Dianák a lőtéren
Még az időjárás is „kénytelen volt” megváltozni a VII. Diána Kupa sörétlövő verseny idejére ,
melyet Csongrádon az Arany Tölgy KLE lőterén rendeztek meg 2010. június 06.-án a VKE , a
Diana Hölgyklub , a Csongrád megyei Vadászkamara és a lövészklub együttes munkájával .
A délelőtt 10 órakor kezdődő versenyre sokan már előző nap „lementek” Csongrádra , hiszen
Zala megye vagy BAZ megye , de Fejér és Szolnok „Dianái” is részt vettek ezen az immáron
hagyományosnak mondható versenyen .
A versenyt megelőzően a VKE alelnöke és a Diána Hölgyklub elnöke Bán Beatrix köszöntötte
a megjelenteket , majd Hegyes Zoltán a helyi lövészklub versenyzője és ismert koronglövő,
valamint a megyei vadászkamara elnöke tartott előadást a sörétlövészetről , annak elsősorban
a biztonságos és persze az eredményes végrehajtásának módjairól úgy a korongvadász
lőtereken mint a vadászatok során. A Hölgyek igen nagy érdeklődéssel és figyelemmel
hallgatták a szakmai jellegű előadást, melyet mi sem bizonyít jobban mint az, hogy igen
figyelemre méltó eredmények születtek a 25 korongos verseny során . Volt olyan érdeklődő is,
aki puskát sem hozva és a versenyzés lehetőségét nem is latolgatva látogatott el a találkozóra
Tolna megyéből, és talán maga sem hitte el, mikor rövid rábeszélés és meggyőzés után,
kölcsön fegyverrel előkelő helyezésért lőtt szét a verseny végén ….
A találkozó arra is alkalmat biztosított, hogy új tagok is megjelenhettek a közösség tagjai
között, hogy megismerjék az ide látogatók a DIANA Szakiskola vezetőit és munkáját, szemük
előtt kelhetett életre a csontból néhány kedves vadászélmény Bálint József csontfaragó keze
alatt, és ízelítőt kaphattunk Bertus János bőrruha készítő termékeiből is .
Maga a verseny két kategóriában került lebonyolításra, ahol is a „haladó” vagy amatőr
kategóriát Gombosné Ica, míg a „profi” kategóriát Juhász Lenke nyerte igen szép
eredménnyel .
Az rendezvény természetesen a gasztronómiai élvezeteket is lehetővé tette Eszik Zoltán
kétfogásos ebédje és Bozóné Olga süteményeinek elfogyasztását követően…
A rendezvény tanúságaként feltétlen meg kell jegyezni, szinte nincs hitelesebb szervezet a
vadászatban mint a „Dianák” szervezete, mert lelkesedéssel, nagy összetartással, egymásra és
a célkitűzések megvalósítására nagy figyelemmel végzik tevékenységüket, folyamatosan részt
vesznek olyan eseményeken, ahol nem csak a barátság, hanem a „szakmai fejlődés” is fontos
szempont. Világosan lemérhető volt ezen az eseményen is, hogy ha komolyan kezeljük a
gyakorlati megvalósítás unásig való ismétlése helyett az elméleti ismeret bővítést, ha teret
engedünk az egymás tudásának megismerésének, abban az esetben ennek a „kamata”
rendkívül gyorsan és hatalmas százalékkal realizálódik ….
Csak így tovább Diánák ….!

