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NB II., negyedik forduló 

A negyedik  meccs is a Kastélyban volt, 2015. 

november 8-án, a tavaly még NB I/B-s 

Biatorbágy ellen. Ellenfelünk tavalyhoz 

képest egy picit talán még erősebb is lett – az 

biztos, hogy Bokros Albi az egyik legerősebb 

magyar mester, bár előző első táblásuk, 

Pálkövi Józsi is az. Amiben ők gyengék 

voltak, az az ifi (a következő ellenfelünk, a 

Kisbér-Ászárnak is az ifitábla a gyenge pont), 

a 12-es táblán a Pénzügyőr csapatából 

kölcsönvett Sulyok Eszter játszott, mint 

utólag kiderült, szabálytalanul, mert egy 

meccsen csak három vendégjátékos ülhet le, 

akármelyik bajnokságban játsszon is 

anyaegyesületük. Emiatt itt egy fél pontot 

jóvá fognak nekünk írni, így ez lesz a 

végeredmény: 

SDSE-Sinus – Viadukt Biatorbány 5,5–6,5 

A meccs olyan értelemben jól indult, hogy 

játszott az ellenfélnél Szitás Gábor, aki 

egyébként nagyjából állandó vesztő. 

Emlékeim szerint Gara-Tarnóczi Péter és én 

végeztünk leghamarabb, kb. 2 órás játék után, 

én ismét világossal voltam, és ismét egy 

2269-es élős játékost remiztem ki a sárkány 

megnyitásban (elsősorban Budai Dávidra 

készültem, és csak kisebb részben Mincsovics 

Miklósra, és noha a készülés nem jött be, de 

azért elég önbizalmat adott ahhoz, hogy 

világossal remire törjek), és gyorsan (bő két 

órás játék után) döntetlen lett Tóth Niki 

partija is Sulyok Eszter ellen. Minden más 
táblán nagy volt a küzdelem. 

Három óra játék után elkezdtek véget érni a 

mérkőzések. Bár hátrányosabb állásba került, 

de Suhajda Attila is döntetlent tudott kihozni 

dr. Kende György ellen, kikapott Nagy 

Árontól Horváth Csaba és az első táblán 

Peredy Ferenc, viszont nyert Vágyi Erik: 

Göcző Melinda túllépte a gondolkodási időt. 

Egy mínuszban voltunk tehát hét mérkőzés 

befejezte után. Palla Ákos gyalogelőnyben 

volt, Pál Misi pedig majdnem hogy nyerve, 

illetve, valószínűleg nyerve, de mindig éppen 

lekésve a nyerést, de megtartva annyi előnyt, 

hogy a játszma továbbra is neki álljon. 

Centgráf Józsi végül elvesztette Mincsovics 

ellen, ám Lakatos Tamásnál kezdett úgy 

tűnni, hogy hiába a 400-nál is több 

élőhátrány, de ezt ki fogja tudni remizni. 

Bedecs Marci végig rosszabbul állt ugyan az 

ellenfél csapatvezetője, a mesterjelölt Ruip 

János ellen, de sosem annyira, hogy veszve 

legyen, és elég bonyolult volt az állás ahhoz, 

hogy legyen esélye megmenteni. Misi végül 

megnyerte, Ákos ellenben érthetetlen vesztőt 

húzott, egyetlen lépéssel veszítette el a 

mérkőzést Egedi István ellen, így már csak 

Marci mérkőzése ment, és 4,5-6,5-re álltunk. 

Marci szívós védekezésének meg is lett az 

eredménye: Ruip egyik pillanatban, kb. 5 óra 

játék után, olyat húzott, ami után fordult a 

kocka, és Marcinak volt már esélye 

győzelemre játszani. Bár gxh5 után 

nyerőesélyek voltak, a végállás már 

döntetlennek tűnt, és az is lett. Így 5–7, ebből 

lesz majd 5,5–6,5. 

