Bolyai Farkas Alapítvány Logikai játéktábora Tornyoson
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt támogatásával
a Szekeres László Alapítvány segítségével

A tábor megrendezésére Tornyoson került sor –immár másodszor‐ a helybeli Tömörkény István
Általános Iskolában 2017. június 24. és 25.‐án 9 és 19 óra között. Az iskola a tábor megtartására
ideális feltételeket biztosított, rendelkezésre bocsájtva a sportpályákat is. A táborozásra 17 gyermek
jelentkezett, (2.‐7. –es korosztály) – mindannyian részt is vettek ‐, ketten Felsőhegyről, hárman
Bogarasról, hatan Csantavérről, egy Zentáról és öten Tornyosról.
A táborozás célja, elsősorban a falvakban, tanyavilágban élő gyermekek tehetséggondozása, logikai
készségeik fejlesztése és nem utolsósorban a barátkozás.
Mindkét napra a foglalkozás vezetők – Simon Zoltán és Lőrincz László‐ zsúfolt, sokrétű‐ programot
állítottak össze, melynek előkészítésében és kidolgozásában Lőrincz Renáta a szabadkai Közgazdasági
Egyetem harmadéves hallgatója, sakkedző, a 2012. országos korosztályos sakkbajnokság 2.
helyezettje is besegített.
A szombati nap főleg a sakkról szólt, ekkor került sor a 11. fordulós svájci rendszerű verseny (2 x 15
perc játékidő) lebonyolítására Simon Zoltán sakkbíró írányítása mellett.
Vasárnap a gyermekek végjátéktanulmányokkal, álláselemzéssel, matt feladványok megoldásával, a
malomjáték megismerésével (aki nem ismerte) és játszásával, bűvös négyzettel, matematikai
feladványokkal, találós kérdésekkel stb. foglalkoztak, de ekkor került sor a fiatal mesterjelölt Kaszás
Viktor által adott 14 táblán játszott szimultánra is. A kora délutáni órákban rövid látogatást tettünk
Szabó Magda nyugalmazott óvónő Tájházában. Az óvó néni szívélyes kalauzolása mellett
megismerkedhettünk gazdag gyűjteményével, a déd‐, és ük szüleink által használt lakberendezési
tárgyakkal, a kor mezőgazdasági szerszámaival, amelyeket a gyermekek már jórészt egyáltalán nem is
ismernek.
Annak ellenére, hogy a tábor programja zsúfolt volt, amely főleg ülő foglalkozásokból állt,
természetesen –lévén gyermekekről szó‐ biztosítottunk időt mozgásigényük kielégítésére is,
tornázással, kosárlabdázással, kiütőcskézéssel, valamint közkívánatra bújócskázással.
A versenyek eredménye:
I.

Egyéni verseny:

Nagy Mélykúti Kornél (F, 7. oszt.)
Sőreg Rita
(F. 5. o)
Szili Dominik
(Cs. 6.o)
Szabó Boglárka
(Cs. 6.o)
Sinkovics Olivér
(Cs. 7.o)
Sinkovics Alex
(Cs. 7,o)
Leonov Vörös Máté (Cs. 5.0)
Kecsenovics Patrik (Cs. 4.o)
Pető Dávid
(Z. 5.o)
Márkus Ervin
(B. 7.o)
Márkus Szilveszter (B. 4.o)
Grujin Dávid
(B. 7.o)
Horváth Máté
(T. 4.o)
Lassú Dániel
(T. 2.o)
Balog Máté
(T. 2.o)

10 pont
5 pont
9,5
7,5
9
8
4,5
6
4,5
7
6
4
6,5
1,5
4,5

Berkes Zalán
Kazinci Dávid

(T. 2.o)
(T. 2.0)

4
1,5 pont

Megjegyzés: A zárójelben lévő betű a helységet, a szám az osztályt jelenti, amelyet a gyermek
befejezett.

A verseny abszolút győztese Nagy M. Kornél felsőhegyi 7. osztályos tanuló 10 ponttal.
A felsős korosztály (5.‐7. o) legjobbjai:
1. Szili Dominik
9,5 pont
2. Sinkovics Olivér
9
3. Sinkovics Alex
8
Az alsós korosztály (2.‐4. o) legjobbjai:
1. Horvát Máté
6,5 pont
2. Kecsenovics Patrik 6
3. Márkus Szilveszter 6 (a Buholcz számítás Patriknak kedvezett)
II.

Szimultán
Kaszás V. a szimultánt 13,5: 0,5 arányba nyerte meg, a mesterjelölt ellen csak Szabó
Boglárka tudott remizni.

A táborozáshoz szükséges felszerelést (sakk készletek, sakkórák, demonstrációs tábla) a helybeli
„Radnički” Sakk klub biztosította. A klub adományozók jóvoltából az egyéni verseny abszolút
győztesének serleget, a korcsoportok három helyezettjének érmeket biztosított.
A táborozáshoz szükséges ételt, italt, édességet a zentai Bolyi Farkas Alapítvány biztosította, a
gyermekek ideutaztatásán kívül a szülőknek a táborozás semmilyen anyagi terhet nem jelentett.
A táborozás befejezéseként –lévén vidéki gyermekekről is szó‐ Matykó Árpád okleveles közgazdász, a
falu szülötte, Tornyos múltja kutatója, röviden megismertette a résztvevőket a falu és környéke
múltjával.
A résztvevők igen jól érezték magukat és hasznosnak minősítették az eltöltött mintegy 20 órát, úgy
nyilatkoztak, hogy több napot is szívesen maradtak volna. Kifejezték óhajukat, hogy a jövőre is
örömmel vennének részt hasonló jellegű táborban.

Tornyos, 2017. június 26.

Összeállította:
Lőrincz László

