
 
 

 
 
 

Mőszaki 
Velemjáró 

 
 

(Használati útmutató szıkéknek) 

 
Avagy 

hogyan használjam a csapat értékes 
felszerelési tárgyait 

 
1.7 verzió 

Hp 



Mőszaki Velemjáró v.: 1.7 2015 
 

 2 

 
 
 
 
 
 

Tartalomjegyzék 
 
 
 

Sátrak ......................................................................................................................................... 3 
M63 ........................................................................................................................................ 3 
Azték ...................................................................................................................................... 6 
Orosz...................................................................................................................................... 8 
Kutyaól .................................................................................................................................. 9 
Iglu ....................................................................................................................................... 10 
Parancsnoki sátor ............................................................................................................... 11 
Giganagy sátrak.................................................................................................................. 11 
Kiegészítı jó tanácsok ........................................................................................................ 12 

Technikai eszközök.................................................................................................................. 14 
Gázpalackok ....................................................................................................................... 14 
Gázlámpa ............................................................................................................................ 14 
Gázfızı ................................................................................................................................ 15 
Rádió adó-vevı készülék (PMR) ....................................................................................... 16 

 
 



Mőszaki Velemjáró v.: 1.7 2015 
 

 3 

Sátrak 
 

A csapat sokévi munkával győjtögette össze a sátorállományát, és belátható idın belül 
nem lesz lehetıségünk érdemi cserékre, ezért fontos, hogy mindenki vigyázzon rájuk… 

 
 

M63 
Számos cserkészcsapat, így a mienk is, rendelkezik M63 típusú katonai sátorral. Ezt a 

sátrat a Magyar Honvédség (és jogelıdei) számára készítették és készítik. Ennek fontos 
következménye, hogy a szállíthatóság szempontjai másként jelentkeznek, mint nálunk… Van 
elég emberük, ráadásul felnıtt férfiak. Így a súly nem számít, és a mozgatáshoz, szállításhoz  
van teherautójuk is. Mindez számunkra komoly problémákat okoz. Ez a sátortípus nehezen 
szállítható mert nagy, több ember, esetleg egy egész ırs kell a mozgatásához… Mivel katonai 
célokra készült az elég erıs anyaga terepszínő, azaz sötétzöld. Ez azt eredményezi, hogy belül 
sötét van benne. Ugyanakkor komoly elınyei is vannak: nagy az alapterülete (18,8 m2), a 
jelentıs belmagassága miatt rendesen fel lehet állni benne, elég egyszerő felállítani, és 
korlátlan számú összekapcsolható belıle. 

 
A felverése az alábbi módon történik: 
Elsı lépésként a szállítókalodából ki kell szedni a rudakat, és össze kell állítani 

összecsukott lábakkal a vázat. 

 
Három dologra kell ügyelni: a rudak elég erısek, de azért nem végtelenül. Azaz kellı 

erıvel ezek is elgörbíthetık… Az illesztéseknél könnyen be lehet csípni az ujjunkat, és ezzel 
csinos vérhólyagokkal gazdagodhatunk. Végül: kaloda elemei elveszésre hajlamosak, és 
nehezen pótolhatók… 

 
Ha kész a váz, rá kell teríteni a legnagyobb ponyvát, a sátor középsı részét. 
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A sarkokon a vázból tüskék állnak, ki, ezekre illenek rá a kellıen megerısített, bélelt 
lyukak. Nem célszerő elfeledni a tetın lévı kéménynyílás becsukását és rendes legombolását 
sem, mert a késıbbiekben ez kb. 2,5 méter magasságban lesz! 

Ha ez kész, akkor rá kell rakni a sátor elejét és végét. Ha rögzítettük a ponyvákat, akkor 
a tetı gerincei mentén, illetve a két hátsó ponyvafél középvonalba való találkozásánál össze 
kell főzni a ponyvákat a rávarrt fülek segítségével. Arra célszerő figyelni, hogy az 
összeillesztéseknél három rétegnek kell egymásra kerülni: az egyik ponyván két réteg van, és 
e két réteg közé illik be a harmadik. Az ajtóponyva az illesztésnél két rétegő, azaz a fılap arra 
a felére kerül, ahol az csak egy rétegő! 

 
Ha ezzel is elkészültünk, akkor fel lehet állítani a sátrat. Célszerő elıször az egyik, majd 

a másik oldat emelni. Egyrészt így kevesebb (3) ember kell hozzá, másrészt közben 
folytathatjuk a főzést. 

