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There are no translations availableHurrÃ¡ ! MegjÃ¶tt vÃ©gre a vÃ¡rva-vÃ¡rt Ã©pitÃ¶doboz. ElfÃ¡tyolosodott szemmel kibontjuk a
csomagolo papirbol, s csendes megelÃ©gedettsÃ©ggel szemlÃ©ljÃ¼k a szÃ©p szines kÃ©peket a tetejÃ©n Ã©s az oldalÃ¡n.

- IdenÃ©zz anyukÃ¡n, hÃ¡t nem csodÃ¡latos ?FelesÃ©gÃ¼nk csendes,rezignÃ¡lt mosollyal , csodÃ¡lkozva Ã¡ll mÃ¶gÃ¶ttÃ¼nk,
valojÃ¡ban nem tudja felfogni, hogy mÃ©rt jÃ¶tt a fÃ©rjecskÃ©je egy doboz lÃ¡ttÃ¡n, - ami amugyis nagyon sokba kerÃ¼lt ! - ilye
hatalmas extÃ¡zisba. AkÃ¡rcsak egy gyerek karÃ¡csonykor. De hagyjuk meg neki ezt az Ã¶rÃ¶mÃ¶t, legalÃ¡bb nem
kocsmÃ¡ba meg focimeccsre megy.AztÃ¡n remegÃ¶ kÃ©zzel levesszÃ¼k a tetejÃ©t, s idiotikus vigyorral bÃ¡muljuk a tartalmÃ¡t.
Nnannana ! Ã•lljunk csak meg ! MindjÃ¡rt elrontom az Ã¶rÃ¶mÃ¶tÃ¶ket a rosszmÃ¡ju megjegyzÃ©seimmel !

MiÃ©rt ? Nem egyszerÃ¼bb Ã©s gyorsabb dobozbol Ã©piteni ? Meg aztÃ¡n nem kell kÃ¼lÃ¶n tervrajzot venni, meg anyagot
beszerezni.Mindez rÃ©szben igaz Ã©s rÃ©szben nem.MÃ¡r emlitettem, hogy nem vagyokÂ a konzerv halÃ¡los ellensÃ©ge. De
mit is kell(ene) feltÃ©tlenÃ¼l mindenkinek tudnia roluk ?

- Az Ã¡r, - ha a tartalmÃ¡nak a valodi Ã©rtÃ©kÃ©hez viszonyitjuk - mindig arÃ¡nytalanul magas !!!( Majd szÃ¡moljÃ¡tok Ã¡t forintb
)Ã‰ppen itt van nÃ¡lam egy uj doboz, a 20 Ã¡gyus amerikai korvett Rattlesnake aÂ Mamolitol. ( Ami egyÃ©bkÃ©nt az egyik
leggyengÃ©bb cÃ©g ) A doboz vÃ¡sÃ¡rloi Ã¡ra itt 260 EuroA kÃ©pen is lÃ¡tszik, hogy mennyire gyengÃ©n van Ã©pitve.

