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A Lakiteleki Népf!iskola Hungarikum 
Liget Kölcsey Házában 2022. augusztus 
8-13. között huszonhatodik alkalommal 
gy"ltek össze a sakkjáték szerelmesei. Né-
gyen mindig itt voltak: Bicskei Mihály és 
Farkas Tibor Magyarkanizsáról, Donkó 
Mátyás Kecskemétr!l és Szatmáry-Révai 
József Munkácsról.

A rendezvény legf!bb célja a magyar-
ság összetartozásának ápolása, amit most 
is sikerült teljesíteni. 

A nemzetközi min!sít! verseny rend-
kívül szoros eredménnyel zárult. A 45 
játékosból hatan 5-5 ponttal végeztek 
az élen: Sági Bence (Dunakeszi), Orsó 
Miklós (Budapest), Keresztes Richárd 
(Kecskemét), Dolník Attila (Bátorkeszi), 
Farkas Tibor (Magyarkanizsa), Kósa Jen! 
(Ómoravica). A bajnok három korábbi 
gy!ztest is megel!zött, neve el!ször kerül 
fel az örökös vándorserlegre.

A villámtornán 43-an küzdöttek. A 
dobogóra anyaországbeliek állhattak: 
Soós Árpád (Kecskemét), D!ry Jen! (Bu-
dapest), Sági Bence (Dunakeszi). #ket 
követi Vlagyimir Volosin (Szentes), Nagy 
József (Csongrád), Ilonczai Levente-Dá-
vid (Szatmárnémeti).

A versenyengedély nélküliek 15-en 
ültek asztalhoz, a legjobbak: Lukács Esz-
ter (Bátorkeszi), Csikós Attila (Magyarka-
nizsa), Megadja Veronika (Zenta), Kósa 
Erzsébet (Ómoravica).

Az i$úságiak bajnokságán a 16 játé-
kosból díjat kaptak: Molnár Lídia Emilia 
(Budapest), Buzder-Lantos Anna és test-
vére, Sára (Csongrád), Török Vilmos és 
Balázs (Miskolc), Szántai Milán (Csong-
rád), Bárczi Barnabás és Dolník Dániel 
(Bátorkeszi).

A négyf!s csapatversenyen az élme-
z!ny: Csongrád, Lángos Józsa (Tatabá-
nya) és a BátorKeszi. Bács megyeiek: Csu-
kerda (Kecskemét), TLSE (Kecskemét), 
Kalocsa, TLSE I%.

Az eredményhirdetésen számos kü-
löndíj is gazdára talált: Pataricza Attila 
(Magyarkanizsa), Simonyi Zoltán (Zen-
ta), Bárczi Tibor (Bátorkeszi), Ilonczai 
Levente-Dávid (Szatmárnémeti), Varjas 
Sándor (Bácskossuthfalva), Keresztes 
Márk (Kecskemét), Tóth Kálmán (Tata-
bánya). A záróünnepségen tapsvihar fo-
gadta a bejelentést, hogy a találkozónak 
lesz folytatása.

Harmatosi!Kelemen S.

22…d5 A címvéd! ellen nem ajánla-
tos ilyen kockázatosat húzni, de a lépés 
megtorlatlan marad. Világos vállalhatta 
volna, hogy a két bástyát adja a vezérért, 
vagy ha a dáma menekül, akkor is ha-
talmas támadással büntette volna meg a 
tréfát.
23.a6 23.exd5 £xe1+ (23...£f6 24.¤e4; 
23...£f5 24.£xf5 ¦xe1+ 25.¦xe1 gxf5) 
24.¦xe1 ¦xe1+ 25.¤f1
23...b5 24.cxd5 cxd5 25.¤b3 dxe4 
26.¦xe4 £f6 Kiadja az el!nyét.
27.¦a5 27.¦xe8 ¦xe8 28.£c7
27...¦c8 28.¤c5 Erre „megfordult a 
szél”, sötét átveszi a kezdeményezést.
28...¦xe4 29.¥xe4 ¤xc5 30.bxc5 b4 
31.¥b7 ¦c7 32.c6 ¤e6 33.¦d5 £c3 
34.£xc3+ bxc3 35.¦d3 c2 36.¦c3 ¤d4 
37.¢f1 ¢f6 38.¢e1 ¢e5 39.¢d2 Vég-
zetes hiba.
39.¦e3+
39...c1£+ Bármelyikkel ütik, huszárvilla 
jön, és passzív futó marad az aktív bástya 
ellen, fel kellett adni. 0–1

Seres László programvezet!, f!bíró

mesterséges intelligencia jelent!ségét ne-
héz lenne túlbecsülni, ismerete ma már 
szinte bármilyen új szoftverfejlesztésnél 
alapkövetelmény.

Ahogy néhány évtizede még lehetet-
len lett volna el!re jelezni a számítógé-
pek és a mesterséges intelligencia ilyen 
mérték" el!retörését, ugyanúgy ma sem 
tudjuk megjósolni, mit hoz a jöv!. Egy 
dolog viszont biztosnak látszik: a számí-
tástechnika és a sakk a jöv!ben is komoly 
hatással lesznek egymásra.

Medvegy Zoltán

Nagy sikert aratott a 
Kárpát-medencében Sakkozó 
Magyarok Találkozója

Chessbase 
16

 
73 800,-

A sakk adatbázis kezelő rendszer legújabb 
változata. A ChessBase 16 számos új funkciója 
kéz alá dolgozik csakúgy játszma elemzéskor, 
mint megnyitások kutatáskor.
Tartalmazza a “Big Database 2021”-t.
Ebből a szoftverből német, francia, angol és 
spanyol nyelvű változatokat tudunk szállítani..


