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NB II., ötödik forduló, 2016. november 27. 

November 27-én Szadára mentünk (ez a kis 

település picit északra van Gödöllőtől), ott 

játszottuk a papíron erős, de a táblázatban alul 

lévő Gödöllő elleni ötödik fordulós 

meccsünket. Nekünk 3 győzelem és 1 

vereség, nekik 3 vereség és 1 győzelem volt a 

mérkőzés előtt a mérlegük. Tőlünk a szokásos 

játékosok voltak, azaz, most sem volt 

Orgován Sanyi vagy Vágyi Erik vagy 

Pammer Gábor, de remélhetőleg a következő 

meccseken már többször tudnak játszani. 

Gödöllői SBE – Sárkány DSE-Sinus 6–6 

Időben érkeztünk, mindannyian megvoltunk 

kivételesen (igaz, Ákos megint késett, nem a 

meccsről, hanem a megbeszélt találkozási 

helyről). Két gyors remivel kezdődött a 

mérkőzés, Peredy Feri és én remiztünk; nem 

jött ki a készülés, ilyenkor én mindig nagyon 

óvatos vagyok, eleget kockáztattam a 

második meccsen, amikor elutasítottam 

Gubics Péter nulladik lépéses remiajánlatát. 

A többi partiban is-is álltunk, Centgráf Józsi 

elejétől nagyon jól, Bólyai István elejétől 

nagyon nem jól. Suhajda Attilának is nagyon 

szép állása volt, majd egyetlen felületes 

lépéssel elveszítette minden előnyét, és 

vesztésre fordult a meccse. Palla Ákos meccse 

necces volt még, gyakorlatilag nála is elég 

volt egy lépés, hogy vesztésre forduljon. Gara 

Péter partija is kétesélyes volt, fejlődési 

előny, de gyaloghátrány... aztán egy váratlan 

pillanatban az amúgy 2300 feletti Reznák 
Attila elveszítette a meccset. Egy pici 

figyelemkihagyás, és adhatta fel. 

Centgráf Józsi sajnos nem tudta megnyerni a 

saját meccset, és sem Bólyai István, sem 

Suhajda Attila nem tudták megmenteni 

meccsüket. Palla Ákos megmenekült egy 

örökös sakkal, az ellenfele totál nyerőben 

csak egyféleképp veszíthetett fél pontot, úgy, 

ahogy megcsinálta. Horváth Csaba túl sokat 

kockáztatott, és szétesett teljesen, szerencsére 

addigra Lakatos Tamás az amúgy picit 

hátrányosabb remijét megnyerte, ahogy Tóth 

Niki végig irányította a meccset, és győzött, 

így 5,5–5,5 volt az állás az utolsó parti előtt. 

Marci, miután a nyitást most is elveszítette, 

mint mindig, a középjátékban fordítani tudott 

(azaz, az ellenfél nem hogy fokozni nem tudta 

az előnyét, de még hátrányba is került), a 

végjáték már neki volt esélyesebb; kb. 5 óra 

játék után végül remiben megegyeztek. Bár 

ott még próbálkozhatott volna, de nem látott 

nyerést Marci, gyalog- és időelőnyben. 

Nyert: Gara–Tarnóczi Péter, Lakatos 

Tamás, Tóth Nikoletta 
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Reznák Attila – Gara-Tarnóczi Péter 

NB II 2016/17 Erkel (5.2) [D32] 

XABCDEFGHY 
8r+-tr-+k+( 
7+p+-+-zpp' 
6-+-+p+-+& 
5wqP+-+-+-% 
4p+-+-+-+$ 
3zPnwQ-zP-+-# 
2-+R+LzPPzP" 
1+-+-mK-+R! 
xabcdefghy 

23...Ha1 24.Bc1 (24.Vxa5 Hxc2+ 25. Kf1 

Bxa5–+) 24... Bdc8 25.Vxa5 Bxc1+ 26.Kd2 

Hb3+ 0–1 

Budapesti Felnőtt Sakk Csapatbajnokság, 

második és harmadik forduló, 2016. 

november 20. és december 4. 