NahÃ¡t akkor folytassuk a csudÃ¡lkozÃ¡st tovÃ¡bb, mi is van a dobozban.Egy-vagy tÃ¶bb rÃ©teges lemez, kÃ¶rÃ¼llÃ©zerezett
bordÃ¡kkal. Ez mÃ¡r biztos pontos ! OriÃ¡si tÃ©vedÃ©s ! MiÃ©rt ? Ha a szerkesztÃ¶ egy bordÃ¡t hamisan rajzol meg, azt a lÃ©z
csak hamisan vÃ¡gja ki , akÃ¡rmilyen pontosan isÂ dolgozik egyÃ©bkÃ©nt! Vagy ? Az irogÃ©p se felelÃ¶s a helyesirÃ¡si hibÃ¡k
!Az is mÃ¡r egyenesen nevetsÃ©ges ( vagy tÃ¡n inkÃ¡bb szomoru ! ), hogy mennyire sporolnak, hogy ne mondjam
fÃ¶svÃ©nykednek a cÃ©gek az anyagokkal, az anyagkÃ¶ltsÃ©ggel.Szinte az Ã¶sszes cÃ©g csak 3 rÃ©tegÃ¼ 2-3-4-5 mm-es
rÃ©teges lemezeket hasznÃ¡l a lehetÃ¶ legolcsobb fÃ¡bol ! ( fÃ¶leg nyÃ¡rfa ) Ezek puhÃ¡k Ã©s kÃ¶nnyen tÃ¶rnek ! MÃ©rt nem
hasznÃ¡lnak tÃ¶bbrÃ©tegÃ¼ replemezt kÃ¶rtefÃ¡bol ? A kÃ¼lÃ¶mbsÃ©g egy doboznÃ¡l nem sok, de sok ezer doboznÃ¡l
jelentÃ¶s lehet, ami persze nem menti fel ezeket a cÃ©geket a felelÃ¶ssÃ©g alol, minÃ¶sÃ©gi Ã¡rut szÃ¡llitani.A lÃ©zeres kivÃ¡
se kerÃ¼l manapsÃ¡g mÃ¡r sokba, az elejÃ©n a programm egy kicsit drÃ¡gÃ¡bb, de sok-sok ezres szÃ©riÃ¡nÃ¡l az egy dobozra
esÃ¶ Ã¶nkÃ¶ltsÃ©g minimÃ¡lis. HozzÃ¡ jÃ¶n mÃ©g, hogy a cÃ©gek a rÃ©teges lemezeket nem a barkÃ¡csboltban veszik mond
20x30 cm-es kicsomagolÃ¡sban, hanem 2x3 m - es tÃ¡blÃ¡kban nagykereskedelmi cÃ©geknÃ©l, ami szintÃ©nÂ jelentÃ¶sen
csÃ¶kkenti anÃ©gyzetmÃ©terkÃ¶ltsÃ©get. S hÃ¡ny m2 kell egy dobozba ?Â Pl. a sebeknÃ©l 2 db. 60x22 x0,5 cm-es a bordÃ¡k
meg a gerinclapnak. Egy m2 ugyebÃ¡r = 100x100cm = 10000 cm2A kÃ©t 60x22x2 = 2640 cm2 ; 10000 : 2640 = 3,78 azaz
egy m2 -bÃ¶l majd nÃ©gy dobozba valo kijÃ¶n. Egy m2 legolcsobb 5 mm - es lemez a Bauhausban 8 Euro / 4 = 2 Euro !
pro doboz !Meg mondjuk mÃ©g 2 E a lÃ©zer.BordÃ¡k2 mm-es mahagoni50x25 cm = 1250 cm2.Â
Rattlesnake - 4 mm-es , hÃ¡romrÃ©tegÃ¼ nyÃ¡r rÃ©teges lemez , 70x20 cm = 1400 cm2
( Mennyibe is kerÃ¼l nÃ¡latok pl. a Victory, amt a Viola Ã©pitett ? 82000 Ft. ? Ezt nehÃ©z lesz Ã¶sszehozni. )

LÃ©cek - Ã¡ltalÃ¡ban itt nem sporolnak, de nincs is mibÃ¶l. MÃ¡r ami a mennyisÃ©get illeti. A minÃ¶sÃ©g mÃ¡r mÃ¡s kÃ©rdÃ©s
NÃ©melyik 0,5 - 1 mm-es lÃ©c ( fÃ¶leg a nagyon olcso tanganikjÃ¡bol ) minÃ¶sÃ©geolyan pocsÃ©k, hogy teljesen
hasznÃ¡lhatatlan. Az anyagkÃ¶ltsÃ©g minimÃ¡lis.Â 5 E.

