
Felkészítő: Apostol Anita
A gyerekek lelkesen készültek, becsülettel helyt álltak. 

Eredményesen szerepeltek:
Budai Bella 5. osztály, Nagy Kristóf 6. a, Tóth Kristóf 6. b, 

Nagy Lilla 7. osztály, Apostol Anna, Apostol Inez 8. osztály
Felkészítők: Felső Andrea, Szendrei Zsuzsanna
Idén is volt a zsűri tagjai között anyanyelvi szaktanár, ez 

alkalommal Észak - Karolinából.
Örülünk, hogy ott lehettünk ezen a tanulságos megméret-

tetésen.
Felső Andrea

Szendrei Zsuzsanna

Sakk diákolimpia
Ebben a tanévben, februárban ismét megrendezésre került a 

megyei sakk diákolimpia. A helyszín, a már megszokott 
Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola volt.

 Hagyományainkhoz híven mind az egyéni, mind a csapat-
versenyen képviseltettük ma-gunkat a lányok és a fiúk mező-
nyében is. A rutinos versenyzők mellett, elsős tanítványaim is 
szerencsét próbáltak. Izgal-makkal, váratlan fordulatokkal, 
örömmel és szomorúsággal, időnként elfojtott bosszúsággal is 
bővelkedtek a mérkőzések kicsiknél, nagyoknál. A kis újoncok 
a félénkségüket ugyan leküzdve, néha bizonytalanul ültek a 
táblák mellé, jelezvén ez életük első hivatalos sakkversenye. 
Ellenben a nagyok a józan visszafogottság mellett, a győzelem 
reményében kezdték meg  partijukat. Minden héten 
sakkszakkör keretein belül igyekeztek elsajátítani különböző 
megnyitásokat, stratégiákat. A nagyok felkészülését az otthon 
használható sakkprogramok is segítették. Mindezek 
eredményeképpen sikeres partikat tudhatnak maguk mögött. 

Büszkék lehetünk gyermekeinkre. Gratulálok nekik!
Madarasiné Váradi Anna Jász-Nagykun-Szolnok Megyei egyéni, korcsoportonkénti, 

nemenkénti sakkverseny eredményei:
I. Korcsoport lány:

2. hely : Szabó Zoé Brigitta 1. osztály
3. hely: Balogh Lili Anna 2. osztály
5. hely: Őzse Panna 1. osztály
6. hely: Harmath Lídia 2. osztály

II. Korcsoport lány:
1. hely: Rózsa Viktória 5. osztály

III. Korcsoport lány:
1. hely: Budai Bella 5.osztály

III. Korcsoport fiú:
4. hely: Szabó Ferenc  5. osztály
5. hely: Rézsó Róbert 6.b osztály

A fiúk első és második korcsoportját eredményesen 
képviselték: 
Dienes Krisztián 1. osztály
Borbély Balázs és Budai Zsolt 4. osztályos tanulók.

Rózsa Viktória és Budai Bella a megyei első helyezéssel jogot 
szerzett a tavasszal Miskolcon megrendezésre kerülő Országos 
Sakk Diákolimpián való részvételre.

Megyei csapat sakkverseny eredményei:
I-II. korcsoport lányok:

2. hely: 
Mihály Emma 4. osztály
Nagy Hanna Dóra 3. osztály
Dudás Viktória 3. osztály

III.-IV. korcsoport  fiúk:
3. hely:
Budai Zsolt 4. osztály
Rézsó Róbert 6.b osztály
Budai Bella 5. osztály
Szabó Ferenc 5.osztály
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