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MEDINAI TSZ.S.E. SAKKCSAPAT 

 

Nosztalgiával viseltetnek Medinán az egykori aktív sakkélet iránt, amely a szellemi sport 

művelésén túl közösségteremtő erő volt, és számos, máig élő sportbarátságot is eredményezett. 

Kezdetek Az 1960-as évek elején Rittmann László medinai tanító kezdeményezésével, és 

szervezésével megalakult a Medina Tsz.S.E. Sakkcsapata. A csapat tagok az iskola tanulóiból 

tevődött össze. A Termelőszövetkezettel karöltve, a község is támogatta a sakkcsapat létrejöttét. 

A kezdetektől a 80-as évekig Molnár János látta el a „szakosztályvezető” tisztet, utána Szalai 

László 2000-ig, a sakkcsapat megszűnéséig. 
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Rittmann László, sakkot oktat a medinai iskolában  Rittmann László oktatta a sakk tudására 

első osztálytól korosztályosan felfelé a gyerekeket. Akkor 50 gyerek volt csapattag. Rittmann 

tanár úr fejlesztette, szerettette meg a gyerekekkel a sakk ismeretét. Edzésekre ő dolgozta ki, 

állította össze a sakkfeladványokat, amit egy hosszúkás kartonra ragasztott. Ezt a gyerekek 

„kutyanyelvnek” hívták. A versenyekre készülve egymás között selejtezőket tartottak, nagyon 

komolyan dolgoztak azért, hogy bekerülhessenek az „utazó”csapatba. Akik utaztak a 

versenyekre, azokat tréfásan „Medinai tízórais táskás gyerekeknek” nevezték. Az általános 

iskola abban az időben az „Apponyi kiskastély” épületében volt, a felkészülést és kisebb 

megmérettetéseket a tantermekben tartották. A későbbiekben a nagyobb, több résztvevős 

versenyek helyszíne a község Művelődési Háza volt.  Úttörő sakkverseny medinai helyezett 

nélkül nemigen zajlott. 

(Érdekesség, hogy egykor Medinán sakkozott a világ később „leggyorsabb fehér futó embere” 

Kovács Attila, 100 méteres futó is.) 

Környékbeli sakkozók Medinára igazolnak Szintén az 1970-es években már szekszárdi, 

szedresi, Bátaszéki, Tengelic-szőlőhegyi idősebb, és fiatalabb versenyzők is a medinai 

csapathoz igazoltak. Többek között Szijjártó István, Majnai Antal (Dizsi bácsi), Andi János, 

Inczédi László, Vecsei László, Rudolf László, aki egyébként  Hex-sakk világbajnok volt. 

70-es évek 1974. Január 27-en, Tolnán az ifjúsági házban rendezték a járási ifjúsági fiú-leány 

sakkbajnokságot, melyen Medina es Tolna ifjúsági versenyzői vettek reszt. 

 

EREDMÉNYEK: (Forrás: Tolnai Népújság) 

Lányok: l. Kiss Julia (Medina),  Kuner Maria (Medina). 2.Werling Klára (Tolna). 

Fiuk: 1. Rittmann László (Medina), 2. Szijjártó László (Medina) 3. Németh Gábor (Medina), 4. 

Kiss József (Medina), 5. Andics Lajos (Medina), 8. Kajári István (Medina). 

1974. december A Felszabadulási sakk-kupa, mely Györkönyben került megrendezésre, szintén 

szépen szerepelt a Medina sakk-csapata. Nyolc csapat indult a svájci rendszerben tíz fordulós 

versenyen. A kupát Medinai Tsz. Sportkör csapat nyerte el.  

1975. március Úttörő Olimpia Szekszárdon a Babits Művelődési Központban került sor a sakk 

megyei döntőjére.  Színvonalas versenyekben dőltek el a helyezések. Kiemelkedő teljesítményt 

nyújtottak a Rittmann László által felkészített medinai gyerekek. Kisdobos indulók közül: 1.  
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helyezett Molnár Mária Medina, 2. helyezett Szőczi József Medina, Úttörő indulók: 1. helyezett 

Kiss József Medina. 

