Logikai‐játék tábor Tornyoson

A tábor célja tehetségsegítő programként a teheséges falusi gyerekek felkutatása és
helyzetbe hozása volt, olyan tanórán kívüli foglalkozásokon, ahol a gyerekek
kipróbálhatják magukat és szabadon fejlődhetnek a logikai képességek, a memória és az
információfeldolgozás.
Tapasztalataink alapján a falusi gyerekek ritkán jutnak el nyári táborokba, mert a nyári
terménybetakarításban, kertészkedésben és más mezőgazdasági munkában is részt kell
venniük, segítve ezzel a családi munkamegosztást. Többnyire szegénysorsú és/vagy
nagycsaládos tehetséges gyerekeket válogattunk be, akik a fizetős nyári táborokat nem
engedhetik meg maguknak. A logikai‐játék tábor az általános iskolás, felső tagozatos,
falusi, tehetséges gyerekek számára esély volt a megmutatkozásra és a fejlődésre.
A játéktábor helyszínéül Tornyos falut választottuk, azért, hogy a helyszín a környező
falvakban élő tehetséges gyerekek számára könnyebben elérhető legyen. A helybéli
Tömörkény István Általános Iskolában 2016. június 25 és 26‐án a tábor megtartására
ideális feltételeket találtunk, az iskola rendelkezésünkre bocsájtotta a sportpályákat is.
A táborozásra 11, a sakk terén tehetséges, falusi gyermeket vártunk, akik közül előző
este ketten, az uborkaszedési szezon kezdetére hivatkozva lemondták a részvételt, mert
a családi uborkaszedésben nekik is részt kellett venniük. Június 25‐én reggel 8‐kor, a
tábor kezdetekor 9 gyermek (általános iskolás, felső tagozatos korosztály) jelent meg,
négyen Felsőhegyről, ketten Bogarasból, hárman Csantavérről.
A meghívóban előlátott programhoz Lőrincz László, a táborvezető pontosan tartotta
magát, így felváltva következtek a sakk, a torna, a logikai játékok percei. Vendégelőadók
beszéltek a tábor résztvevőinek sportélményeikről, éspedig Kovács Mária, aki 1988‐ban
országos sakkbajnoknő volt, valamint Lőrincz Renáta többszörös Vajdasági korosztályos
helyezett, aki 2012.‐ben az országos korosztályos sakk bajnokság 2. helyezettje volt.
Szombaton Renáta két előadást tartott, egyiket a középjátékkal, a másikat a végjátékkal
kapcsolatosan. A résztvevők állásértékeléseivel is foglakozott, valamint szókereső
játékkal, más logikai játékkal is gondolkodásra serkentette a gyerekeket. Ezen a napon
játszott szimultánt a résztvevőkkel, valamint sor került a 3x3 tagú csapatbajnokság
(játékidő 2 x 15 perc) lebonyolítására is.
Vasárnap Simon Zoltán sakkbíró –aki a sakkversenyeket is vezette‐ vezetésével a
gyermekek sakkfeladványokat fejtettek meg, sor került a 9 fordulós egyéni verseny (2 x
15 perces játékidő) lebonyolítására. Délután Kovács Mária levelezési sakkal

kapcsolatosan tartott előadást a gyermekek élénk érdeklődése mellett, de jutott idő az
Albert Einsteinek tulajdonított rejtvény‐feladvány megoldására is, amely igencsak nagy
érdeklődést váltott ki a résztvevők körében, és amelyet a gyerekek közül mintegy ¾ órás
töprengés után Nagy Mélykúti Kornél helyesen megoldott.
Annak ellenére, hogy a tábor programja eléggé zsúfolt volt, és főleg ülő
foglalkozásokból állt, természetesen biztosítottunk időt a gyerekek mozgásigényének
kielégítésére is, tornázással, kosárlabdázással, kiütőcskézéssel tellt a nap egy része.
A versenyek eredménye:
Csapatversenyek:
Csantavér

5 pont

Felsőhegy

4 pont

Bogaras

0 pont

Szimultán:
Renáta mind a 9 ellenfelét legyőzte
Az egyéni versenyben Nagy Mélykúti Kornél (F) és Szili Dominik (Cs) voltak a
legjobbak.
Az első helyezett kilétét a Berger‐Sonneborn féle számítás alapján állapítottuk meg.
A táborozáshoz szükséges felszerelést (sakkkészletek, sakkórák, demonstrációs tábla) a
helybeli „Radnički” Sakk klub biztosította. A klub adományozók jóvoltából minden
résztvevőnek pólót biztosított, valamint az egyéni verseny első három helyezettjének
serleget.
Matykó Árpád, Tornyos szülötte, a falu múltjának kutatója, röviden bemutatta a környék
történetét.
A táborozás befejezéseként elbeszélgettünk a résztvevőkkel, akik elmondták, hogy
nagyon jól érezték magukat, hasznosnak minősítették az együtt töltött két napot, és úgy
nyilatkoztak, hogy hosszabb ideig is szívesen maradtak volna. Kifejezték óhajukat, hogy
a jövőben is örömmel vennének részt hasonló jellegű táborban.