Nyert: Vágyi Erik, Pál Mihály 

A bajnokság állása a chess.hu-n 
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Ruip János  – Bedecs Márton 

NB II 2015/16 Breyer (4.9) [B26] 

 

Sötéttel hosszú és kitartó védekezés után ez az 

állás jött ki, világosnak lehetősége van az 

áttörésre: 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+-+( 
7+-+lmk-+p' 
6n+-zp-+p+& 
5+-+Pvl-zP-% 
4pzPP+-zp-+$ 
3sN-+-+-+P# 
2-+KvL-+-+" 
1+-+-+L+-! 
xabcdefghy 

46.c5 Ff5+ 47.Kc1 Hc7 48.Fg2 Fd3 49.Ff3 

Ff1 50.h4 Fd3 51.c6 Kf7 52.Fe1 Fd4 53.Hc2 

Fe5 54.Ff2 Fc4 55.Fb6 Hxd5 Valószínűleg 

55... Fxd5 lett volna jobb. 56.Fa5 He7 57.Fd8 

Hc8 Most is Fd5 kellett volna. Arra sötét már 

lassan nyerve is állna! 58.Ha3 Fe6 59.b5 d5 

60.Fa5 Fd6 61.Hc2 Fc5 62.Kb2 Hd6! Végre 

fordul a kocka. 63.Ha3 Fxa3+ 64.Kxa3 

Hxb5+ 65.Kxa4 Hd4 66.Fg2 Hxc6 67.Fc7 

Hd4 68.Fxf4 Hf5 Eddig kényszerítő erejű 

lépések sorozata volt, most viszont világos a 

vesztés útjára lép, már kölcsönös 

időzavarban: 69.h5? gxh5 Igaz, hogy 

sötétnek dupla h-gyalogja lett, de ha világos 

csak úgy ott hagyta volna h5-öt leütni, akkor 

nicns szabadgyalog, így viszont lett. Ez az elvi 

döntés, amit egy közepesen képzett sakkozó 

meglép, a konkrétum miatt veszített volna, ha 

Marci tapasztaltabb! 70.Kb4 Hd4 70...h4, 

majd Kg6-Kh5, és sötétnek komoly nyerési 

sansza lehetett volna. 71.Kc5 He2 72.Fe5 

Kg6 73.Ff1 Hc1? 74.Ff6 Hb3+ 75.Kd6 És a 

legvégén még egy picit vigyázni kell, nehogy 

75...Ff7 jöjjön véletlenül, 76.Fd3# miatt! 

75...Ff5 1/2 

Budapesti Felnőtt Sakk Csapatbajnokság, 

negyedik forduló 

SDSE-Sinus II – Törekvés SE 8–4 

2015. november 15-én csak a kettes csapatunk 

játszott a budapesti bajnokságban, mivel a 

hármas csapat olyan bajnokságban van, 

amelyik páratlan csapat-létszámú, és ezen a 

játéknapon pihent. Így hármas csapatunk 

egész novemberben nem játszott, hiszen 

ebben a hónapban két NB-s és egy budapesti 

mérkőzés mellett a negyedik hétvégén 

kivételesen nem lesz játéknap. 

Ilyen könnyű megverni Szurkos Andrást: 

Szurkos András  – Horváth Csaba 

Bp Csb 2015/16 II Bilek Budapest (4.9) [B43] 

 

1.e4 c5 2.Hf3 e6 3.Hc3 a6 4.d4 cxd4 5.Hxd4 

Vc7 6.Fe2 Hf6 7.Ff3 Hc6 8.g4 h6 9.h4 Fb4 

10.g5 hxg5 11.hxg5 Bxh1+ 12.Fxh1 Vh2 És 

sötét már nyerve is van, a többi csak technika 

dolga. 13.Hxc6 Vxh1+ 14.Ke2 Vh5+ 15.Kd3 

Fxc3 16.f3 dxc6 17.Kxc3 Hxe4+ 18.Kb3 Fd7 

19.Fe3 Hxg5 20.Vd4 Hxf3 21.Vxg7 0–0–0 

22.Bd1 Vb5+ 23.Ka3 Ve5 24.Vxf7 Vxe3+ 

25.Bd3 He5 26.Vxd7+ Bxd7 27.Bxe3 Hc4+ 

0–1 

A forduló eredményei a Budapesti 

Sakkszövetség honlapján (pdf) 

Nyert: Horvát Sándor, Kocsis József, 

Horváth Csaba, Simonyi Gergő, Sáfár 

István, Lakatos Tamás. 

