Sárkány Diáksport Egyesület
Budapesti sakk és szellemisport utánpótlásnevelő egyesület

Sakkcsapatunk eredményei:
NB II. 3. hely 2010/11
Bp. I. 1. hely 2009/10
Bp. II. 1. hely 2008/09, 3. hely 2010/11
Bp. III. 1. hely 2010/11, 2. hely 2009/10, 2007/08
Bp. Ifj. I. 1. hely 2010/11, 2008/09
Bp. Ifj. I. 2. hely 2009/10
Bp. ifj. I. 2. hely 2007/08

Sakkcsapat
A Sárkány DSE alapvetően sakk, ám más szellemi sportágakban is jelen lévő, utánpótlásneveléssel és versenyeztetéssel foglalkozó nevelőegyesület, mely felnőtt tagjai számára is
biztosítja a rendszeres és szervezett klubélet, illetve az önfejlesztés lehetőségét.
Egyesületünket 2007. márciusában jegyezte be a bíróság, előtte másik egyesület
szakosztályaként működtünk. 2009-ben megalapítottuk saját, önálló szellemisport
szakosztályunkat, mely elsősorban gó és dáma sportokkal foglalkozik.
Jelenleg kb. 70 rendszeresen versenyző tagunk van, elsősorban Budapest XVII. kerületéhez,
Rákosmentéhez kötődünk.
Feladatunknak tartjuk a magyar sakk-kultúra ápolását és továbbvitelét, a sakkjáték és más
szellemi sportok népszerűsítését, sportbaráti és nemzetközi kapcsolatok kiépítését, a
legtehetségesebbek és legelhivatottabbak számára pedig a magas szinten való versenyzés
lehetőségének biztosítását. Egyesületünk közhasznú, így a fentieket nem csak saját tagjaink
számára, hanem minden érdeklődő számára biztosítjuk.
A felnőtt sakk csapatbajnokságban célunk bekerülni az NB I-be.

Honlapunk
Internetes honlapunkat (www.sarkanydse.hu) rendeszeresen frissítjük és folyamatosan
fejlesztjük. Megtalálhatóak rajta egyesületünk játékoslistái, aktuális versenyeink, csapataink és
játékosaink eredményei, képgalériák, továbbá sok hasznos egyéb információ is.
A további fejlsztés iránya egy dinamikus, naponta változó tartalommal – így napi példapartival,
kombinációkkal – jelentkező interaktív honlap.

Sakkoktatás
Egyesületünk számára kiemelten fontos az oktatás-nevelés a sakksporton keresztül, a
legtehetségesebbek és legelhivatottabbak számára pedig a magas szintű edzések biztosítása.
A sakk komplex módon fejleszt különböző szellemi, kognitív és pszichikai készségeket és
képességeket, így a logikai, a számolási képességeket, az önfegyelmet, a memóriát, a
kreativitást, koncentrációt; különösen fontos benne a hosszútávú stratégiai tervezés, ám
hangsúlyos szerepe van a kínálkozó lehetőségek azonnali megragadására való képességnek is.
Egyesületünk többszintű oktatást tud felkínálni, az iskolai szakköröktől kiindulva az egyéni,
személyre szabott edzések biztosításáig.

Önképzés
Az internet korában, amikor szinte minden információ megtalálható a világhálón, különösen
fontos a tanulási folyamat elsajátítása, az önfejlesztés képességével való rendelkezés; nagy
hangsúlyt fektetünk arra is, hogy lehetővé tegyük tagjaink számára ennek elsajátítását. Ennek
érdekében tagjainkat megtanítjuk a sakk-adatbázisok és elemző programok használatára és
kezelésére, továbbá önálló sakk-könyvtár felállítását és üzemeltetését határoztuk el, mely a
maga nemében egyedülálló lesz az egész országban!

Sakkversenyek
Budapest több pontján is szervezünk, rendezünk versenyeket. Több kerületben (IV., XII., XVII.)
mi bonyolítjuk le a kerületi sakk diákolimpiát, ezen kívül a többi szellemi sportban budapesti,
országos döntőket rendezünk. A hagyományok ápolása és az eltávozottak emlékének őrzése is
fontos: elmékversenyt tartunk Babos László sakkoktató pedagógus tiszteletére. A Lauder Javne
iskolában egyesületünk sokadik éve a lebonyolítója Magyarország legnagyobb egynapos
gyerek sakkversenyének.
Értékszámszerző versenyeket is rendezünk, így már harmadik éve a Törekvés Művelődési
Központban egyhétvégés minősítő versenyt, míg második éve – szintén az országban is
ritkaságszámba menő módon – nemzetközi mesterversenyt is tartunk. Az első alkalommal erre a
versenyre főszponzorunk, a Sinus Plus Kft. irodájában került sor 2010 augusztusának végén,
ahol vendégjátékosunk, Juhász Kristóf nemzetközi mesteri normát teljesített.
Saját rendezésű versenyeinken kívül csapataink és játékosaink más egyéni versenyeken is részt
vesznek, így a Magyar Nemzeti Ifjúsági Sakk Csapatbajnokságon Miskolcon, pünkösdkor a
Magyar Korcsoportos Rapid Egyéni- és Csapatbajnokságon Szombathelyen, a nyári szünetben a
Magyar Korcsoportos Nemzeti Sakkbajnokságon; továbbá más egyéni versenyeken és külföldi
versenyeken is.