Országos ifjúsági csapatbajnokságon ifj. Rittmann László, Szijjártó László, Németh Gábor, Kis 

József az első helyezéseket érték el. 

Folyamatos sikerek A sikerek és az eredmények folyamatosak voltak ezekben az években. 

Rangos hazai verseny volt, az évenként szintén megrendezett Sió Kupa, - aminek Medina is 

helyszínt adott. Dombóvár, Gyönk, Mázasszárvár, Tamási, Tolna, Zomba, Medina, Szedres 

település sakkozói mérettettek meg. A medinai sakkozók itt is bizonyították tudásukat. A 

testvértelepülés, Borovo sakkcsapatát is többször meghívták a községben tartott versenyekre, 

ezekre a megye és az ország más régióiból is érkeztek sakkozók. A versenyeken elért siker 

annak volt köszönhető, hogy a medinaiak erőssége az igazi csapatszellem volt. A 12 éves 

gyerektől a 60 éves nyugdíjasig, összetartó, egységes csapatot alkottak a sakkozók. Az elért 

eredmények révén az ország megismerte a kis Tolna megyei falu, Medina nevét, amire a 

csapattagok büszkék voltak.  

Nemzetközi kapcsolatok kialakulása A sakksportágban elért sikereknek, díjaknak 

köszönhetően nemzetközi kapcsolatok is kialakultak, Németországból Drezda, valamint Halle 

város sakkcsapataival. A sportkapcsolatok nem szakadtak meg, az országban nagyon sok 

helyen ma is barátként köszöntik a medinaiakat. Itt kell megemlíteni, hogy a 80-as években a 

medinai sakkcsapat „viszontlátogatást” tett Németországba, – Halle, Drezda – és a két város 

csapatával „megmérkőztek”. 

TAPOLCA 1977-1982 években egy fontos, meghatározó állomás volt a sakkcsapat 

történetében. A katonasorba lépő medinai sakkozók automatikusan Tapolcára vonultak be, 

ahol a Honvéd Mereszjev S.E. NB I-es sakkcsapat versenyzői lettek. A szakosztály tagjai nem 

csak sportolók voltak, hanem sorkatonai kötelezettségüket is az elvárásoknak megfelelően 

teljesíteniük kellett. A kettőt sikeresen össze tudták hangolni, a medinai csapattagok a 

katonaévek alatt is tanultak, fejlesztették sakktudásukat. Ebben nagymértékben segítséget, 

irányítást kaptak Fazekas Györgytől, és Paréj Józseftől. Nekik volt köszönhető, hogy a tapolcai 

katonaévek alatt is nagyszerű eredményeket értek el, - Kiss József, Németh Gábor, Rittmann 

László, Szalai László, Szijjártó László, és Vecsey László - sakkversenyeken. A Mereszjev 

Egyesületben pezsgő volt a sportélet, számos térségi és országos versenyeken mérettették meg 

magukat a medinaiak.  
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Tapolcai emléklap       Honvéd Merszejev zászló 

Európai Sakkfesztivál - Balaton Kupa Említésre méltó a Balaton Kupa, melyen 8-10 ország 

versenyzői vettek részt. Ez minden évben megrendezésre került 700-750 versenyző 

jelenlétével. Erre az „Európai Sakk Fesztiválra” nem csak erről a kontinensről, hanem Kubából 

is érkeztek sakkozók. 

   

 

Balaton Kupa szimbólumai Zánkán 
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A medinai fiúk mindig kiemelkedő eredményeket értek el csoportjukban a hazai résztvevőkkel 

tartott versenyeken, mint, pl. Mór Aranyhordó Kupa, Kalocsa Piros Arany Kupa. A katonaévek 

után is folytatták tovább „sakk pályafutásukat”, itt kell megemlíteni Német Gábort, és Kiss 

Józsefet, akiket a Paksi Erőmű NBI-es sakkcsapata igazolta le.   

