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NB II., harmadik és negyedik forduló, 2016. 

október 30. és 2016. november 13. 

Két fordulót játszottak az elmúlt hónapban az 

NB II-ben. Csapatunk mindkét alkalommal 

tartalékos volt ugyan –ám mégis mindkétszer 

bravúrgyőzelmet aratott! 

MAFC – Sárkány DSE-Sinus 4,5–7,5 

Mindszentek napja miatt nov. 1-e szabadnap 

volt, és akkor már az október 31-i hétfőt is 

kiadták munkaszüneti napnak. Így négynapos 

hétvégi szünet volt, és többen elutaztak 

vidékre – tőlünk is és mint kiderült, az ellen-

féltől is. Mivel a csapatunk gyengébb volt a 

szokottnál, az volt az általam kiadott stratégia 

(amit persze senki sem tart be, inkább, mint 

iránycélt jelölöm meg), hogy az utolsó kettőn 

nyerjünk, első ötön tartsuk az egált, második 

ötön pedig egynél ne kerüljünk nagyobb 

mínuszba. Ez tökéletesen bejött: első öt tábla  

remi, utolsó két tábla két győzelem, a 6–10. 

táblán pedig egy pluszt még el is értünk! 

Négy ifivel álltunk fel, de a két ifi táblán 

játszó ifinek könnyebb dolga volt, mint az 

előzetesen tervezett: Bánházi István két 

gyermeke játszott Bolyki István és Deák–Sala 

Emília helyett. Tóth Niki és Szivák András 

nagyon gyorsan nyertek mindketten, így ezzel 

már nem volt gond. Elég gyorsan remi lett 

Peredy Feri, Gara–Tarnóczi Péter, Centgráf 

Józsi és Pál Misi partija (és az én ellenfelem 

is remit kínált, amit bosszankodva eluta-

sítottam, mondván, ha már itt vagyok, akkor 

játszom, főleg világossal, alacsonyabb élős 

ellenfél ellen). Így végül már az öt táblán is 

középen volt mindkét király... Utána gyorsan 

véget ért Horváth Csaba partija is Mészáros 

Attila ellen, de az hosszabb mérkőzés volt; 

Csabának szokás szerint fogyott az ideje, és 

bár jobban állt, de inkább remi lett a 

mérkőzés, nehogy elfogyjon az ideje. 

A maradék partik alapján ért a nagyobb 

arányú győzelem: Lakatos Tamás és én picit 

jobban álltunk, Gáspár Laci és Novák Levente 

jóval jobban, bár nem volt egyértelmű, 

nyerhető-e. Bólyai István rosszabbul, ki is 

kapott végül Kertész Zsolt ellen. Veres István 

nem kockáztatott, a kiegyenlítésre és remire 

játszott Lakatos Tamás ellen, és sikerült is 

neki, újabb remi. Nekem nagyon jó kezdett 

lenni az állásom, Novák Leventéé pedig 

érdekes, de egyértelműen sokkal jobb a gós 

Zéman Adrienn ellen. Sándor Józsi ideje 

kezdett nagyon fogyni Gáspár Laci ellen, de ő 

mindig ilyen, elhasználja az idejét teljesen, és 

aztán a végén kapkod. Nem sokat segített ez 

neki, Laci nagy előnybe került, és 

magabiztosan verte magasabb élős ellenfelét. 

Újabb győzelem, amivel a hat pontunk már 

megvolt, 6–4-re álltunk. Levente túl korán 

egyszerűsített, a 39-ik lépésben, a teljesen 

nyerő állásából picit rosszabbat sikerült csak 

kihoznia... tanulság, hogy a +30 perc 

megkapása előtt csak akkor egyszerűsítsünk, 

ha egészen biztosak vagyunk a dolgunkban, 

helyette inkább lépjünk kettőt, és nézzünk 

körül. Nekem sikerült a felülről egálból 

vesztőgyanúsat kihozni, így egy pillanatra 

megvolt az esélye annak is, hogy nem 

nyerünk... végül aztán Zéman Adrienn még el 

is veszítette a mérkőzését, én meg remire 

mentettem, így jött ki a 7,5–4,5-es, nekünk 

hízelgő végeredmény. Gratulálok a csapatnak! 

Nyert: Gáspár László, Novák Levente 

Péter, Tóth Nikoletta, Szivák András 
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Gáspár László – Sándor József 

NB II 2016/17 Erkel (3.7) [C41] 

 

1.e4 d6 2.d4 Hf6 3.Hc3 e5 4.Hf3 Ve7 5.dxe5 

dxe5 6.Fc4 h6 7.0–0 c6 8.a4 Fg4 9.h3 Fxf3 

10.Vxf3 g6 11.b3 Hfd7 12.Bd1 Vf6 13.Ve2 

Fc5 14.Bd3 Vg7 15.Vd1 f6 16.a5 A nyitásból 

világos fölényesen jött ki, sötét teljesen 

veszve áll. Figurái szétszórva, fejletlenül, 

királya középen... aki így játszik, megérdemli 

a vereséget! 16...Fd4 17.Fa3 Ha6 18.Fxa6 

bxa6 19.Vd2 Fc5 

XABCDEFGHY 
8r+-+k+-tr( 
7zp-+n+-wq-' 
6p+p+-zppzp& 
5zP-vl-zp-+-% 
4-+-+P+-+$ 
3vLPsNR+-+P# 
2-+PwQ-zPP+" 
1tR-+-+-mK-! 
xabcdefghy 

20.Bxd7+- is nyer, de 20.Bd1 Fxa3 

21.Bxd7+- még erősebb. 20...Fxf2+ 21.Vxf2 

Kxd7 22.Bd1+ Kc7 23.Fd6+ ¹23.Bd6 Bhf8 

24.Vc5 védhetetlen mattal. 23...Kb7 24.Ha4 

Bad8 25.Ve2 Bhe8 26.Hc5+ Ka8 27.Hxa6 

Bd7 28.Hc5 Bdd8 29.Ha6 Bd7 30.Hc5 Bdd8 

31.Vc4 Bc8 32.Vb4‡ Időtúllépés vesztett 

állásban. 1–0 

Sárkány DSE-Sinus – Szigetszentmiklós 7–5 

November közepén fogadtuk a Kastélyban a 

két éve még NB I-es, tavaly még NB I/B-s 

Szigetszentmiklós csapatát. Ráadásul még 

erősítettek is tavalyhoz képest, mert jött 

Barátosi Dani az első táblára, és romániai 

magyar társa, Martian Dragos Dániel a 

másodikra. Elfelejtették Tamássyt és Dombait 

idénre, végül is ez is előrelépés, ám a két 

ifitáblán továbbra sincs senkijük, így abban 
lehetett reménykedni, hogy ott most is hozzuk 

a két pontot. Az első tíz táblán meg nem volt 

szabad nagyon kikapni... elvégre, akár 8 

mesterrel is jöhettek volna. Végül „csak” 

négy mester játszott náluk, és Kerek Csaba és 

Kerek Krisztián, akik bármikor kiválthatnák 

maguknak az FM címet. 

Ehhez képest elképesztő jó eredményt értünk 

el, annak ellenére, hogy most sem jött sem 

Orgován Sanyi, sem Suhajda Attila, sem 

Pammer Gábor, és továbbra sem Vágyi Erik 

(remélhetőleg mind többet tudnak majd ráérni 

a maradék fordulókra, vagy legalább 2017-től, 

ahogy Dusan Jovanovic nemzetközi 

mesterünk is azt mondta, talán 2017-ben már 

ráér egy mérkőzésre). Az utolsó két táblát 

most is nagyon gyorsan megnyertük (Novák 

Levente és Bálint Bence voltak a győztese), 

az első tíz táblán pedig 5–5-öt hoztunk ki! Ez 

nekem azért különösen nagy büszkeség, mert 

két korábbi tanítványom és én magam voltunk 

a három győztes, Palla Ákos és Horváth 

Csaba. 

És a helyzet az, hogy bár Csaba partija 

igencsak billegett, de Ákos és én is hiba 

nélkül játszottunk, azaz, mesteri szinten. 

Mindkettőnknek visszajött 15 élő, Csabának 

meg 16. 

Nem sietve előre, szeretném megköszönni 

Bertalan Lajosnak a mérkőzés elejétől végéig 

nyújtott segítségét. És akkor sorjában! 

Picit erősebben ült le az ellenfél az általam 

várttól, nem jött Mayer és Benkovics, de jött 

dr. Bognár Csaba és Lantos Attila is beállt 

játszani. A két ifitáblát nagyon gyorsan 

behúztuk azért, és viszonylag gyorsan 

remizett Peredy Feri is, de addigra már veszve 

állt Pál Misi, és Simonyi Gergő ideje is 

fogyott vészesen (állásában semmi probléma 

nem volt, a legvégéig egál volt, amikor 

gyalogot nézett el Binder Tamás ellen). 

Centgráf Józsi kitartotta világossal az állást 

Kerek Krisztián ellen, így 3–1, aztán 

megnyerték azt a két meccsüket, amiben 

jobban álltak, így lett 3–3. A többi hat 

mérkőzés tartott, és mindben jól álltunk, 

Gara–Tarnóczi Péter és én egyre jobban, 

Ákos már akkor nyerve, Horváth Csaba is 

nyerőgyanús állásban (csak az ideje volt 

megint nagyon kevés), Bedecs Marci is 

nagyon szépen állt, teljesen beszorítva Bognár 

Csabát, és Gáspár Laci is majdnem-nyerve 

már Lantos Attila ellen. 
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Végül mind a hat mérkőzést nem sikerült 

megnyerni, olyan nem is képzelhető el, de 

előbb nyertem én, aztán Ákos, remizett 

örökös sakkal Gara Péter, a maradék három 

partiban Marci partija kezdett rossz irányba 

fordulni ugyan, és Gáspár Laci is 

bizonytalankodott, de Horváth Csaba éppen 

egy tempóval nyert, és Laci esetében biztosak 

lehettünk abban, hogy el nem fogja veszíteni 

(remi is lett). Utoljára Bedecs Marci végzett, a 

végét sajnos elrontotta, de így is 4 órás nagy 

csatát vívott egy korábbi NB I-es játékossal, 

aki ellen elég sokáig még jobban is állt. Így 

sikerült győzni a Szigetszentmiklós csapata 

ellen, az utolsó két táblát leszámítva átlag 200 

körüli élőponthátrányból! 

