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There are no translations availableA cikkben Vidonka rÃ¶viden bemutatja az eddig elkÃ©szÃ-tett makettjeit.

Makettek Ã©pÃ-tÃ©sÃ©vel viszonylag fiatalon kezdtem el foglalkozni, akkoriban a KGST-piacokon (az orszÃ¡g mÃ¡s
terÃ¼letein: zsibi, lengyel/romÃ¡n piac, manapsÃ¡g kÃ-nai) fellelhetÅ‘ mÅ±anyag maketteket vÃ¡sÃ¡rolgattam. Nem tudom
rÃ©mlik-e valakinek, ezek ilyen lehetetlen szÃ-nekbÅ‘l frÃ¶ccsÃ¶ntÃ¶tt valamik voltak, mÃ©g ahhoz is fantÃ¡zia kellett egyes
daraboknÃ¡l, hogy az emberfia kitalÃ¡lja 10-20 forintÃ©rt repÃ¼lÅ‘t, vagy autÃ³t vett magÃ¡nak. Ez aztÃ¡n adott egy kis alapot
problÃ©mamegoldÃ¡sbÃ³l.AztÃ¡n megjelent a Marjai-kÃ¶nyv a hajÃ³modellezÃ©srÅ‘l Ã©s mint a vÃ©rcse csaptam le rÃ¡. Annyi
tetszett, hogy "megÃ©pÃ-tettem" a barkot. Ã•gy utÃ³lag szemlÃ©lve elÃ©g gÃ¡z, amit Ã¶sszemÅ±veltem, de vÃ©gÃ¼l is kezdet
prÃ³bÃ¡lkozÃ¡snak elment, fÅ‘leg, ha azt nÃ©zem hogy 20-30 doboz gyufÃ¡bÃ³l, 2 technokol Ã©s egy matekfÃ¼zet hÃ¡tÃ¡bÃ³l
kÃ©szÃ¼lt Ãºgy, hogy mindenre nekem kellett rÃ¡jÃ¶nnÃ¶m.

Az hogy itt megmutassam magam, nÃ©hÃ¡ny aprÃ³ vÃ©letlennek Ã©s Tyrman unszolÃ¡sÃ¡nak kÃ¶szÃ¶nhetÅ‘.A lÃ©nyeg: egy
csÃºnya allergiasorozat eredmÃ©nyekÃ©nt nem hasznÃ¡lhatÃ³k festÃ©keket, Ã-gy papÃ-rbÃ³l kezdtem Ã©pÃ-teni. A sors
megfejthetetlen fintorakÃ©nt a MindenhatÃ³ legyÅ‘zhetetlen gyÅ±jtÅ‘szenvedÃ©llyel vert meg, vadÃ¡szni kezdtem a
papÃ-rmakettere. Ã•gy keveredtem el a hajÃ³k urÃ¡nak, a Maszatomy nevÅ± fÃ©listen site-jÃ¡ra, aztÃ¡n ittragadtam. KÃ¶zben
gyÅ±lnek a makettek is. Kis Ã-zelÃ-tÅ‘ az eddigi termÃ©sbÅ‘l.

A kÃ©pekbÅ‘l viszonylag nehÃ©z a mÃ©retekre kÃ¶vetkeztetni, ezÃ©rt nÃ©hÃ¡ny tÃ¡mpont-Â a monitor 17" kÃ©pÃ¡tmÃ©rÅ‘jÅ±
cm szÃ©les belÃ¼lrÅ‘l-Â a mÅ±anyag makettek mind 1:72 mÃ©retarÃ¡nyÃºak, a papÃ-rok tÃ¶bbsÃ©gÃ©t csak tippelni tudom, m
fÅ‘leg tajvani, japÃ¡n Ã©s ukrÃ¡n oldalakrÃ³l szÃ¡rmaznak.
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Ha valakit Ã©rdekel valamelyik "mÅ±vem" Ã-rja meg Ã©s Ã-gÃ©rem amint lehet - max. nÃ©hÃ¡ny Ã©ven belÃ¼l - referÃ¡lok,
elmesÃ©lem a tÃ¶rtÃ©netÃ©t Ã©s a tapasztalataimat ezekkel kapcsolatban ("ha van akit Ã©rdekel egyÃ¡ltalÃ¡n" FÃ¼les). Arra
gondoltam, nem tukmÃ¡lom senkire a kifacsart Ã-zlÃ©semet, inkÃ¡bb vÃ¡lasszatok TI.

Ennyi egyÃ©bkÃ©nt kisebb-nagyobb megszakÃ-tÃ¡sokkal (Ã©rtsd eskÃ¼vÅ‘, gyereknemzÃ©s/szÃ¼lÃ©s, tanulÃ¡s/tanÃ-tÃ¡s) a
10 Ã©v munkÃ¡ja.
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