
III. Csiki Kupa  

 

Lezajlott a 2012/13-as tanév (évad) utolsó Csikis versenye. 

A torna legfontosabb eredménye, hogy Tölgyesi Renátó veretlenül megnyerte a legerősebb 

csoport, és így másodszor teljesítette az 1danos szintet. Gratulálunk az új MESTERNEK.  

Sőt most már nem csak mester, de remélhetőleg hivatalosan edző is, akinek ezen a versenyen is 

szerepeltek már a tanítványai. Méghozzá sikeresen.  

Itt szeretném megköszönni Fogarasi Tamás (SDSE) és Tölgyesi Renátó (BUDAIXISE) egész 

éves oktatói munkáját, segítségét versenyeken, a sportág képviseletét rendezvényeken. 

Öröm és megtiszteltetés velük együtt tevékenykedni! 

 

A csoportokról: 

A legerősebbek között tehát Renátó nyert 100%-al, de ez azért nem volt sima. Tőzsér Imre a parti 

egy szakaszában előnybe került, Fogarasi Tomival meg egy izgalmas 0,5 pontos parti döntött, 

ahol nem Renátó vezetett…Fogi már lassan mestere lesz annak, hogyan lehet 0,5-3,5 ponttal 

kikapni. Valami pici hiányzik a végjátékban, vagy figyelemben. De jókat mosolyog rajta… 

Dominik most nagyon elégedetlen volt magával. Hiába, neki itt az I. hely volt a cél, meg a 

játékára is panaszkodott. (De szeretném, ha egyszer nekem ennyire nem menne!) Renátót azért jól 

megtréfálta, mert a számolás végén behajolt a táblába és eltakart egy 10 pontos területet, így 

néhány pillanatig Renátó azt hitte, Ő vesztett 0,5-tel, pedig nyert 9,5 ponttal. 

Csizmadia Robi most helyet cserét Fogival és elvitte a bronzot. Bulcsú megint előre lépett, a 

legerősebb csoportban is tudott egyet nyerni. Tőzsér Imre szerintem nem játszott rosszul, de ez 

most így jött össze. 

 

A második vonal erősre sikeredett. Végül hármas holtverseny lett az élen, amit az elődöntő 

győzelmei és az egymás elleni parti alapján döntöttünk el. 

Első lett az egyenlők között Bővíz László, második Matolcsi Máté, harmadik Kórossy K. Péter. 

Matolcsi Dávid fáradtan játszott, be kellett érnie a negyedik hellyel. Az igazság szerint Bulcsún, 

Csizmadia Mikin, Barnabáson és Goschler Áronon is erősen meglátszott az év végi hajtás, 

fáradtság. Szerintem mindegyikük úgy 60-80%-on üzemelt.  

Varga Péter 4k, Kende Mátyás 5k csak az alsóházba jutott, ahol jól elverték a két Köllnert. 

Barnabás is takaréklángon pislákolt, de ez érthető is az idei évad versenyei, zene, judo mellett. 



Dórival együtt sikeresen szerepeltek sakkversenyeken, győztek az országos gomoku és dáma 

döntőn, játszottak Olimpián, Eb-n, Vb-n felnőtt és gyerek mezőnyben. 

A III. csoport is a szokottnál talán kicsit erősebb volt. Elsőre Nekem úgy tűnt, Csizmadia Miki a 

favorit, de mint írtam, a gyerekek most szinte kivétel nélkül fáradtnak tűntek, így nem annyira 

meglepetés Miki IV. helye. Biztos vagyok benne, hogy legközelebb sokkal jobban megy majd 

Neki. Itt azért szeretném azt is elmondani, hogy rengeteget fejlődött pszichésen siker és kudarc 

tűrés területén. Azt hiszem, ilyen szempontból a gó jobb nevelő játék a sakknál. Vagy talán a 

közeg, a szellemiség más. (Ezért kinyírnak a sakkozók…) A jobbak közül, most Fiala Jánosnak 

jött ki legjobban a lépés és biztosan nyert 100%-os teljesítménnyel. Legközelebb egy csoporttal 

feljebb várom… Nekem öröm másoknak meglepetés, Renátó MESTER – EDZŐ szerint realitás 

Sándor Csaba második helye, akinek már két fia (András és Ambrus) is játszott a versenyen, 

csatlakozva ezzel a gós klánokhoz (Bővíz, Csizmadia, Tóth, Goschler) akikre mindig 

számíthatunk a versenyeken (köszönet érte). Vavra Thomas most először lett érmes egy erősebb 

csoportban, ezzel most Ő is feljebb lépett egy lépcsőfokot, gratulálok Neki! Az alsóházban 

biztosan nyert Tóth Richárd a másik Tóth, Viktor előtt. Kövesdi Gergely és Pavlenka Norbert 

most először játszott versenyen és nagyon örülök, hogy csatlakoztak az SDSE-hez. 