 
A lábak kihajtásakor arra ügyelni kell, hogy ne csak az ujjunkat, hanem a ponyvát se 

csípjük be! Mindhárom lábhoz kell valaki, mert ha a középsıt nem emeljük, akkor 
szétcsúszhat a váz! 

Ha áll a sátor, akkor folytathatjuk a ponyvák összefőzését az oldalélek mentén, illetve az 
ajtó csúszófüleit felfőzhetjük a szemöldökrúdra, és a hozzá illeszkedı két rúddal a sátor 
belseje felıl kimerevíthetjük. A ponyva belsı felületén a vázzal érintkezı részeken szalagok 
vannak, amik segítségével a ponyva hozzárögzíthetı a vázhoz. Ezek megkötése azért 
lényeges, mert így a ponyvát a szél nem tudja lekapni a vázról. 

 
Ha elkészültünk a sátorral, akkor még mozgatható, ha minden lábat megemeli valaki. Ha 

a végleges helyén van a sátor, le lehet cövekelni. A sátorhoz elvben saját, elég masszív 
alumíniumcövekek tartoznak, amelyek a rögzítıköteleket is tartalmazzák. Arra figyelni kell, 
hogy a sátrat az elsı és hátsó csúcsánál is rögzíteni illik (nem szükséges feltétlenül), és ehhez 
a két leghosszabb kötélre lesz szükségünk, illetve e köteleket célszerő a sátor felállítása elıtt 
rátenni a tüskékre. Minden tüske végét átfúrták, és ide elvben kampókat kell befőzni. Ennek 
az a szerepe, hogy megakadályozza a feszítıkötél leugrását a tüskérıl. Extrém esetben 
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ugyanis megrázhatja úgy a szél a sátrat vázastul, hogy az kiugrik a kötélrögzítésbıl és elrepül. 
Egyszer láttam ilyet. Nem valami kellemes látvány… 

Ezt a sátrat elvben árkolni kell, de ez a sátor szerepének függvényében változhat! 
A használat során ne engedjünk a csábításnak, és a vázat ne használjuk fogasnak, sátron 

belüli építmények rögzítıjének. Ugyanis a teherbírásuk nagy, de véges… 
 
A sátor lebontása hasonlóan zajlik, mint a felállítása, csak fordított sorrendben. Ami 

extra, az az összecsomagolás. A rudak a kalodába kerülnek. Ennek fa elemei számozottak, 
tehát minimális logikával megoldható a feladat. Segítségül csak annyit, hogy alulra jönnek a 
lábak, majd az oldalrudak, és legfölülre az ajtó elemei. A kaloda rögzítıcsatja elıszeretettel 
csípi be az ujjunkat… 

A ponyva összehajtását az alábbiak szerint célszerő végezni: 
A téglalap alakú fılapot elıször félbe hajtjuk, majd negyedeljük, és ismét felezzük. Az 

így kapott csíkot összehajtogatjuk. Ha jól dolgoztunk, akkor a csomag pont akkora, mint a 
csomagolóanyag közepe. 

 
 
Ezt követi az ajtó-elem összehajtása. 

 
 
A felezés után téglalapot kell csinálni belıle, és a fılap végeredményével megegyezı 

méretőre (52 X 85 cm ) kell hajtogatni.  
A két különálló hátlapelemmel ugyanezt kell tennünk. 
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Befejezésül mind a három összehajtott ponyvarész a csomagba kerül, amit a szalagjai 

segítségével szorosan összeköthetünk, így rakodás, mozgatás közben nem fog szétcsúszni. A 
csomagnak elvben két füle is van, a külsı felületén. 

 
A cövekeket a külön álló cövekzsákba kell tenni. A feszítıköteleket jó szorosan célszerő 

rátekerni a cövekre, így gabalyodnak össze a legkevésbé. 
 
Extra dolgok: vannak olyan példányok is, ahol az ablakokba plexi lapok helyezhetık, 

csúsztathatók be. A kéménynyílás jóvoltából dobkályhával főteni lehet a sátrat. E kettıhöz a 
csapatban nincsenek meg szükséges eszközök… Viszont a sátrak összekapcsolása 
elıfordulhat. Ebben az esetben az egyik lábra és a kapcsolódó gerincelemekre nincs 
szükségünk, mert az érintkezési ponton egy lábat közösen „használ” a két sátor. Ilyen esetben 
az egyik ajtaját és a másik hátlapjait hagyjuk ki, helyette a két fıponyvát főzzük össze 
egymással.  

