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Sakk Nagykun Kupa 
Április 22-én ismét sakkversenyen voltunk. Karcagon került 

megrendezésre a II. Nagykun Kupa. A Déryné Művelődési 
házban megrendezésre kerülő versenyen az alsós korosztály 
jelent meg nagyobb létszámban. Népes tábora 25 fő versenyzőt 
jelentett. A mérkőzés vegyes (fiúk-lányok) mezőnyben zajlott, 
értékelés nemenként külön-külön. A megyei diákolimpia 
egyéni versenyén nyertes kislánytól vett revansot  Rózsa 
Viktória 4. osztályos tanuló, aki így elhozta a győzelmet 
jelképező kupát és az aranyérmet is. Ebben a mezőnyben 
Kolláth Marianna Aida 4. helyezést ért el.  Az alsós fiúknál 
legsikeresebb Budai Zsolt 3.b. osztályos tanuló volt. A 
felsősöket Rézsó Róbert képviselte méltón, az elért 2. 
helyezésével. Gratulálok minden versenyzőnek!

Madarasiné Váradi Anna

Országos Csapat Sakk Diákolimpia
Így éltem meg…
 Bejutottunk az Országos döntőbe Szombathelyre, mert a 

megyei sakkversenyen elsők lettünk. Az út nagyon hosszú volt, 
de vicces is. Mikor a verseny elkezdődött érzelmi hullámok sö-
pörtek rajtam végig. Voltak jobb és rosszabb pillanatok. Kö-
szönjük Anna néninek, hogy eljuthattunk ide. (Rózsa Viktória 4. 
osztály)
 A csapattal bejutottunk az Országos Diák Olimpiára, 

Szombathelyre. Sok partit játszottunk. Négyet vesztettem, 
hármat nyertem. Előnyerő is voltam. Finom volt a kaja, amit 
kaptunk. Sokat izgultunk, sírtam is. Jól éreztük magunkat, mert 
sétáltunk, fagyiztunk és még MC-Donald's-ban is jártunk. 
(Kolláth Marianna Aida 4. osztály)

 Országos csapat sakkversenyen voltam Szombathelyen. 
Az út hosszú és unalmas volt. A szállásra kerülve felcsillant két 
szemem, hogy valami szép és takaros szobát kapunk, de sajnos 
nem így volt. A szoba nem volt ötcsillagos, lehet kettő sem. 
Elmentünk Plázába, az már jó élmény volt, visszasétáltunk és 
elaludtunk. Reggel nagyon izgultunk. Megérkeztünk és elkezd-
tünk sakkozni. Eleinte jól álltunk, de a nehéz emberekkel már 
nem bírtunk. Teljes érzelmi hullámvasúton ültünk szombaton és 
vasárnap. Elindultunk haza, jövőre jobbak és erősebbek 
leszünk. (Budai Bella 4. osztály)
 A verseny első reggelén nagyon izgultunk. Amikor oda-

értünk óriási épület tárult elénk, ahol sok ember volt. Ők mind a 
verseny miatt jöttek. Valahányszor leültünk az ellenféllel szem-
be, mindig beszélgettünk velük egy kicsit, majd a bíró egy 

csengőszóval elindította a játszmákat. Csend lett, sakkoztunk, 
de továbbra sem ellenfélnek tekintettük a másikat. Ők is 
legalább annyira izgultak, mint mi. Voltak, akik kisebb 
településről érkeztek hozzánk hasonlóan, de sokan nagyvá-
rosból jöttek, magabiztosak voltak, hiszen már több ilyen ver-
senyen is részt vettek. Izgultunk egymás sikeréért, örültünk a 
nyertesnek és vigasztaltuk a vesztest. Izgalmas volt ás fárasztó, 
de nagyon szép emlék marad. (Mihály Emma 3. b. osztály)

 Osztályfőnökként vettem részt a versenyen, hiszen a 
négyfős csapat 3 tagja negyedikes volt. Csak ámultam és bámul-
tam ezeknek a kislányoknak a teljesítményén. Már azon is, hogy 
2 év alatt eljutottak erre a szintre, hogy ők képviselhették Jász-
Nagykun-Szolnok Megyét alsós lány kategóriában. Persze 
ehhez olyan lelkes és odaadó „edző” is kell, mint Madarasiné 
Váradi Anna. Szívből gratulálok a csapatnak és Anna néninek! 
(Kunné Pádár Gyöngyi)

 Számomra váratlanul érkezett a hír, hogy országos sakk-
versenyen képviseli lányom a megyénket, három másik lánnyal 
együtt, Szombathelyen. Láttam a gyerekeken, hogy mennyire 
izgatottak, ami a verseny előtti elalvást is hosszúra nyújtotta, de 
reggel pillanatokon belül készen álltak a megmérettetésre. Ha-
talmas épület, rengeteg versenyző, ahol a mi gyerekeink aprók-
nak tűntek. Az addig cserfesen viselkedők is elcsendesedtek, 