November 20-án és december 4-én is volt 

budapesti csapatbajnoki játéknap. Egyik 

alkalommal idegenbe mentünk, a BEAC III és 

az ATTE-ARISZ ellenfeleként, a másik 

alkalommal minket látogatott meg a Csepeli 

TK és a Pénzügyőr IV csapata. 

BEAC III – Sárkány DSE-Sinus II 6–6 

Varga Vilmos ellenfele tisztet áldozott, de 

nem találta meg a jó lépéseket és ellenjáték 

híján kikapott. Sáfár István és Bólyai István 

ellenfelük hibáját kihasználva viszonylag 

korán döntő előnybe kerültek, amit gond 

nélkül érvényesítettek. Én és Rajcsányi Péter 

is nyertünk, bár a győzelmünkbe a szerencse 

is belejátszott, ahogy Horvát Sándor is 

teljesen vesztett állást fordított meg ellenfele 

durva elnézését követően. Bertalan Sándornak 

is ígéretes állása volt, de kihagyta a nyerést és 

vesztőt húzott. Simonyi Gergő szintén 

kihagyott egy elég sima nyerést, majd 

időzavarában minőséget vesztett. Kocsis Józsi 

és Palla Ákos hagyták magukat letámadni és 

gyakorlatilag ellenállás nélkül kikaptak, 

Makrai Bence taktikai típusmotívumot, Filep 

Tibor pedig a nyitásban gyalogot nézett el.  

Horváth Csaba3 

Nyert: Varga Vilmos, Bólyai István, Horvát 

Sándor, Horváth Csaba, Rajcsányi Péter, 

Sáfár István 

Sárkány DSE-Sinus II – Csepeli TK 5–7 

Elég rosszul ültünk le a Csepel ellen: amellett, 

hogy tavalyhoz képest gyengébb a csapat 

(nincs Pál Misi, Centgráf Józsi, Suhajda Attila 

a vonal miatt, és csak Varga Vili a 

pluszember az éltáblán, illetve a hármasból 

feljövő Simonyi Gergő, a most ideigazoló 

nagyapja, Rajcsányi Péter a pótlásuk), de még 

ebből a csapatból is hiányzott most Bólyai 

István, Horvát Sándor és Kocsis József is. 

Szilágyi Gábor és Pammer Gábor egyelőre 

nem tudtak jönni, remélhetőleg fognak majd 

játszani azért. Ráadásul alig hittem a 

szememnek: az ellenfél 1–12-es játékosaival 

ült le jtászani... 

A meccsen kikaptunk 7–5-re, de az az 

igazság, hogy akár felénk is billenhetett volna 

a mérleg; teljesen jól álltunk több partiban is. 

Egyedül Gáspár Laci volt, aki nagyon gyorsan 

veszített megnyitási hiba miatt az önmagát 5-

ös táblára eldugó Szöllősi László ellen. Palla 

Ákos késett vagy 40 percet, utána ugyanilyen 

gyorsan nyert; ez van, Csomor Viktor vesztő 

varit játszik. Varga Vili remije az első táblán 

lehetett volna 5x vereség és 3x győzelem; 

ilyen értelemben megérdemelt a 

pontoszkodás. Horváth Csaba, Rajcsányi 

Péter és Szemők István gyorsan remiztek, 

másokra hagyták a győzelmet. Igaz, szinte 

minden táblán hatalmas élőmínuszunk volt: 

átlagban olyan 200-220 pont körül voltunk 

gyengébbek, ritka volt az a tábla, ahol csak 

40-50-nel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előtérben Varga Vilmos Maródi Mátyással 

játszik. Mögöttük Palla Ákos Botond 
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Tóth Viktor is gyorsan fejezte be: bátran 

támadva verte meg Vecsernyés Norbertet 

(igaz, Norbi belehúzta őt a támadásba, 

Viktornak nem volt más lehetősége, mint 

kockáztatni). Tóth Niki viszont kikapott: bár 

az elején úgy tűnt, hogy gyorsan meg fogja őt 

verni Makó Zoli egy Evans-cselben, Nikinek 

a végén mégis volt esélye, de az sajnos 

kimaradt, és vereség lett a vége. Filep Tibor 

nyerőesélyes lépést nem lépett meg, és kapott 

ki. Sáfár Istvánnak sikerült tartania a remit, 

ahogy Makrai Bencének is, mindkettejüknek 

rosszabb végjátékban; ahogy a rosszabb 

végjátékban Simonyi Gergő a vereség elkerül-

éséért küzdött, de közel öt órai küzdelem után 

utolsóként, vesztesen állt fel a táblától. 