NÃ©zzÃ¼k a rudakat. A minÃ¶sÃ©g kÃ¼lÃ¶mbÃ¶zÃ¶. De itt is lehetÃ¶leg olcso fÃ¡t hasznÃ¡lnak, pl. ramin.A vÃ©konyak soksz
mÃ¡r gÃ¶rbÃ©k. AnygkÃ¶ltsÃ©g kb. 2 E.
A rudak elÃ¶kÃ©szitve , ( Ez nem tunningolÃ¡s ! Cak a normÃ¡lis munka )A rÃ©giÂ kÃ¶nyvek, - s sajnos sok esetben az
ujabbak is -Â a rudakat puhafÃ¡bol ( fenyÃ¶ ) ajÃ¡nljÃ¡k kÃ©sziteni, mert Ã¡llitolag a kemÃ©nyfÃ¡k vetemednek ! Ez persze
manapsÃ¡g hÃ¼lyesÃ©g, mert a tÃ¶megesen kÃ©szitett kemÃ©nyfa rudakat a megmunkÃ¡lÃ¡s elÃ¶tt nagyipari
szÃ¡ritoberendezÃ©sekbenkiszÃ¡ritjÃ¡k. ( A nagy hajok rudjai valoban Ã©szaki fenyÃ¶kbÃ¶l kÃ©szÃ¼ltek, de ezek joval
kemÃ©nyebbeka nÃ¡lunk honos fajtÃ¡knÃ¡l. )

- A nÃ©gyzetes lÃ©c
- 8 szÃ¶gletre gyalulni
- 16 szÃ¶gletre gyalulni
- kerekre csiszolni
SokaknÃ¡l kedvelt modszer a rudak nÃ©gyszÃ¶gletes hasÃ¡bbol a sarkok legyalulÃ¡sÃ¡val kÃ©sziteni. Soha nem fogok
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rÃ¡jÃ¶nni, hogy mi ebben a rÃ¡cio, azon kivÃ¼l, hogy lassu !Egyszer megprobÃ¡ltam.Â Akkor kezdtem csak ideges lenni,
amikor a fÃ¡radsÃ¡gos gyalulÃ¡s utÃ¡n a csiszolÃ¡ssal valo gÃ¶mbÃ¶lyitÃ©snÃ©l nemhogy kerek formÃ¡t nem kaptam, hanem
ovÃ¡lisat meg hullÃ¡mosat. MÃ©rgemben befogtam az esztergÃ¡ba Ã©s reszelÃ¶vel meg csiszolofÃ¡kkal gÃ¶mbÃ¶lyitettem, de
igy is el kellet dobniÂ´nem volt megmenthetÃ¶. Akkor minek gyalulni ?Ã‰n egyszerÃ¼en megveszem az 1 m hosszu
bÃ¼kkfa rudakat a Bauhausban ( nem drÃ¡gÃ¡k Ã©s sok mÃ©retben kaphatok )Ã©s drehÃ¡n gÃ¶mbÃ¶lyitem, s itt alakitom ki a
hosszanti ives kupossÃ¡got is.EgyszerÃ¼en elkÃ©pesztÃ¶, hogy elavult dolgok hogy a csudÃ¡ba Ã©lnek tovÃ¡bb Ã©vtizedekig,
sÃ¶t ...!

