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Most Te lépsz!
A vírushelyzet okozta hosszú várakozás után, ismét sikerült 

sakkversenyen részt vennünk. Bár az utolsó pillanatban 
derült sajnos ki, hogy nem tudtunk teljes létszámmal 
szerepelni a Szolnokon megrendezett amatőr gyermek- és 
ifjúsági sakktornán, a helyi, ideiglenes karanténhelyzet miatt. 

Ennek ellenére a két ötödikes tanulóm Balogh Lili Anna és 
Harmath Lídia lelkesen vetette bele magát a fekete-fehér 
harcmező nyújtotta csatába. A versenyhelyzet ismét kínált 
számukra váratlan pillanatokat. Az olykor óráknak tűnő 
küzdelem, eredményes befejezést követően megszépül, de a 
vereség mély nyomokat hagy a pszichében. A 7 fordulós 
svájci rendszerű, 15-15 perces játékidővel megrendezett sakk 
emlékversenyen becsülettel küzdöttek a lányok. Ez a 
bajnokság lendületet ad ahhoz, hogy a tél végén remélhetőleg 
megrendezésre kerülő diákolimpiára még nagyobb elánnal 
készüljünk.

A sakktalálkozón részt vett, egy negyedikes Dózsás fiú is, 
Vajda Milán, aki élete első sakkversenyén nagyon szép 
eredményt ért el. 

A gyerekek játékát figyelve, szembesülniük kellett azzal, 
hogy egy-egy sakkjátszma kemény küzdelem, mind a 
sakktáblán, mind a lélekben. Nyert helyzetben lévő játékot 
elveszíteni és onnan újból reménnyel és hittel leülni a 
következő mérkőzéshez hatalmas feladat. Az a szülő, aki látja 

versenyezni gyermekét, s megéli vele együtt a csalódottságot 
egy sakkparti elvesztését követően, az büszkén öleli át 
gyermekét, miután az érzelmileg túlfűtött lelki állapotból 
átlendülve ismét koncentráltan, szeretettel leül a sakktábla 
mellé.

A vereség ellenére is fejlődik a gyermek logikus 
gondolkodása, emlékezőképessége, összpontosítása, 
megosztott figyelme, problémaérzékenysége. A sakk 
megtanítja arra, hogy tanulás és gyakorlás nélkül nem lehet 
fejlődni, hogy bizonyos gondokra sokféle megoldást lehet 
találni, s a problémamegoldást ismételten újra és újra kell 
kezdeni.

Ez a szellemi sport a szabadidő hasznos, kulturált eltöltése 
mellett a gyermek intellektuális fejlődésére is pozitívan hat. 

A sakk sport, játék, tudomány, művészet, terápia és 
legfőképpen készségfejlesztő eszköz.

Gratulálok mind három kunhegyesi versenyzőnek! 
Tartalmas és hatékony felkészülést kívánok az előttük álló 
diákolimpiai megmérettetéshez.
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