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SAKK HÍREK A REFIBEN
Ebben az évben is megrendezésre került a megyei sakk 

diákolimpia, ahol a kunhegyesi református általános iskola 16 
fővel vett rész a fekete és fehér haderő küzdelmeiben.

A már megszokott helyszínen, a Szolnoki Fiumei Úti 
Általános Iskolában jelentünk meg, hogy megmérettessük 
magunkat a megye többi sakkozni tudó diákjával. Január végén 
az egyéni, korcsoportos bajnokságok, február elején pedig a 
csapatbajnokságok zajlottak. Több korosztályban is képvi-
seltettük magunkat mindkét versenyen, a nemek szerint dif-
ferenciáltan. 

A bajnokságot minden évben hosszas felkészülési idő előzi 
meg. Hetente 1-2 alkalommal van a gyerekeknek lehetőségük 
iskolai keretek között, hogy elsajátítsák a sakktudomány 
alapvető ismereteit. Maga a sakk tanulható, szabályokra épülő 
játék, mégis végtelen kombinációs lehetőségeket hordoz 
magában. 

Ahhoz, hogy jó 
vagy jobb sakko-
z ó v á  v á l j u n k , 
rengeteg ál lás-
típust kell ismer-
nünk, felismer-
nünk. Egy nagy-
mester, ellenben 

velünk, gyermek-
korától kezdődően 
a sakktábla mellett 
ülve, elhivatottan 
tanulva, hatalmas 
sakktudással ren-
delkezik, számta-

lan lejátszott mér-
kőzéssel, végelát-
hatat lan straté-
giával a fejében. 
Mind ezt szorga-
lommal, kitartás-
sal és kellő alázat-
tal kiegészítve. 

Nem feltétlen a 
kitűnő variáció-
számítási techni-
kája miatt nagy-
m es t er,  ha nem 
azért is, mert sakk-
bölcsességgel ren-
delkezik. Gyorsan 
és pontosan szá-
mol, felismeri az 

adott játék közben alkalmazandó kombinációt. Több tízezer 
állástípust ismer, fejből tudja a sakk-könyvekben közzétett 
megnyitásokat, tisztában van az ellenfele erősségeivel, s a 
gyengeségeivel is. Persze az átlagembernek nincs ennyire 

remek memóriája, viszont jó hír, hogy nincs is rá szüksége. A jó 
sakkozó elég, ha önmagával áll versenyben, folyamatosan képzi 
magát, elmélyed a sakktanulásban, s nem utolsó sorban, élvezi a 
partik nyújtotta kihívásokat. 

A sakkozni szerető gyermekek esetében a cél az, hogy a játék 
során mindig tud-
ják, hogy mit kell 
lépniük, s ne a 
t e h e t e t l e n s é g 
érzésével szembe-
süljenek. Fel kell 
ismerniük, hogy 
mikor és hol kell 
asszociálni, már 
megtanult helyze-
tekre, amely lehet 
eg y-ké t  l é pé s , 
vagy akár jóval 
összetettebb lépéssorozat. A játék titkait, fortélyait megismerve 
és elsajátítva még több örömet leljenek a játék során. Mind ezen 
ismeretek, készségek elsajátítása mellett figyelembe kell venni 
az emberi tényezőket is. A vereség kontra győzelem elfogadása, 
feldolgozása hatalmas kihívás. Sokszor nehezebb, mint maga a 
játék. Ezek ismeretében nemcsak a versenyt tekinthetjük 
megmérettetésnek, hanem a hétköznap zajló edzéseket is. 
Büszke vagyok mindazon tanulóinkra, akik nemcsak a 
győzelem mámorában, hanem a hétköznapi felkészülés 
küzdelmeiben, a vesztes játékokon felülemelkedve újból 
örömmel ülnek le a tábla mellé.

A tanítványaim elkötelezettségét mi sem bizonyítja jobban, 
mint az évek során a diákolimpiákon elért számos eredmény, 
beleértve az idei versenyt is.

A 2020. január 25-én megrendezett Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei egyéni, korcsoportonkénti, nemenkénti sakkverseny 
eredményei:

I. Korcsoport lány:
2. hely:   Szabó Zoé Brigitta 2. osztály

3. hely:   Kabai Hanna Kitti 2. osztály
5. hely:   Harmath Lídia 3. osztály
II. Korcsoport lány:
2. hely:   Dudás  Viktória  4. osztály
3. hely:   Balogh Lili Anna 3. osztály

III. Korcsoport lány:
2. hely:   Budai Bella 6.osztály
3. hely:   Rózsa Viktória 6. osztály

III. Korcsoport fiú:
4. hely:   Kolláth Imre Axel  6. osztály

IV. Korcsoport fiú: 
3. hely: Rézsó Róbert 7. b. osztály
5. hely: Szabó Ferenc  6.  osztály

A lányok első korcsoportját eredményesen képviselte: 
Őzse Panna 2. osztály

A fiúk első és második korcsoportját szintén helytállóan 
képviselték: 
Fehér Levente 1. osztály
Dienes Krisztián 2. osztály
Dudás Barnabás 2. osztály