- Nem ide tartozik, de azÃ©rt elmesÃ©lem :PÃ¡r Ã©ve MO-n egyik barÃ¡tom bÃ¼szkÃ©n mutatta az uj 2000000 Ft.-os uj
ToyotÃ¡jÃ¡t.KiprobÃ¡lom, OK ? KÃ©rdeztem. ElfehÃ©redett, mert ismeri a vezetÃ©si stilusomat. De nem menekÃ¼lhetett. Mire
felkapcsoltam az Ã¶tÃ¶sbe, mÃ¡r vÃ©rt izzadt. - Azonnal Ã¡llj meg, tÃ¶nkreteszed az automat !Â Ã‰n : - ???? -- MÃ©g nincs be
csak tizezer Ã©s bejÃ¡ratÃ³s !!!EzelÃ¶tt 40 Ã©ve a Moszkvicsok, WarszavÃ¡k Ã©s SkodÃ¡k idejÃ©ben kellett az autokat bejÃ¡ra
hogya dugattyuk a hengerekkel Ã¶sszekopjanak. De a mai autoknÃ¡l ? Az elsÃ¶ 10000 - nÃ©l csak arra kell Ã¼gyelni, hogy
ne huzassuk ki nagyon Ã¶ket.MÃ¡s.Tavaly tÃ©len hajnali Ã¶tkor motorbugÃ¡sra felÃ©bredek. Ez elÃ¶fordult mÃ¡r mÃ¡skor is, de
Ã¡ltalÃ¡ban ujra elalszom. VÃ¡rom, hogy elinduljon mÃ¡r az auto, de nem. Csak bug, csak bug ...5-6 perc utÃ¡n megunom, s
ha mÃ¡r ugyis fenn vagyok, magamra rÃ¡ntok valamit, Ã©s lemegyek.Nanu ! Egy magyar rendszÃ¡mu vadonÃ¡suj SkodÃ¡nÃ¡l
Ã¡ll egy pofa.- Jo reggelt. MegmondanÃ¡, hogy mÃ©rt nem indul mÃ¡r el ?- Be kell melegiteni a motrot !MagassÃ¡gos
szalmazsÃ¡k ! Hol Ã©l ez az ember ?Â A mai motorokra egyenesen kÃ¡ros, ha tÃ©len alapjÃ¡ratban pÃ¶tyÃ¶gtetjÃ¼k Ã¶ket
hosszu percekig !Ennyit az elavult hÃ¼lyesÃ©gek megmagyarÃ¡zhatatlan tovÃ¡bbÃ©lÃ©sÃ©rÃ¶l.Na, pakoljuk csak tovÃ¡bb a
dobozt. KÃ©t tekercs vastagabb meg kÃ©t tekercs vÃ©konyabb cÃ©rna.Na hÃ¡t ez eleve kevÃ©s ! S csak naturban. SokszorÂ
minÃ¶sÃ©g is elÃ©g rossz.Â Max. 4 ENÃ©zzÃ¼k az aprosÃ¡gokat. SzÃ©pen becsomagolva, ez igaz. KÃ©t kÃ©p jÃ¶n ide (Apr

- Blokkok - nÃ©ha kicsit szÃ¶gletesek, de akinek nem tetszik lecsiszolja a sarkokat, amugy egÃ©sz jok.- Kerek Ã©s
hÃ¡romszÃ¶gÃ¼ macskafejek - a hÃ¡rom furat Ã¡ltalÃ¡ban nem arÃ¡nyosan van kifurva , mintha szabadkÃ©zzel lenne csinÃ¡lva,
ezek nem ismerik a furosablonokat ? FelmerÃ¼l bennem a gyanu, lehet hogy szegÃ©ny csalÃ¡dok AfrikÃ¡ban vagy
Ã•zsiÃ¡ban manufakturÃ¡s modeszerekkel Ã©hbÃ©rÃ©rt reszelgetik Ã¶ket ?

LafettÃ¡k - tkp. remÃ©nytelenek. Eltekintve attol, hogy a dobozlafettÃ¡k oldalai soha nem voltak pÃ¡rhuzamosak, hanem
elÃ¶re szÃ¼kÃ¼ltek, a dobozlafettÃ¡k csak a 16. - 17.Â ritkÃ¡bban mÃ©g a 18. szd.- ban voltak hasznÃ¡latosak, kÃ©sÃ¶bb soh
! Az Ã¶sszes dobozban mÃ©gis ilyent talÃ¡lunk,( mÃ©g a VictoryÃ©ban is ! ) egyszerÃ¼en azÃ©rt, mert igy lehet Ã¶ket nagy
szÃ©riÃ¡ban automata faipari marogÃ©peken kimarni. 1 db. kb. 50 Cent