Nyert: Nádasi Balázs, Palla Ákos Botond, 

Horváth Csaba, Novák Levente Péter, 

Bálint Bence Dániel 

A bajnokság állása a chess.hu-n 

Kerek Csaba – Nádasi Balázs 

NB II 2016/17 Erkel (4.3) [E92] 

 

1.d4 Hf6 2.c4 g6 3.Hc3 Fg7 4.e4 d6 5.Hf3 0–0 

6.Fe2 e5 7.d5 a5 8.Fg5 h6 9.Fh4 Ha6 

10.Hd2 Ve8 11.b3 Fd7 12.a3 Hh7 13.f3 h5 

XABCDEFGHY 
8r+-+qtrk+( 
7+pzpl+pvln' 
6n+-zp-+p+& 
5zp-+Pzp-+p% 
4-+P+P+-vL$ 
3zPPsN-+P+-# 
2-+-sNL+PzP" 
1tR-+QmK-+R! 
xabcdefghy 

14.Vc2 Kisebb pontatlanság, sokkal 

szokásosabb Bb1, ahogy Glatt Gábor ellen is 

játszott. (1.d4 Hf6 2.Hf3 g6 3.c4 Fg7 4.Hc3 

0–0 5.e4 d6 6.Fe2 e5 7.d5 a5 8.Fg5 h6 9.Fh4 

Ha6 10.Hd2 Ve8 11.Bb1 Fd7 12.b3 h5 13.f3 

Hh7 14.0–0 Fh6 15.Ff2 Ve7 16.Bb2 h4 17.a3 

Ff4 18.Ve1 Vg5 19.Kh1 h3 20.g3 Fe3 ½–½ 

Kerek Cs.–Glatt, 2013.). Egy Sedlak-parti 

alapján készültem: ¹14.Bb1 Fh6 15.Ff2 Ve7 

16.b4 axb4 17.axb4 h4 18.Bb2 Ff4 0–1 Indjic 

D.–Sedlak, Vrnjacka Banja, 2010 (43), ahogy 

nyilvánvalóan Glatt Gábor is. 14...Fh6 15.Ff2 

Ve7 16.h4 Nyilvánvalóan azzal a szándékkal, 

hogy kikerülje a készülésemet. Ez volt az első 

lépés, amin viszonylag sokat gondolkodott. 

16.b4 most nem lehetséges, de bármi is 

történne, én h4-et szeretnék lépni. A lépése 

nem újítás, csak annak tűnik, egyetlen 

mérkőzést már játszottak rá. 16...Hc5N Ez 

meg az első olyan lépés, amin én 

gondolkodtam, igaz, én kevesebbet, és a 10-

20 perc időelőnyöm végük végig megmaradt 

a parti folyamán. Ez egy normális lépés a 

királyindiaiban, a másik normális lépést, f5-

öt, túl kockázatosnak találtam. Leütni nem 

tudja amúgy sem. 16...f5 1/2 Annakov–

Korotylev, Moszkva, 1994 (39). 17.Bb1 

17.Fxc5? dxc5³ 17...Bfc8 18.b4 18.Hb5 c6‚; 

18.0–0 g5ƒ 18...axb4 19.axb4 Ha4 Ez egy 

patent-lépés most, általában nem ütik le, 

hanem Hb5-öt lépnek. Egészen biztosan most 

is azt kellett volna, Hxa4 után gond nélkül 

tudok játszani a vezérszárnyon. 20.Hxa4 

20.Hb5 c6?! (20...Fxb5 21.cxb5 Hb6 22.0–0²) 

21.Ha7 Bxa7™ 22.Fxa7 cxd5 23.exd5 Hf6 

24.He4 (24.Vd3 b5–+, hihetetlen, de igaz) 

24...Hxd5° Nagyon érdekes változat, ez 
mindkettőnk tudását próbára tette volna. 

20...Bxa4 21.c5 Bca8 22.0–0 f5 23.c6? 

23.b5² Ba2 24.Bb2 Bxb2 25.Vxb2 dxc5 

26.Hc4 fxe4 27.b6 exf3 28.Fxf3 e4 29.Fe2 

Ff5 30.bxc7 Vxc7 31.d6 Vg7 32.Vb3² egy 
számítógépes változat, de attól még ebbe 

kellett volna belemennie, akár csak ráérzésre 

is 23.b5-öt kellett volna megpróbálnia, 23.c6 

nekem segített. Nem is értettem, mit néztem 

el... 23...bxc6 24.dxc6 Fe6= Ez már nekem 

jó. 25.Fc4? Ez meg egy olyan lépés, amin 

erősen gondolkodnom kellett. Ránézésre 

leütöm a lovát, aztán arra muszáj 

közbeiktatnia, stb. Nézem-nézem, annyira 

egyértelmű, hogy ezt kell lépni... mit néztem 

el? Mit akar? És akkor úgy döntöttem, hogy 

nem bízom meg az ő értékelésében, úgy 

döntöttem, hogy ez neki rossz, és belemegyek 

az általa felkínált cserékbe. 25...Fxd2³ 

26.Fxe6+ Vxe6 27.Vxd2 fxe4 28.fxe4 Hf6 

29.Bfe1? Igazából nem hittem, hogy 

megvédi, azt hittem, be fogja áldozni. 

Ugyanis erre a lépésre Hg4 után sötét 

fölényesen áll. 29.Vh6 Hxe4–+; 29.Vg5 

Hxe4–+; 29.b5 Hxe4 30.Ve3 Hxf2 31.Bxf2° 

http://chess.hu/hu/bajnoksagok.php?bajnoksag_id=171
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29...Hg4 30.Bb2? Ba2 31.Be2? 31.Bf1µ Ba1 

32.Vd5 Bxf1+ 33.Kxf1 Kf7 34.Vxe6+ Kxe6 

35.b5 Hf6 36.Bb4 Ba1+ 37.Ke2 Ba2+ 38.Kf3 

d5 39.exd5+ Hxd5µ  Számítógépes elemzés 

ugyan, de akár még ki is jöhetett volna. 

Mindenképp a rosszabb végjátékban kellett 

volna reménykednie... lehet, nem hitte el, 

hogy megverhetem. Gyerekkorunkban mindig 

ő nyert. 31...Ba1+ –+ 32.Be1 B8a2 diagramot 

érdemlő állás, két bástyám is a gyomrában 

van... a vonalat azért foglaljuk el a bástyákkal, 

hogy aztán az ellenfél alapsorára vagy 

gyalogsorára behatolhassunk. Nekem 

mindkettőre sikerült. 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+k+( 
7+-zp-+-+-' 
6-+Pzpq+p+& 
5+-+-zp-+p% 
4-zP-+P+nzP$ 
3+-+-+-+-# 
2rtR-wQ-vLP+" 
1tr-+-tR-mK-! 
xabcdefghy 

33.Bxa1?? 33.Fg3™ Bxb2 34.Vxb2 Bxe1+ 
35.Fxe1 Vc4–+ 33...Bxa1+ 34.Fe1 Vc4 

35.Ve2 Vd4+ és 0–1. A matt védhetetlen. 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+k+( 
7+-zp-+-+-' 
6-+Pzp-+p+& 
5+-+-zp-+p% 
4-zP-wqP+nzP$ 
3+-+-+-+-# 
2-tR-+Q+P+" 
1tr-+-vL-mK-! 
xabcdefghy 

36.Kh1 (36.Vf2 Bxe1#; 36.Kf1 Hh2#) 

36...Vxb2 37.Vc4+ Kg7 38.Vf1 Vd2 39.Ff2 

Bxf1+ 40.Fg1 Vf2 41.b5 Bxg1#. Azért 

köszönet illeti Csabát, hogy nyílt sisakos 

játékot vállalt, nem remizni akart, mint 

korábbi ellenfeleim... 

Palla Ákos Botond – Kiss Gedeon [B43] 

NB II 2016/17 Erkel (4.6) [B43] 

 

1.e4 c5 2.Hf3 e6 3.d4 cxd4 4.Hxd4 a6 5.Fe2 

Hf6 6.Hc3 Vc7 7.0–0 b5 Egyáltalán nem 

szokásos és nem jó lépés. A Polugalevszkij-

változat a Najdorf-ból jön ki, ez most nem az. 

8.Ff3 Legjobb lépés. Ákosnak kellett idő 

megtalálni. 8...Fb7 ¹8...e5 9.Hf5 d6 10.Fg5 

Hbd7 11.He3 Fb7 12.a4 b4 13.Hcd5 Hxd5 

14.Hxd5 Fxd5 15.Vxd5± 1–0 Chistiakov–

Szolovjev, Moszkva, 1959 (36). 9.e5 b4 

9...Hg8 10.Ff4 Hc6 0–1 Kapnisis–Jacobo, 

Oropesa del Mar, 1999 (31) 11.Hf5N exf5 

Egyébként Hd6± 12.e6 d6 13.exf7+ Kxf7 

14.Vd5+ Ke8 (14...Kg6 15.Fh5+ Kf6 

16.He4+ fxe4 17.Fg5#) 15.Bfe1+ Kd8 

16.Vxf5 Hf6 17.Fg5 Fe7 18.Bad1± Stockfish 

7 változata, Komodo 10.1 kicsit gyanakodva 

figyeli, de jónak tartja, hiába a nagy anyagi 

hátrány. 10.exf6 bxc3 11.fxg7 Fxg7 12.Fxb7 

Vxb7 13.bxc3² Világosnak csak kicsi előnye 
van, de az elég. 13...0–0 14.Vg4 f5 15.Vg3 

Kh8 16.Ff4 Bg8 17.Fe5 Hc6 18.Bab1 Vc8 

19.Fxg7+ Bxg7 20.Vd6 He7 ¹20...Ha5 

21.Hf3 Vxc3 22.He5 Hc4 23.Hxc4 Vxc4= 

21.Bb3 Hg6? 22.Bfb1+- Bg8 23.Hf3 

¹23.Bb7 23...Vc6 24.Vd4+ Bg7 25.Bb6? 