Nyert: Palla Ákos Botond, Tóth Viktor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palla Ákos Botond 

Palla Ákos Botond – Csomor Viktor 

Bp Csb 2016/17 II Bilek (3.2) [C11] 

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

6.Hf3 Hc6 7.Fe3 Vb6 8.Ha4 Va5+ 9.c3 cxd4 

10.b4 Hxb4 11.cxb4 Fxb4+ 12.Fd2 Fxd2+ 

13.Hxd2 Eddig nagyjából vari. Csomor 

Viktor most egy nem túl gyakori változatot 

választ, amivel megengedi, hogy világos 

elsáncolhasson. 13...b6 14.Fd3 Fa6 15.Hb2 

Fxd3 16.Hxd3 Hc5 17.Hxc5? Egyértelmű 

hiba. 17.Hf2 kellett volna, nem szabad sötét 

három gyalogját összekötni! 17...bxc5„ Sötét 

erre nagyon komoly ellenjátékot kapott. 18.0–0 

0–0 19.Hb3 Vb6 20.Bb1? Újabb hibás lépés. 

Bab8 21.Bc1 Bfc8 22.f5 Világos egyetlen 

esélye támadni, mert pozíciósan egyébként 

veszve áll. Sötétnek erre a lépésre semmi 

baja, ha a gyalogot leüti. 

XABCDEFGHY 
8-trr+-+k+( 
7zp-+-+pzpp' 
6-wq-+p+-+& 
5+-zppzPP+-% 
4-+-zp-+-+$ 
3+N+-+-+-# 
2P+-+-+PzP" 
1+-tRQ+RmK-! 
xabcdefghy 

22...a5?? 23.f6+– a4 Már késő. 24.Vg4 g6 

25.Vf4 és mivel 25...Vd8 26.Vh6 Vf8 

27Vxf8+ Kxf8 28.Hxc5 vita nélkül sima 

nyerés világossal, így sötét feladta. 1–0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szivák András és Szabó Martin 

Tóth Viktor – Vecsernyés Norbert 

Bp Csb 2016/17 II Bilek (3.10) [B00] 

1.e4 e6 2.d4 b6 Túl merész. Valamiért a 

szokásos franciát nem akarta játszani. 3.Hc3 

Fb7 4.Hf3 Fb4 5.Fd3 Ez már most előnyös 

világosnak. 5...Hf6 6.e5 He4 7.Fd2 Fxc3 

8.Fxc3 ¹8.bxc3 8...Ve7 9.Ve2 Hxc3 10.bxc3 

Va3 11.Vd2 c5 Sötét a fejletlenebb fél, nem 

kéne nyitnia az állást. 12.0–0 Hc6 13.Fe4 

13.Hg5 cxd4 14.Vf4 Hd8 15.cxd4 h6 16.He4 

Fxe4 17.Vxe4 Bc8 18.c4² 13...f5 14.exf6 

gxf6 15.d5! He7 16.Bfe1 f5?? Nem látta a 
leselkedő veszélyt. Ennyira naiv nem lehet! 

Muszáj lett volna sáncolnia. 16...0–0–0 
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17.c4² 17.dxe6!+– Fxe4 17...d5 18.Fd3+– 

18.exd7+ Kd8 19.Hg5 Fd5 20.Bxe7 Kxe7 

21.Vxd5 Vxc3 22.d8V+ Matt a vége: 

22.d8V+ Baxd8 23.Ve6+ Kf8 24.Vf7# 1–0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurkó Bence 

