
A Wolfpack 2015 Makett Verseny és Kiállítás értékelése a szervezők szemszögéből 

Mindenek előtt szeretném kifejezni a köszönetem mindazok felé, akik támogatóként, közreműködőként, börzésként, 

makettezőként, vagy akár egyszerű látogatóként elősegítették a zalaegerszegi rendezvény sikerét. 

Kiemelt támogatóink voltak: 

 Zalaegerszegi Városrészek Művelődési Központja és Könyvtára (külön köszönet Wohner Csaba igazgató úrnak) 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Gazdasági Bizottsága illetve a Sport Bizottsága 

 Galbavy Zoltán önkormányzati képviselő 

 Kiss-Gerencsér Autóház Kft. 

 Scania Hungária Kft. Nagykanizsai Szerviz 

 JátékMakettCentrum.hu 

 Szele István 

 Binder Szerszám 

 Goór Zsolt 

 Tourinform Zalaegerszeg 

 Média támogatók: Zalai Hírlap, Zalaegerszeg7nap, Zalaegerszegi Televízió 

A rendezvény kiegészítő programjait biztosították: 

 Tóth Krisztián (Majoros Kornél főhadnagy és Molnár László hadnagy pilóták emléktárgyai) 

 Z.A.L.A. (Zalaegerszegi Airsoft Lövész Alakulat) és barátaik 

 Zalaegerszegi Rendőrkapitányság (Rendőrautó, rendőrmotor) 

 Goór Zsolt (Fiat 850, modellautók) 

 Hévízi Terepasztalos Stratégiai Játék Klub 

 FaBaTTka (Bató Zsolt) 

 MH Nyugat-magyarországi Hadkiegészítő Parancsnokságának Zalaegerszegi Irodája 

 Ruzsics István (kaktuszok) 

 Németh Ildikó (bio kozmetikumok) 

A klubunk által kiosztott díjakon számos felajánlást is át tudtunk adni. Így nyereménytárgyakat, maketteket ajánlottak 

fel: 

 Esses Sándor 

 Stummer Attila 

 Tóth Zoltán (Z63) 

 TankModelShop 

 Makett.net 

 Dream Kit Kft. 

 Sámán Makett Klub (Pápa) 

 Victory Makett 

(Ismereteim szerint a felsoroltakon kívül többen is helyeztek el közvetlenül a makettek mellé/alá különdíjakat, ha 

minden igaz a Celldömölki Makett Klub is helyezett ki ilyet.) 

 

Néhány száraznak tűnő, de egyesek számára talán érdekesnek tűnő statisztikai adat: 

Nevezők száma 117, a benevezett makettek száma pedig 313 volt. 

A legfiatalabb versenyzők 2011-ben, míg a legidősebb 1949-ben született. 

A benevezett makettek közül a legtöbbet a Revell gyártotta (50), őket az Italeri (25) és a Tamiya (23) követte. A teljesen 

saját építésű makettek száma 10 volt. 



Méretarány tekintetében az 1/72 –es csoport „nyert” 89 makettel. Nem sokkal lemaradva, 66 alkotás az 1/35-ös 

mezőnyt képviselte. Az egyre népszerűbb 1/144-es méretarány 25 repülő makett formájában volt megtekinthető. 

Kategóriák szempontjából a legtöbb makett az „F 08 - Harcjármű 1/48-1/35 és nagyobb - lánctalpas/fél-lánctalpas” 

csoportban lett indítva, szám szerint 34. Az „F 07 - Harcjármű 1/72 és kisebb” kategória 26-os mezőnyét szorosan 

követte az „F 01 - Repülőgép 1/72 és kisebb összevont – propeller” és az „F 12 - Civil járművek (Autó - Motor - Kamion)” 

kategória egyaránt 24-24 benevezett makettel. 

Előnevezésben 257 makett adatait küldték meg az indulók. Ezúton is köszönjük az előnevezéseket, hiszen így 

fennakadás nélkül le tudott zajlani a nevezési procedúra. 

Köszönöm a zsűri tagjainak a munkáját. Külsősként segítségünkre volt Csitei Béla, Fodróczi Zsolt, Nagy Tibor, Tábor 

Áron és Tóth Tivadar. Saját csapatunkból Gyenese András, Hajdu István, Szalay Tibor, Szekeres Attila, Szekér Géza és 

Tóth Dániel működött közre. (Felsorolás ABC sorrendben) 

A zsűri egyes tagjai versenyzőként is részt vettek a rendezvényen, de természetesen olyan kategóriák értékelésében 

nem vettek részt ahol saját maguk, vagy közvetlen hozzátartozójuk munkája is nevezett volt. 

A benevezett makettek számának tekintetében nem sikerült ugyan megdönteni a 2013-as 330-as értéket, de 

elmondható, hogy örvendetes módon a munkák színvonala ismét emelkedett. A hazai makettezőkön kívül még több 

horvát és szlovák indulónk volt. Látogatóként az osztrák IPMS tagjai is felbukkantak. 

A kiemelt kategóriákkal kapcsolatban idén bevezetett rendszert sikeresnek értékeltük. Emlékeztetőül: a kiemelt 

kategória nem önálló csoport volt. A makettet a méretaránynak és jellegnek megfelelő alap kategóriába kellett nevezni 

és külön lehetett jelölni, ha azt a készítője külön is meg kívánta méretni a kiemelt csoportban is. Itt kategóriánként 

csak 1-1 díj került kiosztásra, a díjazott makett kiválasztását a WOLFPACK tagjai tették meg. 

A 2 éve „kezdő felnőttek” számára bevezetett kategóriába idén beérkező csekély nevezés miatt a jövőben várhatóan 

ez a kategória kikerül a versenyből. A harcjármű makettek magasabb darabszámát figyelembe véve viszont várhatóan 

ott történik további bontás, de ez még tényleg a későbbiekben fog kialakulni. 

Bízunk benne, hogy az idei makett verseny is emlékezetes marad a résztvevők számára és jövőre még többen éreznek 

késztetést, hogy meglátogassák városunkat. Rendezvényünk honlapján az idei eredmények természetesen már 

megtekinthetőek és több fotó galériát, videót is belinkeltünk már. 

http://wolfpack.atw.hu 

Kérdéseiteket, javaslataitokat a klub e-mail címére küldjétek: wolfpack.zeg@gmail.com  

Természetesen szívesen látjuk az építő jellegű kritikákat is. (Az eredményhirdetés során elkövetett bakikat nem kell 

megírni, ígérem, hogy jövőre igyekszem csont nélkül levezényelni.  ) 

További örömteli és sikeres makettezés kívánunk: 

WOLFPACK MAKETT KLUB 

Zalaegerszeg 

(összeállította: Szekér Géza) 