Budapesti Ifjúsági Sakk Csapatbajnokság, 

Amatőr osztály, 4–6. foduló 

2015. november 14-én folytatódott a 

Budapesti Ifjúsági Sakk Csapatbajnokság a 

Törekvés Művelődési Központban. 

Az első játéknaphoz képest a játékosok közel 

fele kicserélődött, volt, aki első nap nem ért 

rá, és volt, aki meg akkor jött, de most nem 

tudott. Összességében azt azért sikerült 

tartani, hogy a miénk legyen az egyetlen 

egyesület, amelyik korosztályos csapatokat 

nevez. 

Első csapatunkból hiányzott Kurkó Bence, 

mivel elutaztak külföldre, Magyar Erik állt be 

helyette játszani. Uzonyi Péter, Szivák András 

és Mai Tomi most is játszottak. 

Az első meccs a REAC ellen volt, ők álltak az 

élen, mi a második helyen. A negyedik táblán 

Mai Tomi hozta a szokásos gyors játékát, és 

ez most gyors vereséget ért. A többi parti 

http://www.bssz.hu/versenyek/bssz/1516/csberedmenyek/o2f4.pdf
http://www.bssz.hu/versenyek/bssz/1516/csberedmenyek/o2f4.pdf
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mind nagyon érdekes, sokszor változó volt. 

Uzonyi Peti a nyitást elrontotta, de a 

középjátékban egyértelműen az ellenfele fölé 

nőtt, egész addig, amíg el nem nézett egy 

tisztet. Az állása még így is olyan jó volt, 

hogy, megőrizve hidegvérét, győzni tudott, 

kihasználva azt, hogy az ellenfél menet 

közben elveszítette a fonalat. Szivák András 

nem állt annyira jól, főleg, hogy időhátránya 

volt, de amikor már kevés volt neki hátra, 

nagyon nagy koncentrációt bemutatva nem 

csak, hogy jókat lépett, de még arra is 

odafigyelt, hogy gyorsan tegye azokat meg! 

Magyar Erik előbb nyerve állt, aztán nem 

tudta, mit tegyen, és még ő került vesztő 

helyzetbe: de a fejét ő sem veszítette el, és 

amikor az ellenfél hibázott, Erik meglépte a 

nyerőt. Érdekességként megjegyzem, hogy 

amikor Mihály Zoli látta, hogy a még nyerő 

állásokban a játékosai bizonytalanok, bekínált 

három remit, majd végül mindhárom 

játszmájukat elveszítették. 

 

 

 

 

 

 

 

Az ötödik fordulóban a Pestszentlőrinccel 

kerültünk össze, ők a lehető legjobb 

összeállításukban jöttek – négynél nincsenek 

is többen. Uzonyi Peti előbb vesztőgyanús 

állásba került Geresdi–Horváth Ágoston ellen, 

de nem adta fel a küzdelmet, és végül kihozta 

a remit; a többiek viszont elfáradtak az előző 

partiban, és Szivák András csak remizett, 

Magyar Erik meg ellenállás nélkül kikapott. 

Mai Tomi viszont könnyen nyert, így lett 2-2. 

A harmadik fordulóban pedig az előző 

meccseken könnyű ellenfelet kapó, így 

kevésbé fáradt Barczát kaptuk meg, ahol az 

első táblára ráadásul beült Palczert Matyi, 

mivel ő már befejezte mérkőzését az 

értékszámos versenyen; Peti előbb rosszul állt 

ellene, majd nyerve állhatott volna, majd 

nyerve is állt, de közben vészesen fogyott az 

ideje. A végén teljes nyerés mellett kb. 30 

másodperce maradt, mondtam neki, hogy 

kínáljon remit, bekínálta, az ellenfél 

elfogadta, az ellenfél csapatvezetője, Jakobetz 

Laci hangos nemtetszése mellett. Kellett is ez 

a fél pont, mert addigra már 2-1-re mi 

vezettünk: Mai Tomi a szokásos borzasztó 

gyors játékával a teljesen vesztő állásban 

valahogy nyert, Erik a jobb állásából kikapott 

(annyira kifáradt az első meccsen), Szivák 

András pedig nagyon szép játékkal 

győzedelmeskedett, így legyőztük a Barczát 

is; ám mivel a REAC nagyobb arányban verte 

az ő ellenfeleit, hiába vertük őket meg 3-1-re, 

még mindig ők vezetnek egy ponttal. 