 
Gyárilag létezik egy függöny is a sátorhoz (valahol van egy ilyen elemünk is, de soha 

nem használtuk még…). Ezt az ajtóelemmel együtt kell befőzni, és így az ajtó és a sátor belsı 
tere között egy kis elıszoba képzıdik. És a sátorbelsı még sötétebb lesz… �  Ez az elem arra 
is jó, hogy összefőzött sátrak esetén elválasztók legyenek benne. 
 
 
 

Azték 
Az azték típusú sátrak megvásárlásával régi álom teljesült, új, fehér színő, azaz világos 

belsı terő, vízálló ırsi sátrakat vettünk. 
A felverés elsı lépéseként bezárt ajtóval ki kell teríteni a sátrat az aljnak szánt fóliára. 

Majd a ponyva alját körben rögzítjük a kis cövekekkel, nem túl feszesre húzva. A sátor kb. 
egy 5 méter átmérıjő kört fed be.  
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Ezt követıen a sátor közepén álló rúddal be kell bújni a ponyva alá, majd a rúd csúcsát a 

megfelelı helyre igazítva fel kell azt állítani. Arra figyelni célszerő, hogy az egész 
sátorterületet lefedjük-e nylonfóliával, vagy csak a rúdon kívül esı részeket, vagy ezek egy 
részét. A középsı rúd felállítása után ismét bezárjuk az ajtót. 

 
 

Befejezésképpen a bejáratot rögzítı A alakú rudat kell a helyére illeszteni, és az ajtónál 
kezdve körben leverni a madzagokat tartó cövekeket. Végül ismét az ajtótól elindulva körben 
haladva megfeszítjük a feszítıköteleket. 
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A sátrat elvben árkolni kell! 
 

A sátor tartozékai: 
  14 kisebb cövek 
  14 nagyobb cövek 
  a központi oszlop 3 összeilleszthetı alumínium csıdarabja 
  a bejáratot rögzítı A alakú ónozott acélcsı és 2 X 3 csıdarab 

 
 
Orosz 

Ezek a sátrak egy jó évtizedig az ırsi sátrak szerepét töltötték be. Anyaguk elég könnyő, 
így a kisebb ırsök is jól tudják mozgatni és felverni. Belsı terük elég magas, tehát fel lehet 
állni benne. A nagy problémája viszont a vízhatlanság. Némelyik elöregedett, és ezért 
komolyabb esı átszitál rajta, ha nincs rendesen kifeszítve, akkor beázásra hajlamos. Mivel 
nincs szoknyája, ha nem a legjobb minıségő az árkolás, akkor könnyen befolyik róla a víz… 
(Azért ilyen, mert ezeket eredetileg 75 cm mély kiemelkedı betongödörre verték fel, így 
szoknya nélkül is lefolyt a víz a betonon kívüli részre.) 

 

 
 
 



Mőszaki Velemjáró v.: 1.7 2015 
 

 9 

A felverése hasonló az aztékhoz: elsı lépéseként bezárt ajtóval ki kell teríteni, és a 
ponyva alját a négy sarkán rögzíteni kell. Ezt a sarkokon két-két cövekkel lehet megtenni. Az 
alaptrükk: nem szabad feszesre kihúzni a ponyvát, hanem egy 4,07 X  4,07 méteres négyzet 
sarkaira kell rögzíteni. Így az alapterülete 16,5 m2, kb, akkora, mint egy M63-asé. A sátor 
sajátossága, hogy hagyja magát nyújtani, kiteríteni! Ne engedjünk a kísértésnek! 

 
Ezt követıen a sátor közepén álló rúddal be kell bújni a ponyva alá, majd a rúd csúcsát a 

megfelelı helyre igazítva fel kell azt állítani. Arra figyelni célszerő, hogy az egész 
sátorterületet lefedjük-e nylonfóliával, vagy csak a rúdon kívül esı részeket, vagy ezek egy 
részét. 

A négy sarkon lévı kötéllel rögzítjük a középoszlopot és a sátrat. Befejezésképpen a 
négy sarkon a kis rudak segítségével feszesre igazítjuk a ponyvát, és berakjuk az összes 
hiányzó cöveket. A sátrat mindenképpen árkolni kell, mert nincs gumírozott szoknyája! 