25.Bb8+ Hf8 26.Vf6+– és fel lehetett volna 

adni. 25...Vc7 26.Bb7 Vf4 27.Bxd7 Nyer 

világos, de lehetett volna simább is. 27...Vxd4 

28.Bxd4 e5 29.Bdb4? 29.Bc4 29...Bc7 

30.Hg5 Hf4 31.Bb8+ Bc8 32.Bxa8 Bxa8 

33.Bb7 He2+ 34.Kf1 Hxc3 35.Hxh7 Bd8 

36.g4 He4 37.gxf5 Hd6 38.Ba7 Hxf5 39.Hf6 

Hg7 Mattot védeni kellett. 40.Bxa6 Bc8 41.c3 

Bf8 42.a4 Hf5 43.Be6 Hh4 44.a5 Hg6 

45.Be8 Ákos úgy dönt, a három gyalogfór 

elég. Igaza van. 45...Bxe8 46.Hxe8 He7 47.a6 

Hc6 48.Ke2 Kg8 49.Ke3 Kf8 50.Hd6 Ha7 

51.c4 Ke7 52.Hb5 Hc8 53.a7 Hb6 54.c5 Ha8 

55.Ke4 Kd7 56.Kxe5 Kc6 57.h4 Kxb5 58.h5 

Kxc5 59.h6 1–0 

 

Horváth Csaba – Hidegh Eszter 

NB II 2016/17 Erkel (4.10) [B33] 

 

1.e4 c5 2.Hf3 Hc6 3.d4 cxd4 4.Hxd4 Hf6 

5.Hc3 e5 6.Hdb5 d6 7.Fg5 a6 8.Ha3 b5 

9.Fxf6 gxf6 10.Hd5 f5 11.Fd3 Fe6 12.c3 

Fxd5? Érthetetlen hiba már a parti korai 

szakaszában. ¹12...Fg7 13.exd5 He7 
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14.Hxb5² Csaba kiválóan veszi észre az 

ellenfél hibáját. Kár, hogy olyan sok időt 

elhasznált rá! A híres 2003-as Polgár J.–Lékó 

(Tehetség és Kurázsi verseny 5. fordulója) 

motívumára emlékeztet, de világosnak 

egyértelműen előnyös ebben az állásban ez a 

lépés. 14...Hxd5? Súlyos hiba Hidegh 

Esztitől. Hiába, a 2070-es élő az még nem 

jelent semmit! 14...Fg7 15.Ha3 0–0 16.0–0 e4 

17.Fc2 Hg6 18.Vh5² 0–1 Rigó–Van der Wiel, 

Rotterdam, 1979 (31). 15.Ha3± ¹15.Va4 
történt két későbbi nagymester, akkor még 

csak 12 éves gyermek találkozójában. 

Sengupta indiai és Szergey Zsigalko bjelorusz 

nagymester csaptak össze, az akkor már 

mesterjelölt indiai nyert. 15...Ke7 16.Ha3 Hf4 

17.Ff1 Vb6 18.Hc4 Vb7 19.0–0–0+– Ke6 

20.Ha5 Vc7 21.g3 Hg6 22.Fh3 h5 23.f4 Fh6 

24.Kb1 He7 25.Hc4 Bhd8 26.Bhe1 f6 27.He3 

d5 28.Vc2 e4 29.c4 Kf7 30.cxd5 Vxc2+ 

31.Kxc2 Bac8+ 32.Kb1 Bc5 33.d6 Hc8 

34.Hxf5 Ff8 35.d7 Hb6 36.Bxe4 Bxd7 

37.Hh6+ 1–0 Sengupta–Sz. Zsigalko, Oropesa 

del Mar, 2000. 15...Hf4 16.Va4+ Ke7 

16...Vd7? 17.Fb5 axb5 18.Vxa8+ Ke7 19.0–0+– 

17.0–0–0 e4 ‹18.Bhe1² 18.Ff1 fura lépés 

visszavinni a futót, de onnét jól hat, és g3-Fh3 

után még kijöhet. 18...Vb6 19.Vc2 Fh6 

20.Kb1 Bhd8 21.Hc4 Vc5 22.Vd2+– 18...He6 

18...Vd7 19.Fc4 Ez a huszár helye. Fc2 kellett 

volna. 19...Fg7 ‹20.Bd5 20.g4!± 20...Fe5™ 

21.Bed1 Egyszerű csapda, de azért pont, hogy 

kivédhető. Nem trükkökre kell játszani! 

21.Hc2 Bb8 22.He3± 21...f6 22.Ba5 Hc7? 

Kölcsönös időzavarban nem talál lépést, 

világos pedig sokkal jobb lehetőségekkel 

rendelkezik. 23.Fxa6 Vd7 24.Fb5 Ve6 

25.Ba7? 25.Fc6+– 25...d5! 26.Bxa8? Bxa8ƒ 

Sötét átvette a kezdeményezést! 27.Vb4+ 

Fd6µ 28.Vb3 Fxa3? Leadja a támadást. 

28...Bb8 µ 29.bxa3= Vd6 30.a4™ Hxb5?? 

Azonnal kiegyenesíti világos állását. 30...Vc5 

31.axb5± Ba3 32.Vxd5 Bxc3+ 33.Kb2 Vb4+ 

34.Ka1+– Egyetlen, de könnyen megtalálható 

lépések, Csaba még nyert is időt ezekkel a 

lépésekkel. 34...Vc5?? #8 34...Bd3™ A matt 

csak így lett volna védhető. 35.Vxc5+??+– 

35.Vd7+ Védhetetlen matt lett volna erre. 

35...Kf8 36.Vd8+ Kg7 37.Bd7+ Ve7 

(37...Kg6 38.Vg8+ Kh5 39.Bxh7#) 38.Bxe7+ 

Kh6 39.Vg8 Bc1+ 40.Kb2 Bc2+ 41.Kxc2 

Kh5 42.Bxh7# 35...Bxc5 36.Bb1? 36.b6+– 

Bc8 37.Bb1 Bb8 38.g3 Kd6 39.Bb3 Kc6 

40.a4 Kb7 41.Kb2 sima győzelemmel. 

36...Kd7² Így csak kicsi világos előnye, a 

sötét király odaérkezik időben a gyalog alá. 

37.b6 Kc8 38.Bb4? Újabb hiba, bár még nem 

az utolsó. 38.g3² 38...Bc2= És a 40-ik lépés 

előtt kevéssel, végre először, egál az állás. 

39.a4 Bxf2 40.a5 e3?? Sötét elveszti az egált. 

40...Bxg2™ 41.a6 Bg8™= 42.Bc4+ (42.a7??-
re sötét még nyer is 42...Kb7–+; 42.b7+ Kb8 

43.Kb2™ e3 44.Kc2 Bd8 45.Bc4 h6= és 

rókafogtacsuka-helyzet, egyik fél sem tud 

előremenni, nem hagyhatja el az őrséget, az 

ellenfél gyalogjait mindkét színnek védenie 

kell.) 42...Kb8 43.Kb2 e3 44.Bc7 f4 45.Bb7+ 

Ka8 46.Ba7+ Kb8 47.Be7 f5 48.Kc3 f3 

49.Bxe3 f2 50.Bf3 Bg6 51.Bxf5 Bxb6 

52.Bxf2 Bh6 53.Kd4 Ka7 54.Ke5 Bh5+ 

(54...Kxa6?? 55.Bf6++–) 55.Kf4 Kxa6 

56.Kg4 Bd5= és éppenhogy csak, de egál. 

41.b7+ Védhetetlen matt van megint. Itt fel 

lehetett volna adni. 41...Kb8 42.a6 Bf1+ 

43.Ka2 1–0 

Egyesületi edzések 

kedden: GM Seres Lajos 

szerdán: IM Pálkövi József és Nádasi Balázs 

A XVII. Szabadság u. 24. szám alatti klubban, 

16,45-től 19-ig. A klubban sakk-könyvtár is 

üzemel, könyvtári tagságot bárki kiválthat. 

 

Következő sakkversenyek: 

Minden verseny 10 órakor kezdődik, kivéve, 

ha más nincs írva.  

2016. november 27., NB II-es meccs, 

Gödöllő–Sárkány DSE-Sinus. Szada, Dózsa 

Gy. úr 63. 

2016. december 4., Bp. Felnőtt: 

II. o. Sárkány DSE-Sinus II – Csepel és 

Sárkány DSE-Sinus III – Pénzügyőr IV. 

Podmaniczky Kastély, Bp. Pesti út 115. 

2016. december 10. Bp. Ifi: Törekvés, 10 óra 

2016. december 11. NB II: Sárkány DSE-

Sinus – Mátra SE. 10:30, Podmaniczky K. 

Folyamatosan frissülő versenynaptár a 

www.sarkanydse.hu oldalon 

http://sarkanydse.hu/index.php/cimlap/455-2016-09-01-20-42-01
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Bedecs Márton – dr. Bognár Csaba 

NB II 2016/17 Erkel (4.8) [B08] 

 

1.e4 d6 2.d4 Hf6 3.Hc3 g6 4.Hf3 Fg7 5.Fc4 

0–0 6.0–0 c6 7.e5 He8 8.Fe3 d5? ¹8...Fg4 

9.Fb3 h6? 10.Vd2 Kh7 11.h4 f5 ‹12.He2 

¹12.h5± gxh5 (12...g5 13.Fxg5!! nem üthető, 
mert pl.: 13...hxg5 -re 14.Vxg5 Bh8 15.Vg6+ 

Kg8 16.Fxd5+!! cxd5 17.Hg5 Bh6 18.Vf7+ 

Kh8 19.Hxd5 Hc6 20.Hf4 Hc7 21.Hg6+ Bxg6 

22.Vxg6 Vg8 (22...Kg8 23.h6 He8 24.h7+ 

Kh8 25.Hf7#) 23.Hf7+ Vxf7 24.Vxf7+- sötét 

négy könnyűtisztjével szemben világosnak 

vezére, bástyája és négy gyalogja van. 

Izgalmas állás!) 13.He2 A zárt jellegű 

állásban világos manőverezhet jobban. 

