
20 éves a Győri Elektromos VSK 

Sakk szakosztálya 

Két évtized rövid történte 

 

- 65 évvel ezelőtt az erőművi, áramszolgáltatói dolgozók országos találkozóra hívták a 

sportot szerető kollégáikat és családtagjaikat. A kezdeményezésből mára már 13 

sportágat felölelő, csaknem 3000 embert megmozgató hagyomány lett. 

- A villamos-iparági sakktalálkozók folyamatába a 70-80-as években kapcsolódtak be 

ÉDÁSZ játékosok: Tóth Sándor, Ács György, Horváth János, Szurdoki Béla, Nagy Péter. 

Közülük kerültek ki később a szakosztály megalapítói. 

- A következő években minősített játékosok is érkeztek az Áramszolgáltatóhoz,a 

nehezedő gazdasági helyzetben pedig lehetetlenné vált egyes győri egyesületek 

működése, melyeknél feleslegessé váltak a különböző sportágak szakosztályai.  

Ezen körülménynek mérlegesésével Horváth János, Szurdoki Béla és Tóth Sándor úgy 

ítélte meg, hogy a feltételek adottak, és 1995. január 10-én létrehozták a sakk 

szakosztályt. Horváth János főmérnök lett a szakosztály elnöke, társelnök Szurdoki 

Béla osztályvezető, szakosztályvezető Bors Sándor gépjármű és szállítási üzemvezető. 

- Az 1994/95. évi bajnokságban a Győri Elektromos –mint a Győri Textiles jogutódja-a 

megyei csapatbajnokságban indulhatott. Az első 5 fordulóban Bors Sándor, Pósfai 

Zoltán és Forgács István játszhatott az első három táblán. A következő 4 fordulóban 

az Elektromos új erőlistával állt fel, Frank József, Bors Sándor, Pósfai Zoltán volt a 

táblasorrend. Csapatunk az összes mérkőzés megnyerésével lett első. Ebben az évben 

a megyei bajnokságban 10 csapat indult, 12 táblás csapatokkal(ez a mai napig sem 

változott). 

- Mint megyei bajnokok az NBII-be jutásért osztályozó mérkőzést játszottunk a Tolna 

megyei Tamási csapatával 2 fordulóban, mely nem sikerült, mert az első három 

táblán nem ülhettünk asztalhoz, az NBII-es Győr Széchenyi FSC-ben lejátszott  

mérkőzéseink miatt. 

- A következő évben az 1995/96. évi megyei bajnokságban 12 csapat indult, ismét 

100%-os teljesítménnyel lettünk megyei bajnokok. Erőlistánk ismét változott, Frank 

József, Szabó László, Bors Sándor, Zöldi Zoltán, Pósfai Zoltán, Forgács István játszott 

az első 6 táblán. 

- Osztályozó nélkül jutottunk fel az NBII-be, mert az 1996/97. évi megyei és területi 

bajnokok közül nem kívántak néhányan-anyagi okok miatt- magasabb osztályban 

szerepelni. 

A 12 csapatos mezőnyben a 6. helyezést sikerült megszerezni. Ekkor még nem volt 

túlságosan erős csapatunk, Frank József, Zöldi Zoltán, Bors Sándor, Pósfai Zoltán, 

Gúzs László, Tóth József volt a sorrend a csapat elején. 



- 1997/98. évi bajnokságban ismét a 6. helyen végeztünk az NBII-ben. Erősítettünk; 

Frank József, Zöldi Zoltán, Schmikli László, Majdanics Antal, Tóth József, Bors Sándor 

volt a táblasorrend.  

- 1998/99. évben megnyertük az NBII-es bajnokságot, most is, mint kétszer a megyei 

bajnokságban az összes csapat legyőzésével lettünk elsők. Ebben az évben igazoltuk 

le az első 2 táblára Ézsöl Miklóst és Solymosi Istvánt. A csapat elején a következő 

táblákon Frank József, Majdanics Antal, Zöldi Zoltán és Schmikli László játszott.  

- 1999/2000. évi csapatbajnokságban – mint NBII-es bajnokok-magasabb osztályban az 

NBI/B-ben induldattunk és az 5. helyen végeztünk. Ebben az évben igazoltunk le 2. és 

3. táblára Dőry Jenő nemzetközi mestert és Józsa Csabát, aki régebben a megye egyik 

legjobb játékosának számított. 