- Ã•gyucsÃ¶vekÂ - kÃ©tfÃ©le vÃ¡ltozatban kÃ©szÃ¼lnek- SÃ¡rgarÃ©zbÃ¶l automata revolveresztergÃ¡kon kÃ©szitve, s aztÃ¡n
patinÃ¡zva vagy feketitve- ZinnÃ¶tvÃ¶zetbÃ¶l centrifugÃ¡val Ã¶ntve, s aztÃ¡n galvanizÃ¡lÃ¡ssal rezesitve .- Az also
fedÃ©lzetekhez csak un. fÃ©l csÃ¶veket adnak. ( MÃ©g olcsobb ! )TÃ¶bbnyire hasznÃ¡lhatÃ³k, eltekintve attol, hogy szinte
sohasem passzolnak pontosan, de ez abbol adodik, hogy 5 mm -es ugrÃ¡sokkal kÃ©szÃ¼lnek.Â Ã–nk. Ã¡r kb. 1 db. 50 Cnt - 1
EDe Ã¡lt. 5-6 cm hossz fÃ¶lÃ¶tt csak speciÃ¡lis cÃ©geknÃ©l kaphatok, drÃ¡gÃ¡n. ( 6-8 E pro db. )- Horgonyok - Szinte mindig
kevÃ©s - Ã¡lt. 2 db. ( Egy nagy sorhajon Ã¡lt. SB 2, BB 3 horgony volt lÃ¡thato a kÃ¶tÃ©lpadokon. ) Ã©s Ã¡lt. alulmÃ©retezett !
ZinnbÃ¶l Ã¶ntve. - 1 E pro db.- RÃ¡csok - mÃ¡r emlitettem - teljesen remÃ©nytelen ( LÃ¡sd : MÃ©retarÃ¡nyok ... c. cikk )KormÃ¡nykerÃ©k- fÃ©mbÃ¶l - eleve elfogadhatatlan- fÃ¡bol - elfogadhatoak, habÃ¡r a mÃ©retek itt is mint az Ã¡gyuknÃ¡l.HibÃ¡s
kell

- FÃ©mbÃ¶l kÃ©szÃ¼lt Ã¡gyuablakok, tokok Ã©s fedelek.Â Festett modelleknÃ©l hasznÃ¡lhatok, csak arra kell Ã¼gyelni, hogy
tokok sosem Ã¡lltak ki a hajooldal sikjÃ¡bol, ahogy egy- kÃ©t modellen lÃ¡thato, a palÃ¡nkok mindig rÃ¡takartak a tokokra !