ATTE-ARISZ – Sárkány DSE-Sinus III 

4,5–7,5 

Új helyszínen várt minket a korábban a görög 

kisebbségi önkormányzat által működtetett 

ATTE-ARISZ, amelyik most már az angyal-

földi Nemzetiségek Házában működve más 

kisebbségieket is megpróbál integrálni 

csapatába. Mint az eredményekből 

egyértelmű, nem sok sikerrel: mindössze 9 

ellenfelünk volt, azaz, három győzelemmel 

kezdtük a mérkőzést. (Játék nélkül nyert 

Szivák András, Tóth Viktor és az első felnőtt 

csapatbajnoki partiját majdnem lejátszó 

Polgár Botond). Ebből az is látszik, hogy 

valójában a meccset 4,5–4,5-re hoztuk csak 

ki; és igaz ugyan, hogy nem voltak sem 

Érsekiék, sem Bedecs Marci, de az 50%-os 

eredmény így sem jó, mert a partikat kell 

nézni, és nem voltunk azokban túl jók. 

Nagyon gyorsan remizett Lakatos Tamás, 

kicsit talán félve az állástól. Ugyanilyen 

gyorsan már ki is kapott Szabó Martin, aki a 

jól sikerült hajdúböszörményi verseny után 

kapott meghívót a felnőtt csapatba, azaz neki 

is első partija volt: rögtön egy miniatűr-

vereséggel kezdett. Szintén egy gyors vereség 

Novák Levente részéről: nem csak, hogy 

elfelejtette a sokszor begyakorolt nyitást, de 

még egy pofonegyszerű motívumba is 

belelépett. Mezei Szilárd a megnyitási előny 

helyett fonalasan hátrányba került: volt ugyan 

esélye remizni, de nem több, mint esély. 

Legalább Kurkó Bence és Tóth Nikoletta 

nyertek. Magyar Erik picit jobb állásában nem 

talált tervet, nem tudott mire játszani; ez van, 

nem mindenki néz el gyalogot vagy tisztet. 

Makay Márk ellenben  győzött, ahogy Szadai 

Dávidnak is sikerült kisebb nehézségek után. 

Nyert: Tóth Nikoletta, Kurkó Bence, Szadai 

Dávid, Makay Márk János, játék nélkül 

Szivák András, Tóth Viktor, Polgár Botond 

István. 

Sárkány DSE-Sinus III – Pénzügyőr IV 6–6 

A listavezető Pénzügyőr IV-es csapata volt az 

ellenfél. Újabban szokás, hogy jól nem sikerül 

leülni – nem is várható a tavalyihoz vagy 

tavalyelőttihez hasonló jó eredmény így. Most 

Mezei Szilárd hiányzott betegség, Érseki 

Tamara és Áron pedig disznóvágás miatt. 

(Minek egyáltalán disznót vágni?). A kettes 

csapatból is sok hiányzó volt: így Tóth Niki 

és Tóth Viktor ott játszottak. 

A mérkőzésre nem jött el Szadai Dávid, így 

egy kontumált vereséggel nyitottunk. Utána 

majdnem végig egyforma volt: mindig egy 

nyerésünkre egy vereség válaszolt, így jött ki 

a 6–6-os végeredmény is. Egyáltalán nem volt 

nehéz ellenfél a Pénzügyőr, annak ellenére 

sem, hogy listavezetők, és még a leadott tábla 

ellenére is nyernünk kellett volna. Rengeteg 

táblán nem találtak meg a játékosaink 

egyszerű kombinációkat. 

A vereségünket pár gyors győzelemmel 

feledtettük: Giang Tran Nam, Szabó Martin, 

Magyar Erik és Makay Márk János mind 

gyorsan győztek, így 4–1 volt ide. Utána 

kikapott Csajbók Levente és Szivák András, 

Lakatos Tamás nem talált kombinációt, de ő 

maga elnézett egyet: egyforma.  

Bertalan Sándor rosszabb állásból remivel jött 

ki: igen ám, de közben kihagyott egy 

egylépéses mattot. A maradék partikban azért 

jó esélyünk volt: bár Bedecs Marci veszve 

állt, és el is bukta, de mind Novák Levente, 

mind Kurkó Bence győzelmemre állt. Végül 

csak Levente nyert; Bence a nyerést kihagyta. 

Így alakult ki a számunkra jónak tűnő, de 

valójában rossz 6–6-os végeredmény. 

Nyert: Novák Levente Péter, Szabó A. 

