
Tisztelt Sporttársak! Tisztelt Sakkbarátok! 

A Budapesti Sakkszövetség egy hónapja megválasztott elnöksége nagy lendülettel látott neki a 

munkának. Néhány fontosabb döntésünkről szeretném tájékoztatni az érdeklődőket. 

Az elmúlt ülésünkön döntöttünk arról, hogy jelentkezünk az országos ifjúsági csapatbajnokság 

megrendezésére, amit hosszú éveken keresztül Miskolcon rendeztek. Sikerült megszereznünk ehhez 

a Fővárosi Önkormányzat támogatását is, aminek köszönhetően nagyon kedvező feltételekkel 

kaphatjuk meg erre a rendezvényre a Kós Károly kollégium mellett, a területen található Ybl Mikós 

Építőipari Szakképző Iskola kézilabda-pályányi sportcsarnokát is. Ennek köszönhetően a Budapesti 

Sakkszövetség mind az étkezés, mind a szállásköltség és a nevezési díj tekintetében jobb ajánlatot 

tud tenni a tavalyi miskolci áraknál. Meggyőződésünk, hogy az ország túlnyomó részének jóval 

kedvezőbb lesz ez a helyszín, a budapesti csapatok pedig összességében 2 millió forint körüli 

összeget takaríthatnak meg.  

Jakobetz László javaslatára elfogadtuk, hogy a több csapatot indító egyesületek kapjanak 

jelentősebb nevezési díjkedvezményt. A „pályázatot” és a költségvetést a döntéseink alapján 

Krizsány László készíti el. Azt gondolom, jogosan reménykedhetünk abban, hogy a Magyar 

Sakkszövetség Budapestnek adja a rendezés jogát. 

Döntöttünk arról, hogy még ebben a félévben új gyerekversenyek megszervezését támogatjuk, 

ösztönözzük, döntően olyan kerületekben, ahol eddig nem rendeztek ilyeneket. Több kerületi 

polgármesterrel egyeztettem, termet mindenhol ingyen biztosítanak, és általában kisebb összeget is 

felajánlottak a díjakra. Az elnökségben úgy döntöttünk, hogy ősztől ezeket a versenyeket egy 

versenysorozattá szervezzük össze, és létrehozunk egy Budapesti Gyerek Grand Prix sorozatot. (A 

név természetesen egyelőre munkanév.) Örülnénk, ha minél több kerületet sikerülne bekapcsolni a 

versenysorozatba. Az elnökség Nádasi Balázst kérte fel, hogy tegyen javaslatot a pontrendszerre, és 

gondolja végig a gyerekek esetében egy helyi, budapesti értékszám kialakításának lehetőségét is. 

Döntöttünk arról is, hogy még ebben a félévben két senior versenyt is szervezünk. Az első verseny 

április második felében várható, aminek napi egy fordulója lesz hétköznap délelőttönként. Ennek 

koordinációját dr. Nagy Sándor végzi. 

A következő elnökségi ülés elején egyeztetést tartunk a budapesti versenyszervezőkkel, hogy 

összehangoltabban legyenek meghirdetve a fővárosi versenyek. 

A média-megjelenésünk is egész jó volt az első hónapban. Az óvodásbajnokság bekerült az RTL 

Klub híradójába, az ATV-be, a Blikkbe. Az Új Katedra című pedagógus szakmai lap hosszú 

interjúsorozatot közöl a sakkoktatásban rejlő lehetőségekről, amiben nyilatkozik Dúró Zsuzsa, 

Horváth Zoltán és Korpics Zsolt is. Hamarosan megjelenik egy cikk az Origo internetes újság 

’Bezzeganya’ rovatában is a gyerekek sakkozásáról. 

A Budapesti Sakkszövetség szomorú költségvetési helyzetét is áttekintettük. (Már kétszer.) Jelenleg 

sem az irodavezetőnek, sem a főtitkárnak nem tudjuk fizetni a jelképes járandóságát sem. Bízom 

benne, hogy hamarosan sikerül ezt a kérdést is rendezni, de ha bárki tud támogatást szervezni, azt 

nagyon köszönjük.  

Ezek voltak az elmúlt egy hónap legfontosabb döntései. Reménykedem abban, hogy ezeket a 

döntéseinket az elkövetkező hónapokban sikerül majd megvalósítanunk, és ezzel érezhetően hozzá 

tudunk járulni a budapesti sakkélet fellendítéséhez.  
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