13...Hc7 14.Hf4 Ve8 15.Hh4 He6 16.Hh3 

Hd7 17.c3 Hb6 18.Ve2 Kg8 19.Fc2 Hc4 

20.Fc1 b6 21.b3 Ha5 22.Ve3 c5 23.Vg3+– Ez 

persze nagyon hosszú, de jól mutatja, hogy 

világos lehetőségei sokkal jobbak. 12...Hc7 

13.Hf4 He6 14.Hxe6 Fxe6 15.g3 Hd7 

XABCDEFGHY 
8r+-wq-tr-+( 
7zpp+nzp-vlk' 
6-+p+l+pzp& 
5+-+pzPp+-% 
4-+-zP-+-zP$ 
3+L+-vLNzP-# 
2PzPPwQ-zP-+" 
1tR-+-+RmK-! 
xabcdefghy 

16.h5! Bátor lépés. Gyakorlatilag muszáj a 

gyalogot elfogadni, más lépésekre hátrányba 

kerül sötét. 16...gxh5 16...g5? 17.Fxg5! hxg5 

18.Hxg5++–; 16...Ff7 17.Hh4! e6 18.Hxg6 

Fxg6 19.hxg6+ Kxg6 20.Kg2+– 17.Hh4² 

Világos remekül áll. 17...Ve8 18.Kg2 Hb6 

19.Ff4 Vf7 20.c3 Fd7 21.Fd1± e6 22.b3 Fe8 

23.Bh1 Ve7 ‹24.Bh2 24.Hf3+– is egy jó terv 
lehetett volna, elkerül h4-ről, tehát nyitja a 

bástya vonalát is. 24...c5 25.He1 lóg a h5. 

25...cxd4 26.cxd4 Bc8 27.Hd3 Fb5 

28.Fxh5+– sötét esélytelen. 24...c5 25.Fe2 

cxd4 26.cxd4 a5 Világosnak nem védekeznie 

kell, hanem saját támadójátékát játszania. A 

h5-öt vissza kell nyerni! 27.a3? 27.Bah1+– 

27...a4„ Sötét a c4 mezőt megszerezte 

magának, tehát van ellenjátéka. 28.b4 Ff7 

29.Bah1 Hc4 30.Va2 ‹b5 ¹30...Bac8 

31.Hf3² Világos végre leütheti a h5 gyalogot. 

31...Bh8 32.Hd2 ¹32.He1 Egyértelműen 
jobb. 32...Bac8 33.Fxh5 Fxh5 34.Bxh5 H5 

után most már h6 a célpont. 34...Kg6™ Sötét 

foggal-körömmel védekezik, de Bognár 

Csabának pont ez a specialitása. 35.g4? Túl 

erőszakos. 35.Hf3 Világosnak türelmesen kell 

játszania, a parti már félig az övé. 

35...fxg4™= 36.Hxc4 dxc4 37.Vc2+ Kf7 

38.Fxh6 Hiába, de a nagyátló ad sötétnek elég 

ellenjátékot. Dinamikus egál van. 38...Vb7+ 

39.Kg1 Bcg8™ Megint egyetlen volt, és most, 

pont a 40–ikben, Marci hibázik. 40.Fxg7? 

40.Fe3= 40...Bxh5³ Sötét átvette a 

kezdeményezést, a vezetést, most már ő 

játszhat nyerésre. 41.Bxh5 Bxg7 42.Bh6 Vd5 

43.Bf6+ ¹43.Vd2 43...Kg8 44.Vd2 g3? Sötét 

is kienged... de világos is. Úgy tűnik, már 

mindkét játékos elfáradt. 44...Ve4µ 45.Ve3 

Vxe3 46.fxe3 Bc7 47.Kg2 c3 48.Bf1 c2 

49.Bc1 Bc3µ Nagyon komoly sötét előnnyel. 

45.fxg3? 45.f3™= Erre a parti megint 

dinamikus egál. Egyik fél sem tud előrejutni, 

védve e4 mező, zárva a g-vonal. 45...Bxg3+ 

46.Kh2 Bg7 47.Bh6? 47.Vf2™ Ve4 48.Bf8+ 

Kh7 49.Bf6 Vg4 50.Bf4 Vg5 51.Bf3³ még 

tartotta volna az állást, de csak ez. 47...Vf3 

#22 És itt már a mattot is kijelzi a gép, mint 

védhetetlent. 48.Bh3 Vg4 49.Vf2 c3 0–1 

 

Lantos Attila – Gáspár László 

NB II 2016/17 Erkel (4.9) [D00] 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+k+( 
7+-+r+-+-' 
6-+-+-+-+& 
5+-sNp+-zpR% 
4KzP-zPp+-+$ 
3+-+-+-+-# 
2-+-+-+-+" 
1+-+-+-tr-! 
xabcdefghy 

Laci partijában több nyerés is kimaradt, ez, a 

bástyacsere lett volna a talán legegyszerűbb: 

52...Bh7 53.Bxh7 Kxh7 54.b5 e3 55.b6 e2 

56.Hd3 e1V 57.Hxe1 Bxe1 és feladhatja. 



Országos Ifjúsági és Gyermek Sakk Csapatbajnokság, 2016. november 2–6. 

A Hajdúböszörménybe szervezett versenyen 

két csapattal vettünk részt, egy ifjúsági és egy 

gyermek csapattal. Az ifjúsági mezőnybe 

rekordkevés, 26 csapat nevezett, ebből mi 20-

ikak voltunk rangsorban, míg a gyermek 

csébére is kevés csapat jelentkezett, 

mindössze 14, ebből ötödikeknek voltunk 

rangsorolva. Végül a helyezésünket egyik 

mezőnyben sem értük el – ám hozzáteszem, 

tavalyhoz képest mindkét mezőnyben 

előreléptünk. A kevés csapat egyértelmű oka, 

hogy a versenyt nem az előre meghirdetett 

Miskolcon rendezték meg; az őszi szünetből 

öt napot nem mindenki tölt el szívesen 

Böszörményben. Mind a csapatok létszáma is 

mutatja, esetleg elég lett volna eggyel 

kevesebb nap, eggyel kevesebb forduló is. 

Egy kiváló és több jó eredménynek 

örülhettünk azért: Kurkó Bence 8/7 ponttal 

tábladíjas lett a gyermek mezőnyben, és még 

a vesztes meccsén is nyerésben volt. 

 

Hogy miért nem sikerült elérni a kiemelési 

sorszámunkat egyik mezőnyben sem, nem 

kell hozzá nagy okosság: mindkét mezőnyben 

kontumáltunk a végén (azaz, játék nélkül 

veszítettünk), és ez nem csak pontot vont el a 

csapattól, de nem tett jót a gyerekeknek sem. 

 

Az ifjúsági csapatunk erősen tartalékos volt, 

annyira, hogy végül épp, hogy csak volt hat 

játékos jelentkező rá, ami nem épp ideális, 

főleg egy ekkora csapatban, mint a miénk... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ifjúsági csapatunk  

 

Csapatunk végül 23-ik lett, 19 megszerzett 

ponttal. A 20-ik helyhez, ami a kiemelési 

pontszámunk, 3 hiányzott, az sok, pedig a 

Barcza kettes csapata, akikkel 3–3-at 

játszottunk, 9-ik lett, a Decs, amelyikkel 

szintén 3–3 lett, pedig 13-ik helyen végzett. 

Persze mondhatnám, hogy az utolsóban, ha az 

élőknek megfelelően mi nyerünk 4,5–1,5-re, 

akkor már ott vagyunk a helyünkön, de egy 

fővel kevesebben sajnos nem volt reális, a 

partikban megérdemelten vert meg minket az 

addig utolsó Barcza3 4,5–1,5-re. Lakatos 

Tamás ugyanis a verseny közepétől 

betegséggel bajlódott, utolsó két fordulóról 

haza is ment. De ne siessünk a végére – 

nézzük fordulóról-fordulóra, játékosról-

játékosra! Az ifjúsági csapatot Pálkövi József 

nemzetközi mester telefonon keresztül 

készítette a 2–7. fordulókban, a 8. meccsre 

elromlott a telefonja, lehet, ezen múlt 1-2 

pont... (A gyermek csapatot én készítettem, 

főleg szidással.) 

 

A Miskolci Kisbocsok ellen kezdtünk, 

Vanczák Attila többszörös korosztályos 

helyezett tanítványai ellen. 5,5–0,5, ez reális 

is, első öt táblán átlag 400-zal volt magasabb 

élőjük, csak az utolsón, ahol Martin fogott 

egy felest, ott volt csak 200 körüli különbség. 

Ez van, lépjünk tovább. A 2. mérkőzésen a 

Nyíregyháza ellen értünk el 3–3-at. Lévén ők 

14-ek a rangsorban, ez nekünk volt kedvező 

eredmény: Novák Levente szép játékkal 

ugyan megverte Ugyan Dánielt, de a 2-3-4-ik 

táblákon kikaptunk; viszont Szivák András és 

Szabó Martin is győztek. A Pénzügyőr ellen 

féltettem magunkat, de jóval gyengébben 

ültek le. becserélték Ördög Patrikot és Ördög 

Pétert, ők mindketten veszítettek, nyert 

Csajbók Levente is, és remiztünk az első 

kettőn, így lett 4–2 nekünk. Eddig jó. A 

negyedik meccsen a kicsit fölénk rangsorolt 

Barcza2 ellen lett 3–3 -- Lemu ugyan nem 

sokat tudott Pásztor Katinka megnyitása ellen, 

sőőőt, de legalább Lakatos Tamásnak bejött a 

megnyitás, amiből utána simán kikapott 

Pásztor Dani ellen, és Tóth Nikinek is sikerült 

végre nyernie egyet, az előző partikban volt 

esélye, ebben nem, így most illett pontot 

szereznie. Csajbók Levente nem tudott nyerni, 
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sem Szivák András, aki már a harmadik 

lépésben előnybe kerülhetett volna. Szabó 

Martin nagy játékkal nyert. Így lett 3–3. 

 

A verseny felénél tehát remekül álltunk, és 

bár látványosan nem ment Lakatos Tamásnak 

(4/0,5, de erős táblán) és bizonytalan volt 

Csajbók Levente és Tóth Niki is, de az eddigi 

eredmények nagyon szépek voltak, és lehetett 

remélni, hogy a bizonytalankodók is játékba 

lendülnek. Az ötödik fordulóban – mivel jól 

álltunk – ismét erősebb ellenfelet kaptunk, a 

10 éve még bajnok Decs csapatát, akik ellen 

3–3, megint nagyon nagy játék volt. Novák 

Levente kitartotta majdnem 2000-es 

ellenfelét, ahogy Tóth Niki is (igaz, Lakatos 

Tamás, ekkor már émelygésre és fejfájásra 

panaszkodott megint kikapott), Csajbók Levi 

megint belement egy rosszabb végjátékba, 

amit elveszített, de Szivák András a Seres 

Lajostól tanultakat kamatoztatta a közel 1800-

as élőjű Hegedűs Luca ellen, és győzött. 

Szabó Martin meg relatíve simán nyert, 3–3. 