 
A sátor tartozékai: 
  a központi oszlop farúdja (kb. 220 cm) 
  a sarkokhoz tartozó 4 farúd. Ezek egyik vége hegyes (és fémmel borított) ez 

megy a földbe, másik végük ferdére vágott és hornyolt, ide illeszkedik a kötél. 
  nagy cövek nincs a sátorhoz, ezt mindig faragni kell 
  az ezüstszínőre festett betonvasból hajlított kisebb cövekek a ponyva széleinek 

rögzítésére szolgálnak 
 
 
 
A kis sátraink között vannak hagyományos sátor alakú „kutyaólak” és igluk. A 

kutyaólak elınye, hogy dupla fedelesek, és jó nagy elıterük van.  
 
 
Kutyaól 

A csapat elsı sátorvásárlása során vettük ezeket a sátrakat, ötöt vagy hatot. Felnıttbıl 
kettı, újoncból három is elfér benne, és jó nagy elıtere van. Mivel duplafedeles, ezért 
nehezen ázik be (ez abban az idıben nagy újdonságnak számított…)1.  

 

 
 
Egyetlen trükkre kell odafigyelni: a két belsı oszlop nem egyforma hosszú, a fejrésznél 

van a rövidebb rúd (ezért bölény jellegő tartása van a sátornak). A rudakat elemekbıl kell 
összerakni, ezek zöme egyforma, így nincs gond, csupán a két utolsó rúd-elem az eltérı. A 
hosszabb felsırész kerül a rövidebb rúdra. A két rúd végére kis mőanyag tányért kell húzni, 
hogy a rúdnál ne csuroghasson be a víz. Az oszlopok alá is kis mőanyag korong teendı, hogy 
ne döfje ki a sátor fenekét. 

                                                 
1 Ha valaki megmondja, ki van a képen, az kap egy túró-rudit! ☺ 
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Iglu 
Az igluk között van 3 darab HighPeak Mira3 típusú. Ezekben két ember kényelmesen 

elfér, de három embernek is kibírható, és nagy elınye, hogy két bejárata van, de az elıtere 
minimális. A felverésnél arra kell figyelni, hogy van két, lényegében félkörívvé hajlítandó 
keresztrúdja, ami egy szögszerőségbe illeszkedik, és van egy harmadik, rövid rúdja is, ami a 
két elıteret merevíti, és a külsı ponyva „zsebébe” kell beilleszteni, úgy, hogy merıleges 
legyen az ajtó vonalára. 

A sátorhoz 9 darab cövek tartozik 
 

 
 
A másik három iglunk Hannah-Horn típusú. Ezek könnyő kétszemélyes sátrak, elıterük 

nincs. A felverésnél alkalmazandó trükk az, hogy az éleknél kis tépızárak vannak a külsı 
ponyva belsı oldalán, amik a két rudat a megfelelı helyre rögzítik. A belsı sátor 205 X 205 
cm nagy (vannak ilyen véletlenek…), a legmagasabb ponton 130 cm magas. 

A belsı sátrat 4 cövek rögzíti a sarkain, a külsıhöz 8 tartozik. Ezen felül a három 
merevítıkötelet kell lecövekelni, így összességében 15 cövek kell a felveréséhez. 

Az összehajtásánál arra kell figyelni, hogy a belsı sátrat elıször félbe kell hajtani az ajtó 
oldalát felezve, majd jön a harmadolás. Sokat segít, ha a szellızınyílások merevítıjét 
szétválasztja az ember, és lesimítja a tépızárat… A külsı ponyva hajtását célszerő úgy 
kezdeni, hogy az ember a két szellızı-merevítıt összefogva teríti le a ponyvát. Az 
összecsomagolt sátor mérete: 45 X 20 cm, súlya 3,7 kg.  

 

 
 
Természetesen e két sátornál is ugyanarra kell ügyelni, mint a többi kis sátrunknál: 

 -ne szúrja ki semmi a fenekét 
 -a cövekek ne vesszenek el 
 -ne használjunk nyílt lángot (gyertya, gyufa) vagy meleg eszközt (gázlámpa) a 

sátorban, mert könnyen meggyullad, illetve a sok mőanyag miatt ránkolvadhat…. 
 -a ponyva sérülése, kilyukadása esetén a legjobb megoldás, a belsı oldalról 

felragasztott bicikligumi-folt 
 -a zippzárakat idınként érdemes szappannal megkenni, akkor könnyebben 

mozognak,  és így tovább élnek 
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Parancsnoki sátor 

 
 
A parancsnoki sátorként emlegetett sátrunk egy nagymérető iglu rendszerő sátor. A 

középsı, két egymást keresztezı rúd által kifeszített részhez két elıtér csatlakozik, amit egy-
egy félkörré hajlított rúd merevít. 