 Az U14-es csapat most jól állt ki, Káposztás 

Lantos, Szabó Martin, Dér Kristóf és Mátéfy 

Ádám voltak a csapattagok. Mivel az előző 

játéknapon elég gyengén ment a játék, így 

alulról kapták az ellenfeleket, és meg is 

nyerték minden meccsüket nagy arányban, 

12-ből összesen 11 pontot hozva. 

 

 

 

 

 

 

 

Az U11-es csapat viszont gyenge volt, hisz 

Erik is másik csapatban játszott; de még így is 

jól ment nekik. Gonda Ádám, Kiss-

Ochtinszky Borisz, Máj Zsombor, Pákozdi 

Artúr és Tóth Tímea voltak a csapattagok, 

főleg Artúrnak sikerült jól ez a játéknap. 
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Az U8-as csapat talán a lehető legerősebben 

állt fel, Szadai Dávid, Makay Márk, Giang 

Tran Nam és Polgár Botond voltak a 

csapattagok. Az első ellenfél csak két táblával 

állt ki, így végül 4-0 lett nekünk beírva, de azt 

a két táblát valóságosan is megnyertük. Utána 

a REAC II ellen sikerült nyerni 3-1-re, majd 

végül az első két táblán két élőssel felálló 

Óbudai Sakkiskola tudott csak nyerni 

ellenünk 2,5-1,5-re. 

 

A Sárkány DSE–Budai XI-es csapatban 

Köllner Dóra 3/1, Köllner Barnabás 3/2, 

Tölgyesi Levente 3/1 és Ternusz Szabolcs 3/0 

pontot hoztak ellenfeleik ellen. 

A bajnokság állása a chess-results honlapon 

Háziverseny, 2015. november 7. 

A tanév második háziversenyére tizennégyen 

jöttek el játékosaink közül. Hárman közülük 

kiemeltek voltak, és ők is végeztek az első 

három helyen, így a nem-kiemelt csoport 

győztese Polgár Botond lett. 

1. Káposztás Lantos 4 (15, 2003) 

2. Mai Tung Quang 4 (14, 14, 2005) 

3. Szivák András 4 (14, 11, 2004) 

 

1. Polgár Botond 3,5 (2007) 

2. Zheng Roland 3 (15, 2004) 

3. Móczik Bence 3 (14, 2004) 

4. Gonda Ádám 3 (7,5, 2006) 

5. Pákozdi Artúr 2 (14, 2008) 

6. Uzonyi Bálint 2 (14, 2004) 

7. Zheng Dániel 2 (10, 2008) 

8. Máj Zsombor 1,5 (2007) 

9. Villányi-Nagy Vince 1 (13,5, 2007) 

10. Kóczián Hanna 1 (12, 2007) 

11. Balogh Gerda 1 (11, 2007) 

 

 

IX. Art-Pub Kupa 

2015. november 20–22. 

Horváth Csabiék már évek óta jó hangulatú, 

komoly létszámú, nívós versenyt rendeznek a 

XX. kerületben, az Art-Pub étteremben. 

Sajnos tőlünk csak három játékos vett részt: 

Simonyi Gergő és Lakatos Tamás az A, 

Magyar Erik pedig a B csoportban indult ezen 

a versenyen. Gergőnek és Eriknek nagyon is 

jól ment, Erik 96 élőt nyert, míg Gergő 26 

élőt gyűjtött. Tamás papírformát játszott, 1 

élőt bukott. Eriknél nagyon érdekes dolog 

történt az első fordulóban: miután túljátszotta 

Palczert Hajnalkát, Hajni nyújtotta a kezét, azt 

Erik elfogadta, de nem tudta, hogy mit 

fogadott el, remit vagy feladást. 