Ekkor a 16-ik helyen álltunk, csupa jó 

eredménnyel, egy győzelem, egy vereség, 

három döntetlen, és csak az általunk legyőzött 

csapat volt alánk rangsorolva. Ekkor kaptuk a 

Csuti Zalaegerszeget, Mádl Ildi csapatát. 

Novák Levente nem ismerte a nyitást és 

simán kikapott az elsőn, ahogy Tóth Niki is a 

harmadikon (azt mondjuk nem értem, ha az 

ellenfél jobb állásban lépésismétléses remit 

kínál, miért kell elutasítani, és miért nem lehet 

engem megkérdezni). Lakatos Tamás már 

összepakolt, de a játszmára még beült, és 

remizett. Csajbók Levente megint belement 

egy rosszabb végjátékba. Szivák András 

megint nyert, de Martin ezúttal nem tudott, 

így kikaptunk, 2–4. Ekkor estünk tuképp szét: 

mert a hetedikben a nagyobb debreceni 

csapatot kaptuk, és megint kikaptunk 2–4-re, 

ott már üresen hagyva a 2. táblát (még jó, 

hogy nem kaptunk emiatt 3 büntetőpontot). 

Bár Novák Levente talán a legutolsó végző 

volt a teremben, vagy egyik legutolsó (több 

ilyen meccsünk is volt, máskor Szivák 

András, megint másik alkalommal Kurkó 

Bence volt a legtovább küzdő játékos), de 

nem tudta megmenteni a partit, győzött a 

nagyobb tudású és tapasztalatú Czina Péter. 

Niki is simán vesztett, Csajbók Levente is, 

tehát végül a 2-3-4-es táblákon nem bírtuk a 

tempót és az erős ellenfeleket. Utolsó két 

partit nyertük, de ez csak szépségtapasz volt. 

 

Jött az utolsó forduló, és a Barcza hármas 

csapata, Lemu előre örült, hogy jajj de jó, 

végre nyerünk, láttam-e az élőjét az 

ellenfélnek. Mondtam, nem az élő játszik, 

ráadásul eggyel kevesebben leszünk, és nem 

annyira rosszak ők, elég szívósak, ha nyerni 

akarunk, lehet, ki fogunk kapni a kockáztatás 

miatt. (Na jó, ezt explicite így nem mondtam.) 

Be is jött: Sajnos Levente nem tudta, mit kell 

lépni a nyitásban, hogy előnybe kerüljön, és 

csak remi lett, és bár Niki nyert, de Csajbók 

Levente már a 6-ik lépés után rosszabbul állt, 

Szivák András kipróbált valami újat, és meg 

is verték, Szabó Martinnak sem sikerült most. 

Ez van, három vereség, egy kontumálás, hiába 

Levente fél és Niki egy pontja, a partik 

alapján megérdemelt csapatvereség. 

 

Mint ebből kiderül, Szivák András és Szabó 

Martin, ha az utolsó fordulót nem számítjuk, 

végig jól játszottak, és ők voltak a 

húzóemberek – azaz, az ő győzelmeik miatt 

kapott az első négy táblás erősebb 

ellenfeleket. (Tuképp csak kétszer játszottunk 

gyengébb csapattal, a Pénzügyőrrel, akiket 

meg is vertünk 4-2-re, és az utolsó fordulóban 

az utolsó Barcza III-mal, akik ellen szégyen-

szemre kikaptunk.) Így Lemu, Tamás, Niki és 

Levente nem kaphattak nekik élőben közeli 

vagy alattuk lévő ellenfelet, szinte végig 

erősebb, magasabb élős ellenfelekkel 

játszottak. Egy svájci rendszerű versenyen 

vereség után általában könnyebb ellenfél jön, 

de mivel a csapatnak jól ment, itt végig 

folyamatosan jöttek a hasonló erős (vagy picit 

magasabb élőjű) ellenfelek, és nem lehetett 

pihenni. Levente teljesítette az elvárását a 2,5 

ponttal, így ő csak 1 élőt veszít, Lakatos 

Tamás 41-et, Tóth Niki 47-et, Csajbók 

Levente 80-at, míg Szivák András 50-et, 

Szabó Martin 19-et nyernek. Egy pont 40 élőt 

jelent, azaz, Lakatos Tamás és Tóth Niki 1-1, 

míg Csajbók Levente 2 ponttal maradt el 

előzetes elvárásától, Szabó Martin fél ponttal, 

Szivák András bő egy ponttal teljesítette túl 

azt. 

 

Egyéni és fordulónkénti eredmények 

 

http://chess-results.com/tnr246235.aspx?lan=1&art=20&wi=821&snr=20
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Gyermek csapatunk 

 

A gyermek csapatunk 5-nek volt rangsorolva 

14-ből, de ez csalóka: a legmagasabb élős 

játékosaink alapján rangsoroltak minket be, 

mintha végig játszott volna Nam és Szadai 

Dávid (vagy Makay Márk). A valós rangsor 

alapján 6-nak kellett volna lennünk. Végül 8-

ak lettünk, ismét az utolsó fordulóban estünk 

vissza, mint tavaly – nem mintha olyan rossz 

eredményt értünk volna el, de a riválisok 

megkapták a gyengébb ellenfeleket, akiket jól 

elvertek, mi pedig a Barczával mérkőztünk. 

Ha 2 ponttal többünk eltt volna, már 5-ek 

vagyunk, és az a 2 pont meg is lehetett volna. 

A tizenhárom ellenfél elleni 8 fordulóban 

tuképp csak két gyengébb ellenfelet kaptunk, 

az első hét helyezett csapatból hatot 

megkaptunk, csak az MTK-t nem, ők az 

utolsóban gyenge ellenfél ellen nyertek, soha 

olyan jól nem álltak, mint a verseny végén. 

 

Az első két fordulóban Kóczián Benedek és 

Hanna is játszott, majd a harmadikban Hanna 

még egyet, nekik nagyon köszönöm, hogy 

eljöttek a csapatért küzdeni, másokat 

helyettesíteni. Nélkülük nem lett volna 

csapatunk, azaz, ha ők nincsenek, csapat 

sincs. Viszont 5 partiból csak 1 pontot 

szereztek közösen, és addig Tóth Timi sem a 
hatodik táblán játszott. 

 

Az első meccsünk egy könnyebbnek gondolt 

ellenfél, a Barcza kettes csapata ellen volt, 

mégis csak 3–3 lett. Az első három táblán 

nyertünk, második hármon kikaptunk, sőt, az 

elsőn Kertész Borsa 10 lépés után még veszve 

is állt... tiszthátrányban. És Vidéki Sanyi 

szerint azt a tisztet nem először nézte már be. 

Így is nyert, ami azt mutatja, mennyivel jobb 

volt az ellenfelénél. Kurkó Bence és Magyar 

Erik megerőltetés nélkül nyertek, míg Timi, 

Hanna és Benedek kikaptak. Timi nyerve állt, 

de alapsori mattot nézett be, és Kóczián 

Benedek partija is lehetett volna akármi. Sőt, 

még Hannáé is – egy bizonyos pillanatban 

minőségelőnyre állt. 

 

A második meccs az egyik leggyengébb 

ellenfél ellen lett 5–1. Itt Hanna is nyerésre 

állt, bár ő végül veszített, mindenki más nyert. 

A harmadik fordulós ellenfelünk már erősebb 

volt: az éremesélyes Velence csapata. Borsa 

kikapott, de Kurkó Bencének kijött a nyitás, 

és szép partiban nyert! Sőt, 25-öt lépett 3,5–4 

óra alatt, ezzel a mezőny leghosszabb partiját 

játszotta, és végig oda tudott figyelni. Magyar 

Erik odadobta az ellenfélnek a pontot, már a 

8-ban már gyalogot veszített. Nam 

előnyösebb állásból remizett, Timinek Buri 

Kata nehéz ellenfél volt, Kóczián Hanna 

pedig megijedt az ellenféltől, nem kellett 

volna tisztet veszítenie, de elhitte az 

ellenfélnek a tisztvesztést. Így kikaptunk 1,5–

4,5-re, ami nagyobb arányú vereség, mint 

indokolt volt, de a partikban ennyi volt. 

 

A negyedik meccsünk az erősebbik Debrecen 

ellen volt, és éppen, hogy veszítettünk. Ők 

voltak a háromból az első olyan ellenfél, akik 

szabálytalanul állították össze a csapatukat. 

Az első táblásuk egy olyan 12 éves volt, 

akinek 1500 fölötti volt az élője. A 

versenykiírás szerint max. 2 fő lehetett, akik 

maximum 1500 élősek, akik lehettek 

2004.01.01. után születettek (a másik min. 4 

fő 2006.01.01. után született kellett legyen). 

A versenyre való nevezéskor Vass Boglárka 

még szabályos játékos volt, de a novemberi 

élője már szabálytalan volt. A versenybírók 

november 1-én és 2-án sem ellenőrizték le az 

új, novemberi élőket, pedig a kiírás szerint a 

helyszínen kell az új élők miatt módosítani az 

erősorrendet, ha az új élők miatt indokolt. 

Ilyen szabálytalanság tavaly is volt már, de a 

kiírást nem írták át, pedig belevehették volna, 

hogy a nevezéskori megfelelés érvényes az 

aktualizált fide-lista ellenére is – így viszont, 

hogy ezt nem tették meg, mind a Debrecen, 

mind a másik két későbbi ellenfelünk is 

szabálytalan játékost játszatva előzött meg 
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minket. Így ezt a vereségünket nem szívesen 

veszem vereségszámba, mégis az volt. Kurkó 

Bence legalább jó játékkal, áldozatokkal verte 

Fábián Bencét, és végre Magyar Erik is jó 

játékkal Tran Dávidot. Nam kikapott egy 

olyan partiból, ahol minőséget nézett el, aztán 

már nem volt esélye. Makay Márk csak 

remizett, Tóth Timi kikapott. A következő 

ellenfelünk a gyengébbik debreceni csapat 

volt, őket levertük 4,5–1,5-re, így aztán 

különösen szomorú, hogy ők a végén egy 

ponttal megelőztek minket. Borsa is nyert, 

végre jó játékkal, Kurkó Bence most csak 

szerencsével, Erik összeszedve magát, Nam is 

simán, igaz, Márknak nem kellett volna 

kikapnia. Timi remizett. 