A gyerekversenyt némi meglepetésre (Bár már Fehérváron is ügyes volt) Goschler Levente nyerte 

ráadásul 100%-ot teljesítve. Mindenképpen ez eddigi legjobb eredménye, a 17k is jogosnak tűnik. 

Uzonyi Peti csak a győztestől kapott ki. Ő talán nem is a gó tudásnak, mint a jó versenyzői 

képességeknek, nagy versenyrutinnak köszönheti sikerét (nagyon ügyes sakkból, dámából is). 

Sándor Andris megismételte a Nemzeti Diákversenyen mutatott bravúrját és ismét bronzérmes 

lett! Pedig nem is hozta, amit időnként edzésen produkál… Áron szegény nagyon fáradt volt. 

Mosolyogva viselte a „sors csapásait” a három vereséget. Neki bizony nagy szomorúság volt ez a 

negyedik hely. De hát keveset is gózott és tényleg minden erőt kivett belőle ez az év. Neki most 

aludni, játszani, regenerálódni kell, nem gózni felejtett el. Uzonyi Ákos góban sokat fejlődött, 

akár érmes is lehetett volna, de ehhez most saját magát kellett volna legyőzni viselkedésileg. Vette 

a problémát és szerintem legközelebb hagyja magát nyerni. Sándor Ambrusnak ez volt élete első 

versenye, soha nem játszott még órával és középsős oviban. Mégsem mondanám, hogy nagy siker 

számára ez a hatodik hely, mert edzéseken elképesztően jól tud játszani és ezt itt is bemutatta. 3 

partit bukott egy lépéses atarik miatt, miközben vágás-begyűrés-vitálpont elfoglalás terén úgy 15-

20k-t mutatott. Rengetegen tanult a versenyen. Azt kell mondanom, hogy nagyon sok tehetséges 

gyerek kezdett el gózni az elmúlt két évben. A mi közös felelősségünk, mi lesz belőlük! 



Fornay Margit, Simon Péter, Horváth András, Uzonyi Bálint, közel egyforma teljesítményt, 

játékerőt mutatott. Péter és Margit még kezdők, sokat fejlődtek itt a versenyen is. Küzdöttek, 

figyeltek, tudták, hogy tanulni jöttek. Bálint már tapasztaltabb. Tőle ez egy nem jó, de elfogadható 

eredmény volt. Andris szintén kezdőnek számít még, tőle is elfogadható a pontszám, helyezés, de 

lassabban kéne játszania, többet versenyezni. 

Vasárnap volt egy 4 fős kis előnyadásos körversenyünk is. Ezt Tóth Szilvi és Urbán Gábor nyerte 

holtversenyben. Második lett 1 ponttal lemaradva a bárányhimlőből felépülő Tóth Niki, aki idén 

nagyon sikeres volt, nem csak góban. Budapesti második és Országos ötödik sakkban, 

győztes dámában az egy évvel nagyobbak között. Remélem így szárnyal jövőre is. 

Nála szerintem se felnőtt, se gyerek többet nem versenyzett, tanult edzett ebben az évben. 

Kimagasló munkájának jutalma a kimagasló eredmény. Formay Margit rendületlenül küzdött és 

az utolsó fordulóban le is győzte Urbán Gábort. Értelmes, kedves kislány, aki figyelmes, gyorsan 

tanul, alázatos. Idővel biztos meg lesz a jutalma. 

Köszönöm mindenkinek a részvételt! 

Köszönöm a Magyar Gószövetségnek, hogy támogatta gyermekversenyeinket! 

Minden játékos nevében köszönöm a Csiki Sulinak és Bruckner László igazgatónak, hogy 

helyszínt biztosított versenyeinknek! 

Jövőre várhatóan hasonló időpontokban megtartjuk minden olyan versenyünket, amit ebben az 

évadban is megrendeztünk.  

Várok mindenkit szeretettel: 

Köllner Ödön 

 

Budapest, 2013-06-11 