Martin, Magyar Erik Ferenc, Giang Tran 

Nam, Makay Márk János. 
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Budapesti Ifjúsági Sakk Csapatbajnokság, 2. 

játéknap, 2016. november 19. 

Elég rosszul kezdődött a játéknap: kicsivel 

szombat előtt Korpics Zsolt jelezte, hogy a 

Kőbánya II-es csapata nem fog ellenünk 

kiállni, majd aznap hívott Balla Attila, hogy 

az MTK-val is kiállási gondok vannak. Így a 

mi játékosaink ezen a napon eggyel 

kevesebbet játszhattak, a tartalékjátékos pedig 

kettő helyett csak egyet. Ráadásul az eggyel 

kevesebb forduló azt is jelentette, hogy a 

játékosaink nem jönnek játékba; a napi 

második fordulós ellenfelünk már eleve 

játszott egyet, úgy kerülünk majd velük össze. 

De kezdjük a hivatalos osztállyal! Ott a 

szintén 4–0-ra nyerő Barczával kerültünk 

össze. Próbáltuk megtippelni, ki lehet az 

ellenfél, de a mérkőzés előtti 30 perces 

felkészítésbe nem sok minden fér bele. Végül 

az ellenfelek felét nem sikerült eltalálni, 

Palczerték nem jöttek meg. Zlotov Viktor volt 

az első táblán, Schiszler Gellért a másodikon, 

Schmidt Richárd a harmadikon, Tancz János a 

negyediken. Nálunk Szivák András–Tóth 

Viktor–Kertész Áron Borsa–Szabó Martin 

volt a sorrend. 

Erősség szerint 2–2 körül kellett lennie a 

meccsnek, annyi is lett. Szabó Martin nagyon 

hamar el tudta foglalni a centrumot, 

megindította a királyszárnyi támadást, és az 

átütött. Igazából nem volt nehéz dolga. Szivák 

András beszorult védekezni, Tóth Viktor 

nagyon jól, gyakorlatilag nyerésre állt, 

Kertész Borsa pedig rosszabbul ugyan, de 

tartható módon, azaz, a minimális győzelemre 

is kilátás volt. Szivák András a leszorított 

állásában csak védekezett, meg sem próbált 

ellentámadni, Viktor kihagyott egy 

gyalognyerést, amire aligha veszti el a 

mérkőzést; Borsa ellenfele viszont Borsát 

segítette. Így az első két játszma rossz irányba 

fordult, Borsáé jó irnyba: ez is lett a vége. 

Viktornál a kihagyott lehetőség megbosszulta 

magát, kikapott, ahogy András is a 

folyamatos védekezésben felőrlődött; Borsa 

nyert viszont. 2–2. 

Az amatőröknél a két ingyen kapott 4–0 

felvitte mindkét csapatunkat, meg nem 

érdemelt, ki nem harcolt helyezésig. Ez azért 

baj, mert nem csak, hogy nem játszottak az 

első meccsen, de rögtön keményebbet kaptak 

a másodikon... 

Az amatőr egyes csapatban Magyar Erik, 

Makay Márk, Tóth Balázs és Polgár Botond 

voltak. Sajnos, de jó amatőr, élő nélküli 

játékosunk idén nincs; tavaly még volt Szivák 

András, Szabó Martin, Mátéfy Ádám, Makay 

Márk is... most már mind élősök ők. A napi 

2., valójában 5. forduóban ez ki is jött: 

nyertünk a két élős partiban, kikaptunk a két 

élőtlen partiban, ráadásul két jó, illetve két 

rossz partiban (tisztet ütésben hagyni, meg 

ilyenek.) 

A napi nekünk második, valójában harmadik, 

sorszám szerint pedig hatodik fordulóban 

meglepő ellenfelet kaptunk: a Palota II-es 

csapatát úgy, hogy ott játszottak az erősebbek. 

