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Nádasi Balázs, a Sárkány 
Diáksport Egyesület elnö-
kének vezényletével ki-
lencedik alkalommal mér-
kőztek meg a fekete-fehér 
tábla mellett a gyermekek. 
Ezúttal nyolcvanketten 
tisztelegtek a verseny név-
adója, Babos László, kiváló 
sakkpedagógus előtt, aki-
nek özvegye, Gitta néni is 
köszöntötte a jövő Polgár 
Juditjait és Lékó Pétereit. 
Babos Lászlóné arra biztat-
ta a jelenlévőket, játszanak 
minél többet, hisz a sakk 
megtanítja őket önfegye-
lemre, kitartásra miközben 
egy életre szóló barátokra is 
lelhetnek.

A legjobb eredményt elért 
kerületi indulók: A mezőny-
ben (7 év alatti, minősítés 
nélküliek) Szabó Benedek, 
a Hófehérke Óvodából, B 
mezőnyben (7 év alatti, mi-
nősített) Tóth Nikoletta a 
Kőrösiből, C mezőnyben a 
11 éves Kalina Szabolcs a 
Balassiból, D mezőnyben a 
13 éves Tóth Viktor.

A grand prix megkezdése 
előtt fél órával, a már zsú-
folásig megtelt tornaterem-
ben, a bordásfal előtti padon 
ülve beszélgettem Révész 
Máriusszal, aki, talán nem 
véletlenül Orbán Viktor 
miniszterelnök családpoli-
tikai tanácsadója, hisz fele-
ségével négy fiú gyermeket 
nevelnek: Hunor 8, Regő 6, 
Bercel 4, Nimród 2 éves. A 
két nagyobbik, korosztályuk 
sakkversenyein már jó ered-
ményeket tudnak maguké-

nak, Bercel is már ismeri a 
lépéseket, Nimród viszont 
még csak beszélni tanul – 
dicsekszik gyermekeivel a 
képviselő.

– Iskoláskoromban, mint 
mások, én is megtanultam 
egy bizonyos szinten sakkoz-
ni. Felnőttként nem igen 
gyakoroltam, míg három 
évvel ezelőtt, karácsonykor 
átjöttek a barátaink, ők is 
nagycsaládosok, és gyer-
mekeik remekül sakkoztak. 
Ekkor elhatároztam, én is 
megtanítom az akkor ötéves 
fiamat. Azóta is áldom azt 
a karácsony esti sakkpartit, 
mert azóta meggyőződésem, 
a sakknál nincs jobb isko-
la-előkészítő. Polgár Judit 
sakkvilágbajnok mondta 
egyszer, hogy a sakk segíti 
használni az agyat, amivel 
én is teljesen egyet értek, a 
sakkozó gyermekek logikai 
játékban, szövegmegértési 
feladatok megoldásában is 
kiemelkedőek.

– A hagyományos feke-
te-fehér bábukkal a tábla 
mellett, vagy a számítógé-
pes sakkprogramokkal kell 
tanítani?

– Ez is, az is fontos. A köz-
hiedelemmel ellentétben a 
tanult sémáknak nagy jelen-
tőségük van. Az asztal mel-
lett már nem lehet kitalálni 
a lépéseket. Ezt is tanulni 
kell, és innentől az infor-
matikai eszközök ma már ki-
hagyhatatlanok. Egy nyolc-
éves, élmezőnybe tartozó 
sakkozó tíz-tizenöt játszmát 
ismer kívülről, a nemzetkö-
zi nagymesterek húszezret is 
vissza tudnak játszani. Kő-
bányán – ahol mi is élünk – 
minden óvodában, és már az 
iskolák döntő többségében 
is tanítják a sakkot.

– Mint a Budapesti Sakk-
szövetség elnöke mit tűzött 
ki céljául?

– Mi mást, mint az ifjúsági 
gyermeksakk fellendítését. 
Ennek érdekében elindítot-

tuk a Grand Prix sorozatot, 
hogy a „notórius” versenyre 
járók mellett mások is ked-
vet kapjanak. Létrehoztunk 
egy „Hurrá!” nevezetű ér-
tékszámítást, ami garantál-
ja, hogy az azonos életkorú 
gyermekek értékszámaik 
alapján külön kategóriák-
ban, vagyis kezdő és haladó 
csoportokban indulhatnak. 

A hivatalos ceremónia 
után Riz Levente és Révész 
Máriusz nagy érdeklődés kö-
zepette vívta a nyitó partit. 
A gyermekek szorosan kör-
bevették őket, és hangosan, 
egyszerre szisszentek fel, ha 
nem a legmegfelelőbb lé-
pést választotta valamelyik 
politikus. Egy gyönyörű, 
Sári nevű, hatéves kislány 
hangosan, minden megille-
tődöttség nélkül kiabálta a 
polgármesternek – „A hosz-
szúra sáncolj!” –, aki meg-
fogadta a tanácsát, és meg-
nyerte a partit.

 Szakács Zsuzsa 

Sakk emlékverseny 
Két országgyűlési képviselő, Révész Máriusz, a Buda-
pesti Sakkszövetség elnöke és Riz Levente, Rákosmente 
polgármestere nyitotta meg az önkormányzat és a Sár-
kány Diáksport Egyesület szervezésében meghirdetett IX. 
Babos László sakk emlékversenyt – amely egyben a tíz 
versenyből álló Budapesti Gyermek Sakk Grand Prix so-
rozat 2. megmérettetése – október 6-án, a Podmaniczky 
János Evangélikus Óvoda és Általános Iskolában.