Felverésénél két dologra kell ügyelni: 
 -relatíve sok kötél merevíti 
 -a belsı sátornak igen vékony és így sérülékeny az alja 
 -a rudakat a belsı sátor sarkain lévı tüskékbe kell becsúsztatni 
 -a belsı sátrat nem rögzítik cövekek 

 
 
Giganagy sátrak 

Van 3 darab, a néhai hazánkban állomásozó szovjet hadseregtıl származó sátrunk. Ezek 
közösségi sátornak jók. Nagyok és nehezek, így „ezer ember” kell a mozgatásukhoz…, de 
táncolni is lehet bennük, akkorák…  

 
A háromból másfél azonos szerkezető: U3-68 típusú sátor. Azért másfél, mert egy teljes 

vázunk, és másfél ponyvánk van hozzá… 
 
Elvben így nézne ki: 

   
 

A felverés legmacerásabb része a váz összeállítása.  
 

FIGYELJ! Az egyes elemek nehezek, és kézbecsípésre hajlamosak!!! 
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Az összeállított vázra kerül rá a ponyva. Célszerő a ponyvát ráteríteni a félkész vázra, és 

a képen 5 számmal jelzett elemeket ezután beilleszteni. Viszont ekkor komoly erı kell a 
felemeléséhez!  

Az egyik ponyvánk teljes, a másiknak csak a középsı része van meg, de ez elég világos 
színő (ezért kapta a „sörsátor” becenevet). 

 
A sátor teljes súlya 362,4 kg… Alapterülete 26 m2 (5,47 X 5,22 m), magassága 3,5 

méter legalább. 
 
 
A „görögkereszt” néven emlegetett sátor egy USZT-56 típusú sátor. Felállítva ilyen:  

 
4,87 méter oldalhosszúságú, és két kiugró bejárata van. A középoszlopa 3,5 méter 

magas, a szélsık 1,75 méter, így viszonylag jól lehet benne állni. Alapterülete több mint 
23,72 m2. Egy nagy, és 12 kisebb oszlop kell hozzá. A ponyva nehéz, ezért masszívan 
cövekelni kell! 
 
 
Kiegészítı jó tanácsok 

Sátrainkhoz kapcsolódó sajátos feladat az árkolás…  
 
Árkolás elıtt az alábbiakat kell végiggondolnunk:  
1, kell-e egyáltalán? Ugyanis a fenékkel rendelkezı sátrakat (a kicsi 2-3 személyes 

sátrak mind ilyenek) akkor, és csak akkor kell árkolni, ha biztosan nagy mennyiségő víz 
folyik a sátor felé, alá. Normál körülmények között a sátorról lefolyó víz elszivárog, és a sátor 
alulról nem ázik be. Ezt elısegíthetjük, ha a sátrat minimális lejtıre verjük, így nem áll meg 
alatta a víz, hanem lefolyik a mélyebb helyek felé. Arra ügyeljünk, hogy nehogy mélyedés 
legyen a sátor alatt, vagy nehogy teknıbe verjük a sátrat, mert kellemetlen meglepetésekben 
lehet részünk… 
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2, szabad-e árkolni? Vannak olyan helyek, ahol a terület épsége (pl. camping), vagy a 
növényzet védelme érdekében tilos árkolni… 

3, az árkolást úgy kell megcsinálnunk, hogy a sátor lebontásakor nyomtalanul el 
lehessen tőntetni. Azaz a kiemelt gyeptéglát visszafordítjuk az eredeti helyére. 

4, az árkolásnak akkor, és csak akkor van értelme, ha a benne összegyőlt vizet el lehet 
valahová vezetni… 

5, az árkot úgy kell elkészíteni, hogy a sátorponyva gumírozott szoknyáját bele lehessen 
lógatni, mert így a ponyváról lefolyó víz egybıl az árokba kerül 

6, az árok készítése során fokozottan ügyelni kell arra, hogy a sátor ponyvájára ne 
kerüljön föld, mert nem lehet letakarítani rendesen róla. 