Az A versenyen Németh Miklós nyert, míg a 

B versenyt volt játékosunk, Peredy Feri 

tanítványa, Wallis János nyerte. 

Gergő játszi könnyedséggel nyert egy 2000 

élős ellen: 

Kirchner Péter – Simonyi Gergő 

IX. Art Pub Kupa (3) [B72] 

 

1.Hc3 c5 2.e4 Hc6 3.f4 d6 4.Hf3 Hf6 5.d4 

cxd4 6.Hxd4 g6 7.Fe2 Fg7 8.Fe3 0–0 9.Hxc6 

bxc6 10.g4 Va5 11.0–0 Vb4 12.Ff3 Fa6 

12...Hxg4 13.Fxg4 Vxb2 14.Fd2 Fxg4 

15.Vxg4 Fxc3 13.Bf2 Vxb2 14.Fd2 Vb7 

15.Bb1 Vc7 16.h4 Bab8 17.Bc1 Hd7 18.Bh2 

Hb6 19.He2 Hc4 20.Fc3 Vb6+ 21.Kh1 Ve3 

21...Fxc3 22.Hxc3 Ve3 22.Vd3 Fxc3 23.Vxc3 

Bb2 24.Vxe3 Hxe3 25.Hd4 c5 26.Hc6 e6 

27.f5 Kg7 28.e5 dxe5 29.fxe6 fxe6 30.Hxe5 

Bxa2 31.Bd2 Hd5 32.Fxd5 exd5 33.Bxd5 

Fb7 0–1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horváth Csaba fényképe 

U2200-as csoport végeredménye 

U1600-as csoport végeredménye 

http://chess-results.com/tnr191067.aspx?lan=1
http://www.chess-results.com/tnr190782.aspx?lan=1&art=1&rd=6&turdet=YES&flag=30&wi=984
http://www.chess-results.com/tnr190783.aspx?lan=1&art=1&rd=6&turdet=YES&flag=30&wi=984
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Pest megyei sakkverseny-sorozat, 2. forduló, 

2015. november 7. 

Három fiatal játékosunk is elindult a Szadán 

megrendezett pest megyei versenyen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jobb mezőnyértékkel a versenyt Giang Tran 

Nam nyerte, csak a második helyezett Szadai 

Dáviddal remizett. Mindketten megverték 

Makay Márkot, aki viszont a többi öt meccsét 

nyerte meg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Végeredmény 

Egyesületi edzések: 

hétfő-szerdán: IM Pálkövi József 

kedden: GM Seres Lajos 

kedd-szerda-csütörtökön: Nádasi Balázs 

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

minden nap 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. 

November 28., Ifjúsági háziverseny a 

klubban, XVII. Szabadság u. 24., I. em., 

kezdés: 9,30. 

November 29., NB II, Kisbér-Ászár – 

Sárkány DSE-Sinus 

November 29., Sakksuli Kupa 3. forduló, 

Kőrösi KH, Szent László tér 

December 5., Budapesti Ifjúsági Sakk Csapat-

bajnokság 3. játéknap. Helyszín: Törekvés 

Művelődési Központ. 

December 6., NB II, Podmaniczky Kastély: 

Sárkány DSE – ÚDSE Győr 

December 13. Budapesti II. és III. 

MLTC II – Sárkány DSE II és 

MTK IV – Sárkány DSE III. 

December 18-21. Karácsonyi Baptista Open 

Bp., XX., Vörösmarty u. 89-91., Baptista 

Középiskola, Versenykiírás 

December 27–30. Karácsonyi Open 

Bp. V. Curia u. 5. Budapesti Sportszékház 

 

Pest megyei amatőr diákolimpia, 

2015. november 21 

Szadai Dávid nyerte saját korcsoportját a pest 

megyei diákolimpián. 

Végeredmény 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.chess-results.com/tnr194354.aspx?lan=1&art=1&wi=821
http://chess.hu/blog/wp-content/uploads/2015/11/Kar%C3%A1csonyi-Baptista-Open.pdf
http://www.chess-results.com/tnr196297.aspx?lan=1&art=1&wi=821

