
Hejőkeresztúri Dáma Nemzeti Diákversenyen 6 fő szerepelt tőlünk. 

Tóth Viktor F4-es korcsoport II.hely 

Köllner Dóra L3-as korcsoport I. hely, Felsős összetett II. 

Ambrózy Bálint F3-as korcsoport I.hely Felsős összetett III. 

Horváth András F1-es korcsoport V. hely 

Tóth Niki L1-es korcsoport I. hely. 

Köllner Barnabás F2-es korcsoport I.hely. Alsós összetett I. 100% 

Az idei verseny valamivel gyengébbnek ígérkezett az előző évek döntőinél, mert Jesztl 

Józsefék támogatás hiányában idén nem tudtak működni a Tudor alapítványnál és a 

Zalaegerszegi iskolák is sem jöttek el egyrészt a távolság, másrészt Penkaló Viktor edző-

szervező súlyos betegsége-kiesése miatt. Szabolcsban viszont új centrum kezd kialakulni, a 

gyerekeik sikeresen szerepeltek, jól játszottak. 

A verseny 3 meglepetéssel is szolgált.  

A felsősöknél Kupcsok András (egy nagyon szerény, kitűnő képességű srác, aki már 

meglepetésre 2012-ben a legjobb gomokusokat is megtréfálta) legyőzte Ambrózy Bálintoz és 

a partiban sokat hibázó Köllner Dórát is és összetett első lett. A versenyen két ízben is veszve 

állt, de nem esett kétségbe, koncentrált, kihasználta az ellenfelek megingását és megfordította 

a partit. Teljesen egyértelműen aznap Ő versenyzett a legjobban. Tudásban rengeteget kell 

még fejlődnie, hogy komoly nemzetközi versenyeken sikeres legyen, de az adottságai, emberi 

tulajdonságai alkalmassá teszik a magasabb szintű versenyzésre.  

Köllner Dóra mostanság nem tud megfelelően koncentrálni a feladatára. Ez nem is mindig 

várható el (Gó országos I., Sakk Bp. 3-4, Gó Eb 4/6 pont), de tudása és tapasztalata alapján 

Tőle itt 6/7-7/7 közötti eredmény volt várható. Ez nem kudarc, de figyelmeztető jel. Készülni 

kell szellemileg, fizikailag, lelkileg minden versenyre és alázatosnak lenni, nem megelégedni. 

Nem volt meglepetés Barnabás 100%-a az alsós mezőnyben, lehet a felsőst ugyanígy nyerte 

volna, ha épp jó napja van. Honti Mátéval azért harcoltak... Nekem nem volt meglepetés Tóth 

Viktor és Niki jó szereplése sem. Viktor azon ritka alkalmakkor amikor edzésen dámázott 

kifejezetten jól játszott Bálint, Barnabás vagy éppen ellenem. Niki meg lehet, hogy nem egy 

tapasztalt dáma játékos, de kiemelkedő képességei és korosztályához viszonyítva óriási 

versenytapasztalata van. Egész évben folyamatosan versenyzett, edzésre járt. Nála inkább 

azért kell szólni, hogy pihenjen is. Sokkal jobban bírja a szellemi, testi fáradságot mint a 

többiek. Nagyon edzett, tud koncentrálni, túl tud lépni a kudarcokon. Ez simán ellensúlyozta 

az ismerethiányt. No meg Neki itt nem volt stressz, nem volt elvárás, tanulni jött Horváth 

Andrishoz hasonlóan, aki szintén jól megállta a helyét. Első versenyén 3 partit nyert, jól 

küzdött. Azt sem szabad elfelejteni, hogy a játékok között van egy rejtett transzfer, ami segíti 

a képességek készségek fejlődését. 

Meglepetés volt Ica gyerekeinek jó szereplése, ezt szerintem Ők sem gondolták. És itt nem 

csak az érmekre gondolok, de a mutatott játékra is. Náluk viszont még a rutin, a versenyzés, 

stressztűrés hiányzik. 



Meglepetés volt, hogy lecsúszott a dobogóról a szerintem összetettben 2-3 legerősebb Honti 

Máté és Farkas Zsanett. Sajnos Ilyen a svájci rendszer. A segédpontokból látszik, ők 

játszottak a legtöbb erőssel az élmezőnyből. talán ezért is a végére kifáradtak és kikaptak, 

pedig az utolsó fordulós győzelem kategória elsőséget jelentett volna. Ne keseredjenek el, 

nagyon ügyesek, de több verseny, gyakorlás kell. 

Köszönöm Mindenkinek a részvételt, szervezést, támogatást, segítséget! 