Mihály Zoli kicsit inkorrekt módon, de 

szabályosan és célorientáltan, a II-es csapatba 

rakta az erősebbeket, és az I-esbe a 

gyengébbeket. Miért? Mert az első játéknap 

első három fordulójában a kettes csapata 

szerepelt jól, az egyes rosszul, így azokat, 

akik jól szerepeltek, azokat tette át második 

nap a gyengébb csapatba, hogy az első napon 

gyengébben szereplő erősek megnyerjék a 

bajnokságot... Így Magyar Erik Palotai 

Attilával került össze, Makay Márk Farkas 

Ottóval, a két amatőrünk pedig ott is két 

amatőrrel. Magyar Erik jóval jobban állt, 

Palotai Attila remivel akart menekülni, Erik 

viszont nem tudta, mit csináljon, hogyan 

fokozhatná az előnyét. Ez máskor is előjött 

nála: ha nem kerül előnybe, akkor veszít, mert 

ahhoz van hozzászokva, azt szereti, ha 

valahogy, valamilyen trükkel gyalogelőnybe 

vagy tisztelőnybe kerül, és a végjátékot már 

megnyeri. Ha nincs semmi, akkor ötlettelen, 

tervtelen, és kikap. Tóth Balázs vesztőgyanús 

állásból remizett, Polgár Botond nyert. Azaz, 

a játék nélküli 4–0-át követő 2–2 után 

kikaptunk végül 1,5–2,5-re, és ezzel 

elveszítettük az esélyünket a jó helyezésre. 

Az amatőr kettes csapatban Zheng Roland, 

Balogh Gerda, Kóczián Hanna, Kóczián 

Benedek és Zheng Dániel voltak. Az első 

meccs játék nélküli 4–0-ját követően a 

Kőbánya ifi amatőr egyes csapattal kerültünk 

össze. Zheng Roland relatíve jól állt, de 

bástyát tett ütésbe, indokolatlanul, és kikapott. 

A többiek mind jól, egál körül álltak, sőt, 
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Kóczián Benedek teljesen nyerve állt Kovács 

Miléna ellen: gyalogelőnnyel kezdett, majd 

tisztelőnye lehetett volna, de azt kihagyta: ám 

a gyalogelőnyt egészen sokáig tartotta, talán 

tisztelőny is lett belőle, amikor alapsori mattot 

kapott. A következő ellenfél a HÜSI volt: itt 

2–2 lett, de úgy, hogy az első táblán Roland 

nem csak, hogy teljesen nyerve állt, de már 

mattra állt az ellenfele; amikor Roland addig 

nézte, hogy adhatna mattot, míg nem figyelt 

arra, hogy az ellenfél is tud mattot adni, 

megtámadván az alapsori bástyáját, amit 

Roland nem vitt el. Ez elég borzalmas, hogy 

két partiban is, két bástyaelnézés, 12 évesen 

ilyennek nem szabadna semmikor sem 

előfordulnia. Balogh Gerda teljesen 

érthetetlen módon játszott, megtámadták a 

lovát, nem vitte el, kötésbe lépett... Kóczián 

Hanna maradt ki, azaz, ő aznap csak egyet 

játszott. Öccse, Benedek és Roli öccse, Dani 

játszottak, mindketten nyertek: Danit teljesen 

letámadta az ellenfél, oda se figyelve arra, 

marad-e figurája, mindegyikkel addig 

támadot, amíg le nem ütöttök; Beni 

rosszabbul állt talán Kósik Zente ellen, de 

végül övé lett a pont, ő nyert. 

A Hivatalos osztály állása 

Az Amatőr osztály állása 

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. 

 

Sakksuli Kupa, 2016. november 27. 

Az NB-e időponttal egyidőben a Kőrösi Művelődési 

Központban Sakksuli Kupa is volt. 

B csoport, 11. hely: Tóth Tímea 4p 

C csoport, 3. hely: Makay Márk János 5p 

Végeredmények 

10 éve történt 

Bp II. osztály (akkori harmadik vonal): 

2006. december 10. 