 

A hatodikban volt a későbbi győztes Kőbánya 

volt az ellenfelünk, 1,5–4,5-es vereség, de 

lehetett volna jobb is. Borsa remizett Füle 

Simonnal, igaz, az elején vesztésbe lépett, 

amit Simon nem használt ki. Kurkó Bence 

lenyomta Bilkut, aki remiajánlatokkal próbált 

menekülni, Bence meg tisztelve az ellenfél 

élőjét, azon kezdett agyalni, hogy elfogadja-e, 

nem pedig a partira, így a győzelem 

megtalálása helyett kikapott. Nam esélyt sem 

hagyott a harmadik túlkoros-túlélős 

ellenfelünknek, Bangha Ottónak. Szadai 

Dávidék pedig nem jöttek el, így itt partit 

veszítettünk. Timi is kikapott, Erik is. A 

hetedikben szintén leadtunk egy táblát, a 

hatosat, így Timi az ötösen megint fehérrel 

lehetett. Nyerve is állt a parti elején, de végül 

másfél óra játék után veszített. Így 2–0 az 

ellenfélnek. A maradék 4 meccsből 3,5 pontot 

hoztunk, így kis arányban megvertük a 

Hódmezővásárhely csapatát. 

 

Az utolsóra ismét teljes csapatunk volt, mert 

Makay Márkék visszajöttek, hogy ne kontu-

máljunk. A második helyen álló Barcza volt 

az ellenfél, nekik az érem, nekünk a jó 

helyezés forgott kockán. Végül 3–3 lett, így 

mindkét csapat két helyett esett vissza. Kurkó 

Bence megverte Palczert Hajnit, akiről már 

megírtam, hogy túlkoros volt, azaz, az egész 

csapat eggyel feljebb csúszhatott volna 

nélküle. Borsa akkor már betegen játszott, 

veszített. Magyar Erik minőséget hagyott 

ütésben. Timinek Szilágyi Márton erős 

ellenfél volt, Márk nagy nehézségek árán, de 

nyert, ahogy Nam is megszenvedett a 

győzelemért, de sikerült neki, így lett 3–3. 

 

Kertész Borsán meglátszott, hogy régóta nem 

játszott, 8/4-e lett, de ha utolsót nem 

számolom, 7/4. Ez elfogadható eredmény, de 

élőben nem, 35 élőt bukott, azaz, az utolsó 

nélkül is hoznia kellett volna legalább egy 

felet még. Kurkó Bence élete legjobb 

versenyét játszotta, 8/7, +130 élő. Ha így 

folytatják, jövőre Borsa játszhat majd még 

(mert túlkorosként 1500 alatti lesz), de Bence 

nem biztos. Talán. Magyar Erik 1 élőt nyert, 

tehát nem túl jól játszva is hozta a saját 

szintjét. Nam 22 élőt nyert, azaz, az élők 

alapján fél ponttal hozott többet az elvárttól. 

Makay Márknak 3/1,5, ami nem túl jó, de 

ebből pont az az egy volt élős, aki ellen nyert, 

így +19 pont. Timinek, Hannának és 

Benedeknek erre a versenyre még nem jár élő. 

Az idei csapatból jövőre Erik, Borsa és Bence 

nem játszhat, csak akkor, ha 1500 alatt marad 

az élőjük, de majd igyekszünk úgy csinálni... 

 

Egyéni és fordulónkénti eredmények 

 

Csak azt tudom mondani, hogy tavalyhoz 

képest jobb volt, annak ellenére, hogy az ág is 

húzott minket... és jövőre még jobb lesz! 

 

Zárásként a Magyar Sakkszövetségről egy 

kritika: kritikán alul teljesítettek. Hajdú-

böszörménybe idén már a második országos 

versenyt szervezték, nem ellenőrizték az 

élőket, nem deklarálták előre, hogy érvényes-

e az előzetes élő alapján visszaigazolt játékos, 

vagy sem, pedig tavaly már felmerült a 

probléma, és az MSSZ honlapján egyetlen 

árva említése nincs a versenyeket megnyerő 

Kőbánya SC-nek, sem semmilyen beszámoló. 

Az MSSZ kommunikációs igazgatója, Palotai 

Piroska valószínűleg azt sem tudja, hogy volt 

ilyen verseny, a korábbi kommunikációs 

igazgató, Verőci Zsuzsa pedig valószínűleg 

azért nem írt a versenyről, mert nem írt erről 

sem Szergej Sipov, sem Szergej Golubjev. A 

helyi Gál József viszont segítőkészség és 

rendes volt, mint mindig, ahogy a 

versenybírói karra sincs rossz szavam sem, 

sem a főtitkár Rácz Zolira: de azt neki is 

látnia kéne, hogy ez így nem jó. 

http://chess-results.com/tnr244874.aspx?lan=1&art=20&wi=821&snr=5
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Novák Levente Péter – Ugyan Dániel 

Nemzeti Ifjúsági Csapatbajnokság (2.1) [C11] 

 

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Hc3 Hf6 4.e5 Hfd7 5.f4 c5 

6.Hf3 b6 Kissé szokatlan felépítés. Sötét 

lemarad a fejlődésben, de abban bízik, hogy 

zárt az állás, és nem számít. 7.Fe3 Fa6 8.Vd2 

Fxf1 9.Bxf1 Erre az állásra világosnak 4/3,5 

pontja van, Grábics Móni is a győztesek 

között. 9...Hc6 10.0–0–0 cxd4 Sötét nyitja az 

állást, ez nem lehet neki jó. Fel nem 

foghatom, mire gondolt... 11.Hxd4 Hxd4 

12.Fxd4 Fb4 13.f5‚ Fxc3? Ez már 

katasztrófa. 14.Vxc3² g6?? 

XABCDEFGHY 
8r+-wqk+-tr( 
7zp-+n+p+p' 
6-zp-+p+p+& 
5+-+pzPP+-% 
4-+-vL-+-+$ 
3+-wQ-+-+-# 
2PzPP+-+PzP" 
1+-mKR+R+-! 
xabcdefghy 

14...0–0 15.f6 gxf6 16.exf6 Kh8 17.Bf4 Bc8 

18.Vd3 Bg8 19.Bh4 Hf8² és sötét még tartja 
magát. 15.fxe6+– Ennyi. Nyílik az állás, 

veszélyben a király. 15...fxe6 16.Vc6 Lehet 

feladni. Könnyű parti volt. 16...Bf8 17.Vxe6+ 

Ve7 18.Bxf8+ Kxf8 19.Bf1+ Ke8 20.Vg8+ 

Hf8 21.Vxd5? Ez kellett volna: 21.e6 Bc8 

22.Fg7 Vxe6 23.Bxf8+ Ke7 24.Vxe6+ Kxe6 

25.Bxc8+– Nem olyan nehéz e6-ot megtalálni 

azért. 21...Bc8 22.Fc3 He6 23.Vb5+ Kd8 

24.Bd1+ Kc7 Sötét megúszta két gyalognyi 

hátránnyal, persze, az is veszít. 25.Va4 a5 

26.Vb5 Bd8 27.Bxd8 Vxd8 28.Vc4+ Hc5 

29.Vf7+? 29.Vxc5+ 29...bxc5 30.Fxa5+ Kd7 

31.Fxd8 Kxd8 32.Kd2 Ke7 33.Ke3 Ke6 

34.Ke4+– 29...Kc8 30.Vf6 Persze így is nyert 

világos, de ha van egy sima, egyszerű nyerés, 

akkor be kell adni, nem szabad az ellenfélnek 

lehetőségeket adni. 30...Vd5 31.Vxb6 He6 

32.Vxa5 Ve4 33.Va6+ Kb8 34.Vd6+ Hc7 

35.b3 Kc8 36.Fa5 Ve1+ 37.Fxe1 1–0 
 

 

Hegedűs Luca – Szivák András 

Nemzeti Ifjúsági Csapatbajnokság (5.5) [E43] 

 

1.d4 Hf6 2.c4 e6 3.Hc3 Fb4 4.e3 0–0 5.Fd3 

b6 6.Hf3 Fb7 7.0–0 Fxc3 8.bxc3 He4 9.Vc2 

f5 10.Hd2 Hxd2 11.Fxd2 Eddig úgy, ahogy 

Seres Lajos tanította. Kovalenko, Nakamura 

is játszotta sötéttel, nem lehet rossz! 

11...Ve7? Ilyen lépésről viszont szó sem volt. 

A vezér helye nem e7-en van, ez egy teljesen 

felesleges lépésvesztés. Vh4 szokásos itt, d6 

is. 12.e4? Visszaadja. f3 utáni e4 világosnak 

előnyös lehetett volna. 12...fxe4 13.Fxe4 

Fxe4 14.Vxe4 Hc6 15.Bae1 Vf6 16.Be3 Vf5 

16...Ha5³ 17.d5 Vxe4 18.Bxe4 Hd8? 

18...Ha5 Naná, hogy előrefele... 19.dxe6 Bae8 

20.Bfe1 Bxe6 21.Bxe6 dxe6 22.Bxe6 Hxc4 

23.Fe3 Hd6 24.Be7 Bf7³ Pici előny csak, de 

előny. 19.Fg5? Be8 19...Hb7! 20.dxe6 Hc5 

21.Be5 Hxe6³ 20.Bfe1 Kf7 Sötét védekezik, 
ami sosem jó. 21.f4 Hb7 22.dxe6+ Bxe6 

23.Bxe6 dxe6 24.Bd1 Ke8³ Világos semmit 

se hozott ki a térelőnyéből, viszont most már 

érezhető lesz a ló előnye a futó felett ilyen 

gyalogok mellett. 25.Be1 Kd7µ 26.Bd1+ Kc6 

27.Be1 Be8 Aktív király, erős ló, ez elég a 

győzelemhez. 28.f5 e5 ¹28...Kd7 29.f6? 

29.Ff4 e4 30.Kf2 Hc5³ 29...gxf6 30.Fxf6 e4 

31.Fd4 Hd6 Végre megérkezik a ló a helyére. 

32.c5 kétségbeesés. 32...bxc5 –+ 33.Ff6 Kd5 

34.Bd1+ Kc4 35.Kf2 Bf8 0–1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szivák András 
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Buri Petra – Kurkó Bence 

Nemzeti Gyermek Csapatbajnokság (3.2) [B22] 

 

1.e4 c5 2.c3 d5 3.exd5 Vxd5 4.d4 Hc6 5.Hf3 

cxd4 6.cxd4 e5 7.Hc3 Fb4 8.Fd2 Fxc3 

9.Fxc3 e4 Eddig vari, pont, ahogy előtte 

készültünk. 10.Hd2? Hf6 11.f3? 

