kapcsolatot.
Méder Áron a saját maga által felújított hajóval vitorlázik az Atlanti-óceánon.
Szeptember 24-én kelt útra Koperből (Szlovéniából). Számításai szerint két
évig tart, míg megkerüli a Földet. A friss információk szerint ő is jól van, halra
vadászik, amit megsüt és krumplival fogyaszt. Viszont elég lassan halad.
Andrea és Áron édesapja felvette egymással a kapcsolatot. Méder István az
MTI-nek azt mondta: ők szeretnék, ha találkoznának a fiatalok, bár kicsi az
esélye, mert Áron "időzítései a határon mozognak", vagyis lassabban halad,
mint becsülte. De nem akarja kizárni sem a találkozás lehetőségét.
Egyébként az Atlanti-óceánon evez egy francia fiú páros is, ők Andrea és
Gábor előtt pár nappal indultak útnak. A négy fiatal még Gran Canariában
barátkozott össze, a franciák egy üveg pezsgőt is elrejtettek a magyarok
hajóján.
Az amatőr rádiósoknak, a családtagoknak, barátoknak köszönhetően a
fiatalokról folyamatosan jelennek meg friss információk az interneten. Áron
útját a http://www.meder.hu/, Andrea és Gáborét a http://www.oceanrowing.com
/ című honlapon lehet nyomon követni.
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Terrorcselekmény volt a rendőrpalota elleni támadás?
Tűzijáték után tüzeltek – mit látott a Nagy Testvér?

Nevem:

STOP Friss
19:35 - Robbie Williams bánatos
19:26 - Reformok előtt a főiskolai oktatás
19:20 - A STOP segít: Ha felmondok, vagy felmondanak akkor ...
19:17 - Kate Winslet perrel fenyegetőzik
19:08 - Márpedig a gondolatnak van ereje - megmérték!
18:59 - Tibi bácsi már hatvanas
További Friss Hírek »
18:59 - Van, de nem látszik, vagy egyáltalán nincs felvétel?
18:50 - Még mindig érték a tehetség
18:48 - Kisebb tornádó New Orleansnál, egy halott tizenöt sebe...
18:41 - Ukrajna dioxint vásárol külföldön
18:41 - A britek szerint "gyakorlatilag azonos" a brit és a ma...
18:36 - Irak biztonsági okokból lezárja iráni és szíriai határ...
18:32 - Tóth Gabi egyedül is vidáman ünnepel
18:25 - Csáth Gézára emlékeztek Budapesten
18:23 - Delfinek és oroszlánfókák a terrorellenes harcban?
18:14 - Szívölelés Valentin-napon
18:05 - Indul a Vitray-Saga
17:58 - Terrorcselekmény volt a rendőrpalota elleni támadás?
17:56 - Jessica jelentéktelenné vált?
17:49 - Banderas visszavonul
17:47 - Hajódivat
17:38 - A feljáró építésével leálltak, az ásatások folytatódna...
17:33 - Egy holland politikus kitiltaná az országból Mohamed p...
17:29 - Csókolózni tilos!
Tisztelt Olvasók!
Mától minden Kedves Olvasó tiszta lappal kezdheti a hozzászólások
írását. Megkérünk mindenkit, hogy a törvényeket és a jó ízlést tiszteletben
tartva használja a fórumot. A Stop.hu szerkesztősége fontosnak tartja a
vélemény szabadságát, de azt is, hogy az oldalon másokat sértő,
kirekesztő vagy megalázó mondatoknak ne adjon helyet. Az ilyen
hozzászólások törlésre kerülnek, aki rendszeresen ilyen beírásokkal zavarja
meg a kulturált társalgást, azt moderátoraink ideiglenes vagy akár
végleges kitiltással büntetik. Ugyanez vonatkozik azokra is, akik nagy

terjedelmű bemásolt szövegekkel, vagy reklámokkal zavarják a fórum
átláthatóságát és olvashatóságát. Reményeink szerint egy kulturált
vitafórumot láthatunk a Stop.hu hírportálon. Elnézést kérünk a hiányzó
hozzászólásokért, sajnos a Stop.hu fórumaiban végzett átalakítás nem tette
lehetővé a régi hozzászólások megtartását. További jó csevegést, vitákat és
kellemes időtöltést kíván Önöknek:
A Stop.hu szerkesztősége.
Hozzászóláshoz regisztrálni a Stop.hu fórumában lehet.
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