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Kunhegyesi Híradó

„Volley” Röpsuli Hírek
Tanulóink 2018. február 04-én a „Volley” Röpsuli-Program
keretén belül megrendezett röplabda versenyen vettek részt a
Városi Sportcsarnokban.
A versenyen jelen voltak Balmazújváros, Eger, Szolnok,
Besenyszög csapatai is.
Versenyzőink 3 versenyszámban versenyeztek.
U10 – Manó versenyszámban:
I. helyezést ért el: Somogyi Tibor, Lakatos Endre, Dienes
Attila, Auner Dániel – 3.b. osztályos tanulók
U11 – Szupermini versenyszámban 6 csapat közül
III. helyezést ért el: Tokai Bence, Faragó Erik, Rózsa Dániel,
Dósa Dominik, Bezsella László – 4. osztályos tanulók
U13 – Mini vegyes versenyszámban 8 csapat közül
III. helyezést ért el: Kolozsvári Emese, Varga Csenge, Balogh
Zsóﬁa, Maróti Gábor – 6.o.
Baranyai Gergő, Simon A. Milán – 5.b osztályos tanulók

Gratulálunk a szép eredményekhez!
Csománé Fehér Andrea

SAKK DIÁKOLIMPIA DÖNTŐ
A Magyar Sakkszövetség és Magyar Diáksport Szövetség
ismét megrendezte a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei egyéni és
csapat SAKK DIÁKOLIMPIA DÖNTŐT a szolnoki Fiumei Úti
Általános Iskolában.
Az egyéni bajnokság 2018. február 10-én, a csapatverseny
pedig március 3-án zajlott. Mindkét megmérettetésre szép
számú, többnyire alsó tagozatos diákkal neveztünk, képviselve
mindkét nemet. Néhányan az iskola kisbuszával, mások a
szülők kíséretében autóval érkeztek a verseny helyszínére.
Mint mindig, óriási izgalmak közepette lépték át a gyerekek a
helyszínt biztosító iskola küszöbét, bármennyire is sokan
rutinos versenyzők voltak. A versenyhelyzetet nem lehet eléggé
gyakorolni, megszokni, az mindig kivált egyfajta pulzusszám
növekedést, élje azt meg gyermek vagy felnőtt. Márpedig ez a
két verseny is bővelkedett izgalmakban... Ha már csak abba
belegondolunk, hogy a gyerekek számára voltak az előző évi
versenyekről ismerős arcok, akikkel szemben már megélték a
vereség keserű ízét.
Az egyéni bajnokságon az összes megjelent sakkozók száma
közel 80 fő volt, ebből az alsó tagozatos ﬁúk alkották a
legnépesebb mezőnyt. A lányok száma mindig szerényebb, de
erős ellenfél a női mezőnyben is akad. Ott jellemzőbb, hogy
csak a biztos tudás birtokában lévő leányok mérettetik meg
magukat az elme harcában. A ﬁúk bevállalósabbak és talán
tapasztalataim alapján is mondhatom, hamarabb túlteszik
magukat egy parti elvesztésén, mint az érzékenyebb nem
képviselői. A kislányoknál a zsebkendő elengedhetetlen
segédeszköz. A 7 fordulós svájci rendszerben, vagy a
körmérkőzésben lebonyolításra kerülő 2x15 perces játékidővel
megrendezett sakkversenyen, akár egyéni, akár csapatverseny
6-7 mérkőzésen kell a gyerekeknek helyt állni, és a győzelem
mámorában vagy a kudarc árnyékában ismételten leülni az

2018. Március

ellenféllel szembe. A kis tanítványaim mindkét érzést átélve
küzdöttek játszmáról-játszmára.

A versenyen gyakran előfordult, hogy a saját iskolájából, vagy akár osztályából
került ki az ellenfél. Egy
megyei versenyen megmérettetni magát, s nyerni vagy
veszíteni, nem olyan, mint
otthon egy könnyed kis
gyakorló partin. Az akkor, és
ott megélt élmény, győzelem
vagy kudarc sokkal eufórikusabb, a sejtekig hatol. S az
egyik fél részéről biztos a
zsebkendő szükségessége a
könnyek tengerének eltávolításához. A két verseny alatt
volt részünk
benne többször is. A kísérő anyukák
szeretetük
teljességével
próbálták
megnyugtatni a gyerm e k ü k
lelkét, s a kis
sakkozóka t
újult erővel,
hi tte l leültetni a következő partihoz. Ezúton
is köszönöm,
hogy segítették munkámat.
Bizonyossággal állítom, hogy a sakk, mint játék, nemcsak az
ész küzdelme, hanem a léleké is. Szól a taktikáról, logikáról, de
legalább annyira a kitartásról, helytállásról, önbecsülésről is.
Mind az egyéni, mind a csapatverseny eredményhirdetésén az
első hat helyezettet oklevéllel, továbbá az első három
versenyzőt még éremmel is jutalmazták.
Örömünkre mi sem tértünk haza üres kézzel, sőt büszkén
mondhatom, hogy a csapatversenyen a mi iskolánk hozott haza
összességében a legtöbb érmet, számát tekintve 11 darabot.
Színét illetően, a legfényesebben csillogó arany érem is a
birtokunkba kerülhetett, az alsós lánycsapat révén.
Ezzel jogot szereztek arra, hogy megyénket méltón
képviseljék a Szombathelyen megrendezésre kerülő 3 napos
országos csapat sakk diákolimpián, ahol minden megyének
csak a legjobb csapata képviseltetheti magát.