XABCDEFGHY 
8r+l+k+-tr( 
7zpp+-+pzpp' 
6-+n+-sn-+& 
5+-+q+-+-% 
4-+-zPp+-+$ 
3+-vL-+P+-# 
2PzP-sN-+PzP" 
1tR-+QmKL+R! 
xabcdefghy 

11.Fc4 Vg5 11...e3! 12.Ve2? 0–0µ A gyalog 

nem annyira fontos, világos borzalmas hibát 

vétett, az állás nyílik, és a királya középen. 

13.Hc4? 13.He4 Hxe4 14.fxe4 Vxe4µ 

13...Hxd4? ¹13...Be8 14.0–0–0 Ve6 15.Vxe3 
(15.Vd3 Hd5–+) 15...Vxe3+ 16.Hxe3 Bxe3 

17.d5 He7 18.Fxf6 gxf6 19.d6 Ff5! 20.dxe7 

Bc8+ 21.Kd2 Bxe7–+ 14.Hxe3³ Vc5 

15.Fxd4? 15.Vd2 Hf5 16.Hxf5 Fxf5 17.0–0–0³ 
és meglepő módon világos nagyon rosszul áll, 

de nem veszve. 15...Vxd4µ Sötét ismét 

nyeregben. 16.Bd1 Ve5 17.g3 Be8 18.Kf2 b6 

¹18...Fd7 19.Vd2 19.Hd5! Ezt a gép egálra 
adja, ki látott már ilyet. 19...Vxe2+ (19...Hxd5 

20.Bxd5! Vxe2+ 21.Fxe2 Fe6 22.Bd6 Fxa2 

23.Ba1 Fe6 24.Fb5°) 20.Fxe2 Hxd5 21.Bxd5 

Fe6 22.Bd6= 19...Fb7 20.Fc4 Vh5 21.Ve2 

Bac8 Végre minden sötét figura játszik. 

22.Bd4 Bc5 23.h4 egy kicsit veszélyes, g4-

g5, de ki lehet védeni. 23...g6 ¹23...b5 

24.Fd3 Ve5µ 24.b4? Bce5? 24...Bf5 25.g4 

Hxg4+ 26.Hxg4 Bxe2+ 27.Fxe2 Kg7–+ 25.g4ƒ 

Vh6 26.g5 Vf8?? Bce5-tel fél pontnak annyi, 

ezzel az egész is veszhetett volna. 26...Vg7™ 
27.gxf6 Vxf6 28.Bd3 Vf4 29.Bc3 Bh5 

30.Vd1 Bxh4 31.Hg2 Bxh1 32.Vd7 Be2+ 

33.Fxe2 Vh2 34.Ke3 Ve5+ 35.Kd2² 27.gxf6 

Bxe3 28.Vd2?? 28.Vxe3 Bxe3 29.Kxe3² 
Nem is kérdéses... 28...Bxf3+–+ Erre azonnal 

vége. 29.Kg1 Bg3+ 30.Kf1 Fxh1 31.Vh2 

Bf3+ 32.Kg1 Be1+ 33.Ff1 Bfxf1# 0–1 

Kovács Lilla –- Szabó A. Martin 

Nemzeti Ifjúsági Csapatbajnokság (4.6) [D37] 

 

1.d4 Hf6 2.c4 e6 3.Hc3 Fb4 4.Fd2 0–0 5.a3 

Fe7? Azért itt a többség leütött, ha már 

kiment b4-re. 6.Hf3 d5 7.Ff4 c6 8.e3 Hbd7 

9.c5 b6 ¹9...Hh5 10.Fd3 Hxf4 11.exf4 b6 

12.b4 bxc5 13.bxc5 Va5, ahogy Iordachescu 

és Grabarczyk nagymesterek is játszottak. 

10.b4 bxc5 11.bxc5 Va5 Majdnem ugyanaz, 

mint az idézett két nagymesteri partiban. 

12.Vd2 Hh5 13.Fg3 Két partiban is ez jött: 

¹13.Fd3 Hxf4 14.exf4 Ff6 Itt világos egyszer 

sáncolt, egyszer He5-öt lépett, mindkét meccs 

remi lett. 15.Ha2!N Vxd2+ 16.Kxd2 a5 

17.Hc3 Fe7 18.Bhb1² Világos előnyével. 
13...Hxg3 14.hxg3= Sötét kiegyenlített. 

14...Bb8 15.Hd1? Vc7 ¹15...Fd8³ 16.Fd3 g6 

17.0–0 e5³ 18.Fc2? 18.Fe2 18...Fa6!µ 

19.Be1 Ff6 20.Fa4?? e4 21.Hh2 Hxc5–+ 

22.Hb2 Hb3? 22...Bxb2 23.Vxb2 Hxa4–+ 

23.Fxb3 Bxb3 24.Ha4 Fe7 25.Bec1 Bxa3 

26.Bxa3 Fxa3 27.Ba1 Fd6 28.Hc5 Fxc5 

29.dxc5 Fc4. 30.Vd4 f5 31.g4 f4 32.exf4 

Bxf4 33.g3 Bf7 34.g5 Világos Hg4-f6-ot 

készítette elő. 34...Fe2? 34...Ve7 35.Hg4 

Vxg5–+ is elég lett volna 35.Vb2µ Ff3 

36.Ba3 Világos problémákat okozhat sötét 

számára. 36...Vc8?? És sötét rögtön bele is 

keveredik egy ilyen problémába. 37.Bb3! 

Bf8™ 38.Bb7„ d4™ 39.Va2+ 39...Kh8 

40.Bf7? Kihagyja a lépésismétléses 

döntetlent! 40.Vb2 Bd8 41.Vb3 Bf8 42.Vb2 

Kg8 (42...Vd8 43.Bxa7+-) 43.Vb3+ Kh8 

44.Vb2= 40...Be8 41.Hxf3 exf3 42.Bxf3 

42...Vh3? ¹42...Ve6 43.Vd2² Világos itt már 

jobban is áll lassan. d4 kellemetlenül lóg. 

43...Vd7 Kényszer. 44.Bf4 ¹44.Bf6 Vd5 

45.Bd6 Vxc5 46.Bxd4 Ve5 47.Kg2= 

44...Bd8÷ 45.Bf6 Ve7? 45...Vd5 46.Bxc6? 

46.Vf4² 46...d3! 47.Vc3+ Vg7 Sötét biztatja 
világost a vezércserére. 48.Vd2 Ve5 

49.Kf1?? A versenyen nem volt 40–ik lépés 

utáni időhozzáadás, itt már mindkét játékos a 

maradék idejéből gondolkozott. Az álláss 

többszöri gyors változása után sötét az, aki 

felülkerekedik! Csak ez a lépés volt vesztő. 

49.Bd6 Bxd6 50.cxd6 Vxd6 51.Vc3+ Kg8 

52.Vc8+ Kf7 53.Vb7+ Ke6 54.Ve4+ Kd7 

55.Vb7+ Kd8 56.Va8+ Kc7 57.Vxa7+ és 

remi- 49...Vd5–+ Kettős fenyegetés. 50.Vb2+ 

Kg8 51.Kg1 Vxc6 0–1 
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Budapesti Ifjúsági Sakk Csapatbajnokság, 1. 

játéknap, 2016. október 29. 

A halottak napját megelőző, így négynapossá 

lett októberi hétvégén kezdődött el a 

budapesti ifi csébé. Ez természetesen minden 

csapatnak problémát okozott, már csak emiatt 

is döntöttem úgy, hogy idén kevesebb 

csapattal nevezünk be. Egy csapat megy a 

Hivatalos/B osztályba (az A osztály idén sem 

indult be), és kettő az Amatőrbe. Előbbiben 

csak 1600 élő alattiak játszhatnak hatvan 

perces partit, lépésenkénti fél perc bónusszal, 

utóbbiban 25 percesek a játszmák. 

A Hivatalos/B osztályban a Pénzügyőrrel 

kezdtünk. Ennek megfelelően nyertünk is 4–0-

ra, Szivák András, Tóth Viktor, Kertész Áron 

Borsa és Magyar Erik Ferenc voltak a győztes 

játékosaink. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hivatalos/B csapatunk 

Az Amatőr osztályban egy nap három forduló 

van. Az amatőr-egyes csapatunk tagjai Kurkó 

Bence, Tóth Balázs Norbert, Polgár Botond 

István és Tóth Tímea voltak, illetve a második 

fordulótól kezdve Erik is, mivel olyan 

gyorsan nyert a Hivatalos osztályban, hogy 

beállhatott ebbe a csapatba játszani. 

A kettes csapatunk tagjai Pákozdi Artúr 

Ferenc, Kiss–Ochtinszky Borisz, Kóczián 

Hanna, Balogh Gerda és Kóczián Benedek 

voltak. 

Az első fordulóban a Lauder II-t és IV-et 

kaptuk, Szép Janó hozza a legtöbb gyereket az 

ifi csébére: nem elég, hogy öt iskolai csapata 

van (ez 20 gyereket jelent), de még jópár 

Lauderes MTK-s színekben is játszik, mint 

Wallis Jancsi vagy Varga Boldi, Koltai Dóra. 

Egészen elképesztő! Nekünk esélyünk sincs 

tisztán Újlakos, tisztán Czimrás vagy 

Podmaniczkys csapatot kiállítani, illetve van, 

de akkor Sárkány-csapat nem lenne. (Sajnos 

csak ebben a három iskolában vagyunk jelen.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amatőr-I-es csapatunk 

A Lauder II-es csapat lányait viszonylag 

könnydén, 3–1-re vertük, Kurkó Bence Koltai 

Annát verte, Tóth Timi Csikós Gabriellát. 

Tóth Balázs veszve állt ugyan, de nagy 

lélekjelenléttel az ellenfél időzavarára játszott, 

problémákat okozott, és leejtette Balogh 

Flórát, míg Polgár Boti a nyitást ugyan 

elrontotta, de remekül állt, mégis kikapott. 

Ilyen értelemben reális a 3–1... a kettes 

csapatunk megszenvedett a 2,5-es 

győzelemért, Pákozdi Artúr és Kóczián Hanna 

nyertek, mindketten viszonylag jól játszva. 

Gerda mindenfórban a legvégén pattot adott, 

Borisz végig egálra állt, talán még jobban is, 

de a végjátékban bástyát nézett el. 