Sakktábor
A nyári szünetben egy tábornyi csapattal részt veszünk Balatonalmádiban Magyarország
legnagyobb egyéni nemzetközi versenyén, a Pannónia Kupán. Mindig külön apartmanban
szállunk meg, és természetesen családtagok is jöhetnek. Így a verseny ideje alatt egyesítjük az
ottalvós sakktábort, a komoly, nemzetközi versenyt és a Balaton-parti nyaralást is. Ezen kívül
július végén a pestszentlőrinci Bókay-kertben Orgován Sándor nemzetközi mester
sakktáborában is részt veszünk.

Szellemisport szakosztály
Abban is egyedülállóak vagyunk az országban, hogy külön szellemisport szakosztályt
működtetünk, ahol elsősorban a gó, a dáma és a gomoku szellemi sportokra koncentrálunk
(több felnőtt sakkjátékosunk pedig bridzsel). A XVIII. kerületi Kondor Béla Művelődési Ház
fogadta be a szakosztályt, és kiváló oktatók sora tartja a foglalkozásokat: Pócsai Rita magyar
bajnok és női Európa-bajnok gó nagymester, Kőszegi Sándor gómester, Penkalo Viktor
dámamester, Jesztl József játékoktató. A foglalkozásokat Köllner Ödön szervezi.
Köllner Ödön
kollnerodon@gmail.com
06-20- 5155937
– A gó a világ egyik legrégebbi és – egyszerű szabályrendszere ellenére – legbonyolultabb
játéka. Kb. 4000 éves, Kínából származik, ám Japánból terjedt el. A keleti játék egyre jobban
meghódítja a nyugati országokat is, egyre népszerűbb a világon; türelemre és tiszteletre tanít.
– A dáma a világ talán legelterjedtebb játéka, és mind közül a legagresszívebb stratégiájú. A
10x10-es táblán mindkét játékosnak 20 korongja van, a játék célja az ellenfél korongjainak
leütése.
– A gomoku a közismert amőbajáték versenyváltozata. Mindenhol játsszák, elég hozzá egy papír
és egy toll.
– A bridzs egyike annak a kevés kártyajátéknak, amelyet versenyszerűen is lehet űzni, mivel a
leosztásnak semmi szerepe nincs a végeredmények megállapításában. A bridzset párban
játsszák, a cél: a licitáláskor begyűjtött információk segítségével túljárni az ellenfelek eszén.

Miért érdemes a tagunknak lenni?
A Sárkány DSE tagjának lenni több, mint egy sikeres közösséghez tartozni; egy széles spektrumú
szellemi műhely jött össze egyesületünkben! Tagjaink és ifjúsági tagjaink szülei között van
cégvezető, könyvelő, könyvvizsgáló, pénzügyi tanácsadó, közlekedési szakember,
folyóiratszerkesztő, iskolaigazgató, egyetemi oktató, színész, író, ügyvéd, fafaragó művész,
fényképész, nyelvtanár, építésügyi szakember, és a Magyar Sakkvilág főszerkesztője is.
Miért érdemes a társaságon kívül tagnak lenni?
– 10% kedvezmény a Magyar Sakkvilág boltjában;
– a Magyar Sakkvilág folyóirat kedvezményes előfizetése;
– 10% kedvezmény a Profi-T Könyvelő Kft. szolgáltatásaiból;
– nevezési díjkedvezmény a Sárkány DSE versenyein;
– a csapatbajnokságokon és egyéni versenyeken való részvétel lehetősége;
– magas színvonalú sakkedzéseken való részvétel lehetősége;
– ingyenes közösségi programokban való részvétel lehetősége;
– sárkányos póló, játszmalaptartó, toll...

Miért érdemes mellénk állni?
Dinamikusan fejlődő, sikeres csapat vagyunk. Az Ön támogatásával fiatal egyesületünk
élvonalbeli teljesítményre képes, mind a tehetségek gondozásában és fejlesztésében, mind
pedig a kiemelt versenysport területén. Álljon mellénk, támogasson minket: mi értéket
teremtünk!
Már mellénk álltak:
Sinus Plus Kft.
Getwell Center Egészségügyi és Szolgáltató Kft.
Gamax Kft.
Hogyan válhat sikereink részesévé?
– Közhasznú egyesületünk számára nyújtott szponzori támogatásával.
– Kiemelkedő tehetségeinknek nyújtott ösztöndíj jellegű felajánlásával.
– Nemzetközi és országos versenyienk névadó szponzoraként.
– Pártoló tagként egy éves tagdíjnak megfelelő összeg befizetésével.
– Adója 1%-ának felajánlásával a Sárkány DSE javára; adószámunk: 18192782-1-42.
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