 

8 Tabáni Spartacus III – RHDSE  4 

Versenybíró: Tichy-Rács Bálint 

X Radványi Tibor – Nádasi Balázs 

0 Kiss Kinga – Mitlasovszki Imre 

1 Palczert Miklós – Horváth Csaba 

1 Molnár Márton – Szöllősi János 

X Besztercsényi Tibor – Kalocsai Attila 

1 Nagy László – Molnár Gábor 

1 Sultisz István – Nádasi Ádám 

X Maisztorovics Péter – Cser András 

X Schatzer András – Butkóczi Lajos 

1 Kocsis Dániel – Németh Géza 

1 Simonyi Gergő – Butkóczi Alina Rita 

0 Nesselfeld Jenő – Bíró László 

Igen, az akkori Tabán III-ban ott volt a most 

már Sárkányos Simonyi Gergő, és még ott 

játszott Kiss Kinga, aki később a Sárkányban 

hagyta abba. Nesselfeld Kristóf ma már 

Exeterben tanul, az ő apja játszott az utolsó 

táblán. Schatzer András a Barczában van, 

ahogy Palczert Miklós is. Nagy Laci bácsi és 

Sultisz István tudomásom szerint él még. 

Nálunk Mitlasovszki Imre még játszik néha a 

Törekvésben, Szöllősi Jani Angliában, Cser 

András nem tudom, hol. Alapító tagunk, 

Németh Géza, 2009-ben elhunyt. Butkóczi 

Alina Rita és Bíró László nem sokkal ezelőtt 

összejöttek, de azóta szétmentek. 

Budapesti Ifjúsági csapatbajnokság: 

2006. december 2. és 2006. december 9. 

I. osztály: 

2 Barcza GSC I – RHDSE I 4 

X Keresztes Balázs – Szili András 

X Fülöp Szabolcs – Varga–Tóth Áron 

1  Zsipi Alex Márk – Bereznai Henrik 

0 Felméry Dániel – Horváth Csaba 

0 Hajdú Marcell – Mitlasovszki Tünde 

0 Gyürke Csaba – Szöllősi János 

2 RHDSE – Statisztika PSC 4 

0 Szili András – Vass Viktor 

0 Varga–Tóth Áron – Izsó Dániel 

0  Bereznai Henrik – Szepes Tamás 

X Horváth Csaba – Jónás Dániel 

1 Mitlasovszki Tünde – Székely Anna 

X Szöllősi János – Kende Mátyás 

A Barczások elleni győzelem ugyanolyan 

papírforma volt, mint a vereség a Statisztika 

ellen. Akkor még volt Statisztika. Izsó Dániel 

http://www.bssz.hu/versenyek/bssz/1617/csberedmenyek/o8f2.pdf
http://chess-results.com/tnr245404.aspx?lan=1&art=0&rd=6&wi=821
http://www.sakkmatyi.hu/sakksulikupa/ssi1127.html
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végül FM lett, három ifjúsági országos 

bajnoki cím után az NB I/B-ből hagyta abba. 

Kende Mátyás most gó mesterjelölt, Szepes 

Tamás pedig visszaigazolt a Spartacus és az 

MTK után Lőrincre. A rendkívül tehetséges 

Varga–Tóth Áron esetében az, hogy 

abbahagyta, amiatt is történhetett, mert míg 

kisebb korában folyamatosan nyert, az első 

osztályban a magas táblákon mindig elverték. 

Hiába, a tehetség nem minden, az 1700-as 

élőjéről nem tudott tanulás hiányában 

előrelépni. 

I/B. osztály: 

3 Törekvés – RHDSE II  1 

1 Bozsonyik Adrián – Molnár Gábor 

X Batári Zoltán – Balla Attila 

X Palla Ákos Botond – Asztalos Dávid 

1  Dávid Balázs – Bíró László 

2,5  RHDSE II – Postás AH 1,5 

1 Molnár Gábor – Rácz Gábor 

X Balla Attila – Szerényi Bence 

1 Butkóczi Alina Rita – Németh Attila 

0  Pető Kristóf – Homonnay Bálint 

A Törekvésből többen is átjöttek a Sárkányba, 

de csak Palla Ákos maradt meg. Bozsonyik 

Adrián 13 évesen 2000-et megjátszott, de 

abbahagyta. A Postás akkoriban Szabolcsi 

János tanítványaiból állt, mivel János is ott 

játszott. Rácz Gábor a Rubiconos Rácz Árpád 

fia, Homonnay Bálint pedig dr. Homonnay 

Géza fia, ők később a Sárkányba leigazoltak, 

Németh Attilával együtt. 

