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ványaim alsó tagozatos tanulók. Ebben a korban elfogadni és
emelt fővel, töretlenül leülni a következő játékossal szemben,
ahol ismét kihívásokkal kell szembenézni és akár az alulmaradást kell elviselni, óriási akaraterőről és helytállásról tesz
bizonyosságot. A siker és sikertelenség egyensúlyára nevelőként kezdetben, a játék menetébe való csekély beavatkozással
tudok ﬁgyelni, de miután önálló csatákat vívnak a gyerekek,
attól kezdve maguknak kell a bukással szembenézni, azt elfogadni, s tovább lépni. A játék nevel, erősít, oktat. Megtanít küzdeni, rávezet a szabálykövető magatartás fontosságára, megismerteti az időbeosztás lényegét.
A sakkjáték néhány jótékony hatását ismertetve, ismét
visszatérnék gondolataimban a versenyhez. Az intézmény nagy
aulájában legalább félszáz sakktábla felállított bábui vártak
arra, hogy a párban leülő kisdiákok által életre kelljenek és
csatázzanak. A mi néhány sakktáblánkhoz képest grandiózusnak tűnő terepen, rövid ismerkedést követően megindult az
igazi „harc”.
Összesen 80 versenyző kisdiák küzdött a fényesen csillogó,
hőn áhított aranyéremért. Az egyéni versenyben minden tanuló
a saját korcsoportjában versenyzett. Mi két korcsoportot
képviseltünk:
I. korcsoport a 2008-ban, vagy később született
II. korcsoport a 2006-2007. évben született tanulók alkották.
A korcsoportonként és nemenként megrendezett verseny
célja elsősorban eldönteni a megyei egyéni helyezéseket,
másodsorban a sakk sportág iskolai népszerűsítése. Az egyéni
rapid sakkverseny lebonyolítása 6 fordulós svájci rendszerben történik, a játékidő: 2 × 15 perc, sakkóra használatával.
Vagyis minden megjelent kisdiáknak 6-szor kellett leülni a számítógép által kisorsolt ellenfelével szembe, s hatszor kellett
szembenéznie a verseny alatt a mámor vagy csalódás szülte
életérzésekkel. Már csak magában ennek megélése kimerítő, s
még ehhez társult a küzdelmes, fárasztó játék. Bármilyen eredménnyel végeztek is a kisdiákjaim, bátran kijelenthetem, hogy
feledhetetlen izgalmakban volt részük és hasznosan töltötték a
szombati napjukat. Ha még említést teszek a versenyt követően
a Mc Donald's-ban felszabadultan, mosolygós arccal elfogyasztott ﬁnomságokról, akkor biztosan mondhatom, hogy jól
éreztük magunkat.
Ezúton szeretném megköszönni intézményünk és a szülők
támogató hozzáállását!

2017. Március

 9. hely
- Horváth Hanna 2.b.
 11. hely
- Kolláth Imre 3.o.
 16. hely
- Budai Zsolt 2.b.
 17. hely
- Szabó Ferenc 3.o.
Gratulálok mindenkinek!
Madarasiné Váradi Anna

Stylus Szépírási Verseny
A vésztői Kis Bálint Református Általános Iskola megrendezte a II. Stylus Szépírási Versenyt 2017.02.24-én.
Az iskolánkból Varga Csengét, Gráczer Hannát és engem
hívtak be a döntőbe. Hét órakor indultunk az iskola elől, nyolc
órára érkeztünk meg Vésztőre. Bementünk az iskola egyik
termébe, ahol le lehetett rakni a táskát és a kabátot. Ezután
regisztráltunk, majd 9.30. órakor a templomban volt a verseny
ünnepélyes megnyitója.10 órakor kezdetét vette a verseny.
Mindenki megkapta a szövegét, amit le kellett másolni. Nekem
Kálvin János életéről szóló történetet kellett leírnom. Egy óra
állt rendelkezésünkre. Figyelnünk kellett a pontos másolásra,
minél kevesebb radírozásra, a helyesírásra, a zsűri nézte a betűk
formáját, egyenletességét. A verseny után felmentünk az
emeletre barkácsolni, én méhecskét készítettem színes
papírból.12 órától lehetett ebédelni,13.30-tól az iskola tanulói
adtak elő műsort, Arany János Fülemüle című meséjét, amit
nagyon élveztünk. Végre eljött az a pillanat, amikor mindenki
izgulhat: az eredményhirdetés. Hanna 1., Csenge 2.,én pedig 3.
helyen végeztem.

Mindannyian örültünk, hogy ilyen szép helyezéseket értünk
el. Reméljük, hogy jövőre újra részt vehetünk ezen a versenyen!
Rézsó Róbert
4.o.

RÖPIZNEK A REFISEK
Iskolánk 11 tanulója a következő eredményeket érte el:
 1. hely
- Rózsa Viktória 3. osztályos tanuló, aki 100%-os teljesítménnyel verte a mezőnyt, s jogot szerzett az országos döntőben
való részvételre.
 4. hely
- Budai Bella 3.o., Kolláth Marianna 3.o., Rézsó Róbert 4.o.
 5. hely
- Mihály Emma 2.b., Faragó Erik 3.o.
 6. hely
- Rózsa Dániel 3.o.

A szegedi Gyík Utcai Sportiskola meghívott bennünket a IV.
Titkos Lajos emlékversenyre 2017. január 22-ére. Az utat külön
autóbusszal tettük meg, tele várakozással. Az első mérkőzésünket a szolnoki Fiumei Sportiskola ellen játszottuk, amit
megnyertünk. A többi meccs közül a legnehezebb a szegedi
RSE ellen vívtunk, de ezt is megnyertük. Minden mérkőzésen
nyertünk így a csapat neve felkerült a Vándor Kupára. Hazafelé
megálltunk sütizni, ezt kaptuk „Edző bától”. Lovász Bence
öröme volt a legnagyobb, mert Ő hozhatta haza a csapat legjobb
játékosa címet.
Február 5-én Gyöngyösre utaztunk Vollé – 2020 Röpsuli