- Kialakult alapcsapatunk, a továbbiakban nagyobb játékerőt képviselő játékos már 

nem került csapatunkhoz. Erőlistánkon kisebb módosításokkal arra törekedtünk, 

hogy az adott táblára olyan versenyzők kerüljenek, akik ott a legjobban teljesítenek, a 

legtöbb pontot hozzák.  

- 2000-től 10 évig az NBI/B-ben szerepeltünk, majd az NBII-ben 2 évig, utána ismét 4 év 

az NBI/B-ben. Ezekben az években további játékosok kerültek hozzánk; Tóth Gábor, 

Vertetics Attila, Misler Csaba, Kocsis Attila, Horváth Tamás, Sós Róbert, Torma Barna, 

Karakai Bence, Solymosi Balázs, Orosz András. 

Női játékosok: Orosz Klára, Jáchym Dorina, Tóth Alexandra, Zakar Dóra. 

- Utánpótlásunk biztosítása céljából azokban az években második csapatot is 

indítottunk a megyei bajnokságban, összesen 11 alkalommal. Tartalék csapatunk 3 

első, 2 második és 1 harmadik helyezést ért el, végül kiállási gondok és a magas 

költségek miatt már csak 4 fős csapattal szerepeltünk a városi bajnokságban. 

- Szakosztályunk az elmúlt 20 évben számos sakkversenyt rendezett, ezek közül is 

jelentös a 15 alkalommal megrendezett Bezerédj kupa sakkverseny. 

- Játékosaink kiemelkedő eredményeket értek el FIDE, villám és rapid 

sakkversenyeken: 

- FIDE versenyeken Vertetics Attila, Ress Tamás, Ézsöl Miklós, Solymosi István,   

Orosz András 

- Villám - és rapid versenyeken Vertetics Attila, Ézsöl Miklós, Schmikli László 

- Országos korcsoportos sakkversenyen Ress Tamás és Orosz András első, 

Zakar Dóra második helyezést ért el.  

- A Gyermekek Házában Bors Sándor 10 évig sakk szakkörvezető volt. 

      -    Csapatbajnoki részvétel: 

        - Megyei bajnokság 2 év 

  - NB II.    5 év 



            - NBI/B.  14 év 

       -  A Győri Elektromos 1998-tól a megye legjobb sakkcsapata. 

       -  Villamos – iparági sakkversenyek (1995-tő): 

  - Csapatban: 14 első helyezés 

    A csapat tagjai: Ézsöl Miklós, Schmikli László, 

     Zöldi Zoltán, Solymosi István 

     Bors Sándor, Nagy Péter, Kovács Milán 

  - Egyéniben:    9 első helyezés 

     Ézsöl Miklós(4) 

     Schmikli László(2) 

     Zöldi Zoltán(1) 

     Solymosi István(1) 

     Bors Sándor(1) 

- Edzők: Meleghegyi Csaba nk.m., Ézsöl Miklós ( 1-1 évig) 

- Bors Sándor a Győr Városi Sakkszövetség elnöke 1997-től 15 évig, a Sakkszövetség 

megszűnéséig 

- A Győri Elektromos VSK „Örökös Tagja” Bors Sándor 

- 2005-ben Bors Sándor a „Magyar Sakkozásért díj” kitüntetést kapta a Magyar 

Sakkszövetségtől 

- Címviselőink: 

Vertetics Attila IM 

Ézsöl Miklós  FM 

Schmikli László FM 

Ress Tamás  FM 

Orosz András  FM 

Bors Sándor  CM 

- Összességében nagyon sikeres volt az elmúlt 20 év, melyet amatőr csapattal értünk 

el, mert nem fizettünk a játékosoknak azért, hogy sakkoznak, a játékerejük azonban 

nem volt amatőr. Nem voltak idegen játékosaink-mint más csapatoknak- legtöbben 

Győrből és a megyéből kerültek hozzánk.  

2015. június 25.                   Bors Sándor  szakosztályvezető 

   (A szakosztály értekezleten elhangzott beszámoló) 