II/A. osztály: 

0,5  RHDSE III – Csepeli TK II 3,5 

– Heizler Zsolt – Simon Tamás 

0 Horváth Gábor B. – Trautmann Eszter 

X Farkas Dániel – Bencze Márton 

0 Cser Nikolett – Horváth Bátor 

0  RHDSE III – BEAC I 4 

0 Horváth Gábor B. – Farkas Szabolcs 

0 Juhász Mátyás P. – Szemák Dávid 

0 Ér Dániel András – Kalmár Miksa 

0 Cser Nikoletta – Farkas Ákos 

Ez ellen a BEAC ellen természetes a vereség. 

Kalmás Miksa és Farkas Ákos 10 éves koruk 

előtt a korosztályuk legjobbjához tartoztak; 

ekkor 9 és 7 évesek voltak. Ebből a csapatból 

később mindenki Balassis lett, talán Ér Dani 

nem. Ma már Juhász Matyi egy Apáczais 

érettségi után Angliában tanul. 

Amatőr/B. osztály: 

1. fordulós elmaradt mérkőzés, 2006.12.18. 

2 RHDSE IV – Soroksár II 1 

1 Ér Dániel András – Harmati Kristóf 

0 Cser Melinda – Bányai Gergely 

1 Cser Melinda – Mátraházi István 

A Soroksár II-es csapata nem állt ki ellenünk, és a 

kiírás szerint ekkor még meg kellett ismételni a 

mérkőzést. Eljöttek az Újlak utcai iskolába, és, ha 

jól emlékszem a terem számára, akkor a 40-es 

teremben megmérkőztünk. Mindhárom gyerek 

újlakos volt tőlünk. 

1,5  RHDSE IV – Tabáni Sp. III 1,5 

– Kalocsai Marcell – Bacsó Gergely 

X Cser Melinda – Nesselfeld Kristóf 

1 Dénes Miksa – Soós Anna Lujza 

2,5  Csepeli TK III – RHDSE IV 0,5 

X Horváth Bátor – Cser Melinda 

1 Kóbulya Bence – Dénes Miksa 

1 Zupkó Bálint – Dénes Bánk 

Következő sakkversenyek: 

Minden verseny 10 órakor kezdődik, kivéve, 

ha más nincs írva. 

2016. december 17. Budapesti Régiós 

Karácsonyi Ifjúsági verseny, Falk M. u. 10. 

2016. december 18., Bp II és Bp III, Sárkány 

DSE-Sinus II – Siketek II és Sárkány DSE-

Sinus III – Palota Sakk II 

2016. december 18, 15 óra: Németh Géza 

villám emlékverseny 

2016. december 22. Évzáró karácsonyi 

ifjúsági háziverseny, 9,30, Szabadság u. 24. 

Klub 

2016. december 27–30. VIII. Karácsonyi 

Open, Curia utca 5. 

2017. január 5–14. IX. Perényi Béla 

évadnyitó verseny, Falk Miksa utca 10. 

2017. január 6–8. I. Titán Kupa 

Folyamatosan frissülő versenynaptár a 

www.sarkanydse.hu oldalon 

http://sarkanydse.hu/index.php/cimlap/455-2016-09-01-20-42-01


 

Magnus Carlssen megvédte világbajnoki címét 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huszonhatodik születésnapján, 2016. 

november 30-án a norvég Magnus Carlsen 

megvédte világbajnoki címét New York-ban, 

kihívójával, Sergey Karjakinnal szemben. A 

mérkőzés 12 játszmás páros meccs volt, 

amelynek első 12 játszmájában főleg az volt 

jellemző, hogy Carlsen támadott, Karjakin 

pedig megpróbálta leszerelni, és várt arra a 

pillanatra, amikor lecsaphat; emiatt az átlagos 

néző számára meglehetősen unalmas volt a 

mérkőzések java. A döntés a rájátszás négy 

meccsére maradt: ezt a kiváló fizikumú, 

divatlapokban is szereplő Carlsen a láthatóan 

már kifáradt Karjakin ellen meggyőző módon, 

3–1-es győzelemmel hozta. Így a 

világranglistát öt és fél éve vezető norvég már 

háromszoros világbajnok! 

 

Magnus Carlsen – Sergey Karjakin 

Világbajnokság, 4. rapidjátszma [B54] 
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