80-as évek 1982-ben Medina csapata a Tolna Megyei Bajnokságon 2. helyezést ért el. 

Később a megye bajnokság megnyerésével a medinai sakkcsapat jogot szerzett az országos II. 

osztályú bajnokságban való részvételre, ám erre anyagi okok miatt nem kerülhetett sor.    

1986-ban megszűnt a sakk-szakosztály, amit addig a Szedres-Medina Termelőszövetkezet 

finanszírozott, a versenyzők ezt követően más csapatokhoz kerültek. Leigazoltak, vagy csak 

hobby szinten űzték tovább a sakkot.  

2009 – Medinai Nosztalgia Sakktalálkozó Rangos esemény helyszíne volt Medina. 

Megrendezték a medinai nosztalgia sakk-találkozót, ahol többek között jelen volt, Fazekas 

György Országos Főbíró, Versenybizottság elnöke az Országos Sakkszövetség, Káposztás 

Miklós mesteredző Bp. Vasas S.E., Paréj József szakosztály vezető Papp Csaba Elnök Tolna 

Megyei Sakkszövetség képviseletében. Erre az eseményre az ország több településéről, 

valamint külföldről is érkeztek sakkozók. Szép gesztus volt a sakkcsapat részéről, hogy 

meghívták a más sportágban legeredményesebb medinai sportolókat is, Lang Katalin kislabda 

hajítás országos csúcstartó egyéni első helyezettjét, Kovács Attila a világ leggyorsabb fehér 

futója olimpikont, Kozics Sándor nemzetközi sakk rejtvényfejtőt, Szalai Dániel vadász-íjász 

világbajnokot, akik egyébként igazolt sakkozók is voltak a medinai sakkcsapatban.   

Medina Község lakói méltán büszkélkedhettek a különböző sportágakban rangos eredmények 

elért „falubeliekkel”.  

Kezdeményezések a sakkélet felélesztésére A 2000-es években Szalai László próbálta  a sakk 

sportot szerető medinai emberekkel, Rittmann László régi tanítványaiból, valamint más 

települések iskolájába járó gyerekekkel – aki szintén Rittmann tanítvány volt, szép 

eredményekkel – a sakkéletet feléleszteni. Ez a kezdeti szervezés szakaszában maradt, a 

gyerekek egyéb elfoglaltsága miatt. A volt tanítvány Rittmann László ösztönzésére kezdte el a 

csapat újraszervezését, de sajnos nem lehetett ismét feléleszteni a sakkot, mint 

versenysportágat, amely anno oly sok elismerést hozott a falunak 

 



Medinai Települési Értéktár 

 

6 
 

 

 

Medinai sakkozók 

 

Napjainkra már csak a szép emlékek maradtak, mely büszkeséggel tölti el a medinai emberek 

szívét. A sakk sportágban elért sikerek, eredmények, elsősorban a nagyszerű tanárok, és a 

csapattagok összehangolt munkájának, de nem utolsó sorban ennek a kis összetartó 

közösségnek is köszönhető volt.  

Egy emlékezetes korszak maradt, hiszen a sakk sportági sikerek révén jobban megismerték, és 

elismeréssel beszéltek erről a Tolna megyei kistelepülésről, Medináról.    

Nosztalgiával viseltetnek Medinán az egykori aktív sakkélet iránt, amely a szellemi sport 

művelésén túl közösségteremtő erő volt. Napjainkra már csak a szép emlékek maradtak, mely 

büszkeséggel tölti el a medinai emberek szívét.  Ezt a sikeres „sportkorszakot” nem szabad 

elfelejteni, meg kell őrözni, talán egyszer ismét „feléled”.  
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