- DiszitÃ©sek, szobrok.Ã•ltalÃ¡ban ezek kerÃ¼lnek egy doboz Ã¶nkÃ¶ltsÃ©gszÃ¡mitÃ¡sÃ¡nÃ¡l a legtÃ¶bbe. ( Olyan hajoknÃ¡l, m
pl. a Sovereign of the Seas, vagy Vasa stb. ) Kezdeti legnagyobb kiadÃ¡s az Ã¶sszes motivum kifaragtatÃ¡sa egy jo
faragomÃ¼vÃ©sszel. De ez a kÃ¶ltsÃ©g is eloszlik a kÃ©sÃ¶bbi dobozokra.Ha belegondolsz, hogy ezek a cÃ©gek mindig
ugyanazokat a modelleket mÃ¡r tÃ¶bb mint 20 Ã©ve gyÃ¡rtjÃ¡k ( pl. Rattlesnake - Mamoli - Designer: Luigi VolontÃ©, 1984 )
akkor az alapkÃ¶ltsÃ©gek mÃ¡r rÃ©g amortizÃ¡lodtak. Marad nÃ©hÃ¡ny deka zinn, meg az Ã¶ntÃ©s, az utobbi nagyobb szÃ©ri
Ã©s a modern centrifugÃ¡lis Ã¶ntÃ©ssel alig kerÃ¼l valamibe. Rattlesnake diszei max. 10 E -Â Disz( A kÃ©pen mÃ¡r festve.
)ElÃ¶Ã¡llitÃ¡suk Ã¶ntÃ©ssel tÃ¶rtÃ©nik.- ZinnÃ¶tvÃ¶zetbÃ¶l - mint az Ã¡gyuknÃ¡l Az Ã¶ntÃ©s minÃ¶sÃ©ge gyakran kÃ¼lÃ¶mb
ezÃ©rt az egyes darabok kemÃ©nysÃ©ge vÃ¡ltakozo.-Â Vagy un. fapasztÃ¡bolA darabokat Ã¡ltalÃ¡ban sorjÃ¡zni kell, itt-ott eset
javitani.A fÃ©ldombormÃ¼vek, Ã©s laposreliefek Ã¡lt. tul vastagok, a hÃ¡tuljukrol sokszor 2-3 mm-t is le kell csiszolni.Mindig
festeni kell Ã¶ket, vagy termÃ©szetes szinre, vagy aranyfestÃ©kkel. MÃ¡r csak azÃ©rt is mert nÃ©mely Ã¶tvÃ¶zet eleve rondÃ¡
nÃ©z ki, de a sÃ¡rgarÃ©zre galvanizÃ¡ltak a fÃ©nyes sÃ¡rga felÃ¼letÃ¼kkel egyenesen pocsÃ©kul nÃ©znek ki egy modellen, s
aranynak lÃ¡tszo felÃ¼letek a valosÃ¡gban 80 %- ban ( lakkozott )Â okker sÃ¡rgÃ¡k voltak. De mÃ©g a csak presztishajoknÃ¡l
alkalmazott igazi aranyfestÃ©s is inkÃ¡bb a mai un. Ã³aranyhoz hasonlitott, s nem volt fÃ©nyes !A Sovereigne dobozfedelÃ©n
lÃ¡thato kÃ©pAz aranyozott diszitÃ©sekkel - lÃ¡thato a kÃ¼lÃ¶mbsÃ©g ?

( HabÃ¡r Ã©n itt egypicit inkÃ¡bb az Ã³arany irÃ¡nyÃ¡ba mentem volna, ez egy kollÃ©ga modellje. )De ezeket a tÃ©mÃ¡kat,
faragÃ¡s Ã©s festÃ©s majd mÃ¡skor rÃ©szletesebben megtÃ¡rgyaljuk.- KormÃ¡nylapÃ¡t zsanÃ©rok -Â rÃ©szben hasznÃ¡lhatok
AprosÃ¡gokNem akarom a legaprobb szÃ¶get is felsorolni.Nem szÃ¡llitottam bizonyitÃ©kot az Ã¶nkÃ¶ltsÃ©gre, de alighanem
valahol csak ! 20-30 % -a lehet az eladÃ¡si Ã¡rnak. BÃ¡r hozzÃ¡ kell tenni, hogy a vÃ©gÃ¡rbol mÃ©g lejÃ¶n 20-30 % forgalmi
ado, (( a kapitalista ( demokrÃ¡ciÃ¡nak csufolt ) Ã¡llamok rettentÃ¶ adÃ³Ã©hesek ! )); De azÃ©rt nem kell a forgalmazo cÃ©geke
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sajnÃ¡lni ! Ha van rÃ¡ idÃ¶tÃ¶k szÃ¡moljÃ¡tok Ã¶ssze. ( Na ja , a kartondoboz is kerÃ¼l mÃ©g valamibe. )A mÃ¡sodik rÃ©szben
valoban megtÃ¡rgyaljuk, hogyan lehet a hibÃ¡kat elkerÃ¼lni, javitani, Ã©s a modell minÃ¶sÃ©gÃ©t s Ã©rtÃ©kÃ©t tunningolÃ¡ss
nÃ¶velni.
Flamenco
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