 
A sátrak mindegyikére jellemzı, hogy feszül a ponyvájuk. Ezért az éles, vagy hegyes 

tárgyakra kényesek. Ilyenekkel nem célszerő a sátor közelébe menni… Ha mégis kiszakad, 
kilyukad a ponyva, akkor azonnal meg kell javítani, mert a feszülés miatt a rés egyre nıni 
fog… Erre a legalkalmasabb a bicigligumi-folt. Egyet ne feledjen el senki: egy sátorponyvát 
igazán jól nem lehet megfoltozni… Egyszerhasználatosnak meg az áruk miatt nem nevezném 
ıket… 
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Technikai eszközök 
 
Gázpalackok 

A csapatban többféle gázpalackot használunk. Egyrészt a gázlámpákhoz és a 
mozgótábori gázfızıkhöz kismérető palackot, míg a nagy konyhai gázfızıhöz normál mérető 
(7 és 15 kilós) háztartási palackot. Mindegyik palackra igaz, hogy bennük cseppfolyós (0,5, 7, 
vagy 15 kiló súlyú), illetve nagynyomású gáznemő propán-bután keverék van, amely 
szabályos használattal veszélytelen, nem szabályos alkalmazás esetén robbanhat… 

 
A legfontosabb palack-szabályok:  

- a palackokban nagy nyomás uralkodik, amit nem szabad mesterségesen fokozni. 
Azaz a palackokat árnyékban kell tartani, tőz közelébe, vagy tőzı napra kitenni TILOS! 
 - a palackok nem szeretik, ha ráesik vagy, ráejtenek valamit, szóval, ha mechanikai 
sérülés éri ıket, mert kilyukadhatnak, megrepedhetnek. És elkezd szökni belıle a gyúlékony 
gáz… 
 - a menetére ügyelni kell, mert javíthatatlan, ha elmaródik 

- a palackokra csak üzembiztos, megfelelı tömítéssel ellátott készüléket szabad 
rákapcsolni, mert az esetleg szivárgó gáz robbanhat… 

- a palackokra csak gyári készítéső berendezések kapcsolhatók, házilag gyártott, 
buherált eszközök nem… 

- a túlnyomású gáz nem csak robbanhat, hanem a fizikai törvényeknek 
engedelmeskedve a palackból kikerülve lehől, és súlyos fagyási sérüléseket okozhat (errıl 
Pufi és Balu tudna mesélni…) 

- a kismérető gázpalackjaink kétfélék: van menetes és kiszúrós. A hozzájuk használt 
berendezések nem csereszabatosak! A kiszúrós palackok mindig KÉK színőek. 
 - a menetes palackokat nem szabad teljesen kiüríteni, egy leheletnyi maradjon mindig 
benne, hogy minimális túlnyomás alatt legyen a szelepe. 
 
 
 
Gázlámpa 

 
 
A csapatnak két eltérı 

rendszerő gázlámpája van Az 
egyik kiszúrós palackra való 
(ennek a fém része KÉK színő), 
míg a többi csavaros. (Típusát 
tekintve a kiszúrós Lumogaz 
N206, az elsıgenerációs 
csavaros Coleman Frontier PZ, 
az újabbak Gosystem traillite 
típusúak.) Mindhárom változat 
80W teljesítményő, a méretők 
és szerkezetük az eltérı. 

Használatuk egyszerő, 
ráadásul a csavarosak piezóval 
is rendelkeznek, így gyufa 
nélkül is begyújthatók.  

 

 
a kiszúrós típusú 

 

 
a csavaros típusú 
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Amire ügyelni célszerő: 
 
-az üvegük törékeny 
-használat közben meleget termelnek, így ha hozzáérünk, megégethetjük magunkat 
-ugyanezért figyelnünk kell arra, hogy gyúlékony anyag ne legyen fölöttük. Ha a 

sátorban elég magasra tesszük, akkor könnyen felgyújthatjuk a sátrat vele… A mőanyag 
alapanyagú sátrakat meg megolvaszthatjuk. Mindkét eset csúnya látvány… 

-a fényt az égı gáztól izzó „harisnya” adja. Ez egy speciális kerámiával kevert textilbıl 
készült háló, ami az elsı használatkor elég, és izzásra képes kerámiahálóvá alakul át. Ez 
viszont törékeny! Ne érjünk hozzá, mert ha törik, akkor csökken a fényerı! 

