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Közel tíz napon át a sakké a főszerep a Lakitelek Népfőiskolán.
Szerdán kezdődött és augusztus 28-án ér véget a Sakkozó Magyarok XIV. Világtalálkozója a
Lakitelek Népfőiskolán. A verseny közel másfélszáz résztvevőjét Seres László, a Bács-Kiskun
Megyei Sakkszövetség főtitkára köszöntötte.
A találkozót a házigazda Lezsák Sándor nyitotta meg, aki egyben a találkozó védnöke is.
Kijelentette: abban bízik, hogy a jövő évi találkozón már csupa magyar állampolgárt köszönthet.
Érkezzenek Délvidékről, Erdélyből, Kárpátaljáról vagy a Felvidékről. A politikus annak a
reményének adott hangot, hogy addig sikerül elérniük, hogy az elszakított területek magyarsága
is megkapja ezt az őt megillető jogot. Nem lesz egyszerű küzdelem, de a sakkozó magyarok
közel másfél évtizede elkezdett találkozói is tulajdonképpen ezt az akaratot erősítették –
hangsúlyozta. – Éljünk bármely táján a Kárpát-medencének, összeköt bennünket a nyelv, a
közös történelem, a történelmi haza, a hagyomány, és összeköt bennünket a sakk szeretete.
Ezé a csodálatos játéké – tette hozzá. – Napjaink honi politikai életében a sakkjátszmákéhoz
hasonló kemény küzdelem folyik, de mi ügyelünk arra, hogy a játék sportszerű legyen, és
ügyelünk arra, hogy az ellenfél le ne verje a táblát az asztalról. Nem egyszerű küzdelem ez,
akár a parlamentben, akár a közélet más területén, de mi végig igyekszünk betartani a
szabályokat, akárcsak a sakkjátékban – szögezte le a politikus. – Akik itt vannak, és
rendszeresen visszatérnek, azok talán érzékelik, hogy ebből – ha úgy tetszik – nemzeti
küzdelemből a Lakitelek Népfőiskola is kiveszi a maga kis szerény részét. Szemük láttára olyan
környezet jött itt létre, amelyik minden részletében próbálja érzékeltetni azt, hogy együvé
tartozunk, éljünk bármely részén a világnak, akár az elszakított területeken, akár
Nyugat-Európában vagy a tengeren túlon. Ez a kötődés olyan erőforrás, amelyet ha jól
hasznosítunk, valóban egy nemzeti reneszánsz, újjászületés vár itt, a Kárpát-medencében élő
magyarokra – hangsúlyozta Lezsák Sándor.
A mai napon záruló találkozón a felnőttek játszmáit két nemzetközi főbíró Brindza István és
Krizsány László vezeti, illetve felügyeli.
Az eseményen számos visszatérő játékos is jelen volt, a többi közt Marosi Tibor, az alapító
kecskeméti Széchenyi István Sakkegylet tiszteletbeli elnöke is.
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