A második fordulóban két vereség: a 

Pestszentlőrinc és a Palota Sakk II ellen. 

Kurkó Bence nem kockáztatott semmit 

Geresdi–Horváth Ágoston ellen (pedig 

szerintem már jobb nála), Erik beállt játszani 

ugyan, de az azonnali gyors cseréi és 

végjátékra való játéka visszafelé sült el, 

kikapott kb. egál állásból (fogott figurával 

lépnie kellett, már esett is egy tiszt, igaz, 

addigra már Korbacska Dani támoadott), Tóth 
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Balázs veszített Juhász Kristóf2 ellen, 

egyedül Tóth Timi nyert viszonylag könnyen.  

A második csapatban Palotai Attila erősebb 

volt még Artúrnál, ahogy Kóczián Hannánál 

is Békási Zsolt (mindkettő ellenfél élős), és 

bár a negyediken Kóczián Beni nyert, de a 

harmadikon Gerda kikapott (viszonylag rossz 

játékkal, emlékeim szerint), így 3–1 oda. 

A harmadik meccsen mindkét csapatunknak 

gyengébb ellenfelet és győzelmet vártam, de a 

Barcza2-t és a Pomáz csapatát kaptuk. Előbbi 

ellen a 3–1 nagyon szép, utóbbi ellen az 1–3 

reális. Becsei Attilát megverte Kurkó Bence, 

Galgóczi Ágoston ellen Eriknek szintén nem 

volt nehéz dolga, Polgár Boti Fodor Levente 

ellen az elején össze-vissza játszott, a végén 

pedig még neki volt nyerőesélye, úgy 

veszített! Tóth Timi most is nyert, 3/3! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amatőr-2-es csapatunk 

A második csapatban a 3–1-es vereség nem 

reális, ez volt az a mérkőzés, ahol két remink 

is győzelemből lett remi. Arúr és Borisz 

partijában is, sima nyerő gyalogvégjátékot 

nem nyertek meg a fiúk, mert elfelejtették 

(vagy nem is tudták), hogyan kell megnyerni 

K+gy-ot K ellen! Mindketten tolták előre a 

gyalogjukat, az ellenfél királya védte az 

átváltozási mezőt, mindkettő remi lett. Gerda 

az elején kihagyott egy sima gyalognyerést, 

majd tisztet adott az ellenfélnek, Benedek 

pedig már nem tudom, hogyan, de kikapott. 

A Hivatalos osztály állása 

Az Amatőr osztály állása 

Ifjúsági Világbajnokság, Batumi, Grúzia, 

2016. október 18–31. 

Szadai Dávid (három másik magyar 

társaságában) részt vett a korcsoportos vébén 

Grúziában. Dávid 11/5 ponttal végül 91-ik 

helyen zárt a 139 fős mezőnyben. 

Végeredmény 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Nagykáta Kupa, 2016. október 22. 

Makay Márk vett részt egyesületünkből ezen 

a versenyen, 5,5 ponttal 4. helyen végzett. 

1. Deák-Sala Emília 6 (31,5) 

2. Király Lilla Virág 6 (30,5) 

3. Szikszai Bertalan 6 26,5) 

4. Makay Márk János 5,5 (33) 

5. Koller József Dénes 5,5 (31,5) 

6. Molnár Orsolya 5,5 (29,5) 

XXXIII. Lauder Sakkfesztivál 

2016. október 23. 

A harmincharmadik Lauder Sakkfesztiválra 

rekordkevés jelentkező volt – talán az 

országos gyermek és ifjúsági csapatbajnokság 

miatt is, illetve egy Korpics Zsolt által 

szervezett verseny miatt is (aki szerint nem 

volt egyértelmű, lesz-e verseny okt. 23-án, 

holott évtizede akkor van.) 

http://www.bssz.hu/versenyek/bssz/1617/csberedmenyek/o8f1.pdf
http://chess-results.com/tnr245404.aspx?lan=1&art=0&rd=3&wi=821
http://www.chess-results.com/tnr238137.aspx?lan=1&art=1&rd=11&fedb=HUN&turdet=YES&flag=30&wi=984
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A mindössze 114 résztvevőből 15 volt 

sárkányos. Az összevont AB csoportot Giang 

Tran Nam nyerte 6,5 ponttal, ugyanott 

Pákozdi Artúrnak a kiváló 4,5 pont jött össze. 

Ebben a csoportban Tóth Tímea 4, Kóczián 

Benedek 2,5 ponttal végzett. 

A C csoportot vendégjátékosunk, Kertész 

Áron Borsa nyerte 6,5 ponttal! Ugyanott 

Makay Márk János 5 ponttal holtversenyes 

második (Koller Józsival), Tóth Balázs 

Norbert és Polgár Botond István 4 pontot 

értek el. Kóczián Hanna és Kiss–Ochtinszky 

Borisz 3, Nagy Patrik 2, Balogh Gerda 1,5 

pontot értek el. 

A D csoportban játszott Tóth Nikoletta, aki 

minden partiban nyerni akart, azaz, sokat 

kockáztatott – de megtehette, mert nem volt 

igazi tétje a versenynek. Niki 3,5 pontot ért el. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kép előterében Kertész Borsa küzd Koltai 

Annával  

Az E csoportban igen kevesen voltak már, 

mindössze 8-an, ott a körmérkőzés végén 

Csajbók Levente Tamás harmadik lett 5 

ponttal. A K1 csoportot egyedüli élősként 

100%-kal Tóth Viktor nyerte. 

 

 

 

 

 

10 éve történt 

Bp II. osztály (akkori harmadik vonal): 

2006. november 19. 

 

9 RHDSE  – BEAC V. 3 

Versenybíró: Bokros János 

1 Nádasi Balázs – Szalay Tibor 

X Mitlasovszki Imre  – Bernula István 

1 Horváth Csaba – Czerván István 

0 Szöllősi János – Farkas Szabolcs 

0 Kalocsai Attila – Hadas Csaba 

1 Molnár Gábor – Kiss Péter 

1 Nádasi Ádám  – Jánossy Endre Gy. 

X Cser András – Farkas Ákos 

1 Hegyi Norbert – dr. Lukács László 

1 Butkóczi Lajos – Lajtos Levente 

1 Németh Géza – Rózsa Sándor 

1 Butkóczi Alina Rita – Péli Noémi 

 

Budapesti Ifjúsági csapatbajnokság: 

2006. november 25. 

 

I. osztály: 
3,5 RHDSE I – Tabáni Spart. I 2,5 

X Szili András – Kiss Kinga 

0 Varga–Tóth Áron – Németh Viktória 

–  Bereznai Henrik – Bajkai Bence 

1 Horváth Csaba – Schatzer András 

1 Mitlasovszki Tünde – Kocsis Dániel 

1 Szöllősi János – Sipos Gábor 

I/B. osztály: 
2 RHDSE II – Barcza GSC II 2 

1 Molnár Gábor  – Hajdu Marcell 

X Balla Attila – Nádasdi Béla 

X Asztalos Dávid – Mikulás Ádám 

0  Butkóczi Alina Rita – Kósa Dániel 

 

II/A. osztály: 
4 Pestszentlőrinc II – RHDSE III 0 

1 Farkasházi Tibor – Horváth Gábor B. 

1 Wirth Ádám – Pető Kristóf 

1 Almási Gergő – Farkas Dániel 

1 Makai Gábor – Varga–Tóth Viktor 

 

Amatőr/B. osztály: 
1 ATTE–Óbuda II – RHDSE IV 2 

1 Tóth–Katona Tamás – Cser Nikoletta 

1 Mező Péter – Cser Melinda 

1 Szilágyi Norbert – Dénes Miksa 
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I. Ádám György emlékverseny 

2016. november 10–13. 

A kispesti Hotel Chesscom adott helyet annak 

a meghívásos csapatversenynek, amelyen 6 

külföldi csapat mellett a Pénzügyőr, a rendező 

Barcza GSC két csapata és a Sárkány vett 

részt. Ádám Gyurira emlékeztünk ezzel a 

versennyel; Gyuri évente rendezett Magyar-

országon nemzetközi versenyt, míg évi 2-3, 

akár 4 alkalommal is ment el külföldre. A 

szokásos csapatok közül a szentpéterváriak, a 

bukarestiek, a horvátok, a kijevi ukránok és 

egy lengyel csapat hiányzott; ennyire kiterjedt 

kapcsolat-rendszere volt Gyurinak. A rigai 

lettek, a szerbek, liptószentmiklósiak, 

erdélyből a marosvásárhelyiek, a csehekhez 

nagyon közeli Jastrzębie-Zdrój csapata, és egy 

félig-moldáv csapat vett részt. A 

csapatösszeállítás kötött volt: mindenki 

2000.01.01. utáni születésű, min. 1 fő lány, 

min. 1 fő 2004.01.01. utáni (aki lehet a lány 

is) kellett lennie. Mi ennek a 

feltételrendszernek úgy tudtunk megfelelni, 

hogy a játékosokat váltogattuk: az első két 

napon Érseki Tamara–Érseki Áron–Magyar 

Erik Ferenc–Giang Tran Nam volt a 

csapatunk, szombaton Kurkó Bence–Magyar 

Erik Ferenc–Giang Tran Nam–Kóczián 

Hanna, míg vasárnap Tóth Nikoletta–Kurkó 

Bence–Magyar Erik Ferenc–Giang Tran Nam 

volt az összeállításunk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Érseki Áron és Érseki Tamara 

Mivel 10 csapatra volt 7 forduló, majdnem-

körmérkőzést játszottunk; mindössze két 

ellenféllel nem kerültünk össze. Végül 8-ként 
végeztünk, de nincs nagy jelentősége a 

helyezésnek, hiszen a részvétel miatt 

játszottunk, illetve az élőért. 

Érseki Tamara 3/2 pontot ért el, Érseki Áron 

3/0,5, Tóth Niki 2/1, Kurkó Bence 4/0,5, 

Magyar Erik Ferenc 7/3, Giang Tran Nam 

7/4,5, Kóczián Hanna 2/0 pontot szereztek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tóth Nikoletta és Kurkó Bence 

A versenyt támogatta a kispesti és kőbányai 

Önkormányzat, a Lakmed Bt., és az Otp 

Bank. 

 

 

 

 

 

 

 

Giang Tran Nam 

 

 

 

 

 

 

 

Magyar Erik Ferenc 