-a harisnya idıvel elhasználódik. A rázkódástól, a belerepülı rovaroktól sérül, apró 
darabok törnek le róla, így fokozatosan csökken a mérete és így a fényereje is. Ilyenkor (kb. 
2-3 táboronként) cserélni kell a harisnyát. Kihőlt állapotban szedjük le az üveget, távolítsuk el 
a régi harisnya darabjait és dobjuk a szemétbe. Vegyünk elı egy újat, húzzuk rá a gázégıre, 
igazítsuk kb. gömb alakúra, majd gyújtsuk meg a készüléket. A kiáramló égı gáztól lángolva 
ég a harisnya egy rövid ideig, után összezsugorodik, és elkezd izzani. Ekkor zárjuk el a gázt, 
tegyük vissza az üveget, és a következı cseréig jól fog mőködni a lámpánk. 

 

   
 
 
 

Gázfızı 
A csapatnak két eltérı mérető és típusú gázfızıje van. A nagyméretőek, a salgótarjáni 

tőzhelygyárban készített, háztartási palackokhoz valók.  

 
 
Ennek használata során a következıkre kell ügyelni: 
 
A palackra erısítéskor ne feledjük el a tömítést kicserélni, betenni, mert e nélkül 

szivároghat a gyúlékony és robbanásveszélyes gáz. 
A régebbi gázfızı rácsa öntöttvasból van, ami rideg, így leejtés esetén törik. 

Cserkészeink életének megkeserítésére nincs rögzítve a berendezésen, így ha nem figyelünk, 
engedelmeskedik a gravitáció törvényeinek. (Az újabb változatból kiiktatták ezt az alkatrészt.) 
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Biztonsági bimetál van a berendezésen, azaz ha elalszik a gáz, akkor rövid idın belül 
behúz a szelep, és ez megelızi a gázömlést. Viszont begyújtáskor meg kell várni, míg a 
bimetál felmelegszik. Azaz kb. egy percig benyomva kell tartani a gázszabályozó gombot. 

A nyelén van két rés, amit elvben egy mozgatható acéllemez zár le. Ezzel szabályozható 
a gáz-levegı keverék aránya. 

 
 
 
 
 
Ezen felül van két kisebb (karrimor K2-101 

autotrail típusú) gázfızınk is a mozgótáborok 
céljaira. Ezek menetes kismérető gázpalackokra 
valók. Elvben piezósok, azaz a szikráztatójuk révén 
gyufa nélkül is meggyújthatók. Elvben… 

 

 
Használatuk során arra kell figyelni, hogy a kihajtható edénytartók hihetetlen gyorsan 

átmelegednek, azaz ha óvatlanul nyúlunk hozzá, rendesen megégethetjük vele magunkat. 
Viszont gyorsan ki is hőlnek, így a kikapcsolás után 5 perccel már el lehet csomagolni a 
készüléket. 
 
 
Rádió adó-vevı készülék (PMR) 

 
A csapatnak van 4 db. Alan 451 típusú PMR 

rádiója, azaz kis hatótávolságú URH adó-vevıje. Ez 
a típus elég strapabíró (ezért is választottuk ezeket) 
és elvben elég nagy (1-2 km) a hatókörzete, de ezt a 
terep nagyon befolyásolja. 

A használat során figyelni kell arra, hogy ezek 
nem telefonok, azaz vagy beszélünk bele, vagy 
hallgatjuk. A másik fél helyzetének megkönnyítése 
érdekében a rádiózásban a szöveg végén azt szokták 
mondani, hogy „vége”, így a partner tudja, hogy 
most már ı beszélhet. 

 
A beszéd alatt a nagymérető adógombot folyamatosan nyomni kell. 
A készülék többcsatornás, így csak azokat a személyeket halljuk, akik velünk azonos 

sávon (hullámhosszon) vannak. 
A berendezésen van „vox” funkció is. Ez arra jó, hogy nem kell folyamatosan nyomva 

tartani a gombot, mert ha meghatározott erısségő hangot észlel, akkor automatikusan adásra 
kapcsol. Viszont elég érzékenyek, így ha az asztalon felejtjük ıket, akkor folyamatosan 
közvetíteni fogja a beszélgetésünket… 

Használat közben elég nagy a fogyasztása, ezért inkább akkumulátorról érdemes 
mőködtetni, nem elemrıl. Az összes hasonló készülékkel megegyezıen érzékenyek az elemek 
kifolyására… 
 


