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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat . / , , , 
Alpolgármestere „ _ ÍJ^ÍLÍÍL.2^IL _ 

Tárgy: Javaslat sakkoktatás önkormányzati 
támogatására a Gyöngyike Óvodában 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Révész Máriusz bizottsági elnök egyéni képviselői indítványként terjesztette a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága elé, hogy 
induljon sakktanfolyam kísérleti jelleggel a Gyöngyike Óvodában (Budapest, X. kerület Salgótarjáni 
út 47.) melynek költségeit az önkormányzat viseli. (1. sz. melléklet) 

Javasolta továbbá a bizottság számára, hogy kérje fel a Polgármester Urat arra, hogy a 2011. évi 
költségvetésbe terveztesse be ennek költségét. 

Az előterjesztés a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága 2011. január 6-ai ülésén megtárgyalta és 11 igen szavazattal 
támogatja, hogy kísérleti jelleggel a Gyöngyike Óvodában induljon sakktanfolyam, amelyre ötéves 
kortól mindenkit fel kell venni és a költségeket az önkormányzat viseli. Egyben felkéri a 
polgármestert, hogy a 2011. évi költségvetésbe terveztesse be a sakktanfolyam költségét. 

Határozati javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy kísérleti 
jelleggel a Gyöngyike Óvodában (Budapest, X. kerület Salgótarjáni út 47.) induljon sakktanfolyam, 
amelyre ötéves kortól mindenkit fel kell venni és a költségeket az önkormányzat viseli. Egyben 
felkéri Polgármester Urat, hogy a 2011. évi költségvetésbe terveztesse be a sakktanfolyam költségét. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 

Weeber Tibor alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: Hegedűs Károly mb. jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető 

Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Budapest, 2011. január 7. f\ .M^ ÁT f / 

Weeber Tibor 

Törvényességi szempontból látta: 

Hegedűs Károly 
mb. jegyző 
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Egyéni képviselői indítvány: Sakkoktatás önkormányzati támogatással a Gyöngyike Ó v o d ^ ^ 

Tisztelt Képviselő-testület.' 

A sakk egy rendkívül komplex képesség - és készségfejlesztő játék. Rendszeres játszása f e j l e s z t : „ 
emlékezetet, a képzeletet, a logikus gondolkodást. Közismerten pozitív a hatása a számítási késeséé re 
a térlátásra és a képzelőtehetségre, és egyúttal az összpontosítást, koncentrálóképességet i s fejleszti' 
Ennek alapján nem meglepő, hogy a világ több országában a sakkoktatás alsóbb évfolyamokon 
órarendi keretek között, tanórákon is folyik. Magyarországon is van erre példa, kerületünlcben is 
néhány évig a Keresztury Dezső Általános Iskolában a fejlesztő órakeret terhére heti egy s a k k ó r a az 
órarendbe volt iktatva. 

Kőbányán 1993-ig első osztályú csapat működött a Törekvés Sport Egyesületben. Sajnos ez t követően 
a kőbányai sakkélet és sakkoktatás teljesen szétesett. Az elmúlt években azonban megfordult a trend 
Kőbányai Gyermek és Ifjúsági Szabadidő Központban gyerekek részére tart oktatást a Barcza Gedeon 
Se. és Egedi István. Alakulóban van a KSC sakkszakosztálya. Több óvodában és iskolában 
(Gépmadár Óvodában és a Csodafa Óvodában, Széchenyi István, Szent László és Bem József általán™ 
iskolákban) folyik tanfolyami és DSE keretek között sakkoktatás. (Sajnos ezek tapasztalatai e g y ^ j t a j ^ 
nincsenek kerületi szinten feldolgozva.) 

Mivel a sakkoktatásért a kerületünkben a szülőknek fizetniük kell, ezért a hátrányosabb helyzetű 
szegényebb rétegek ki is esnek ebből a lehetőségből. Nemrég voltam a VIII. kerületben a Losonczi téri 
iskolában egy sakkversenyen, (itt az órarendbe iktatva folyik nagyon komoly sakkoktatás) és naivon 
sok cigánygyerek játszott egész magas szinten, és az iskola bejáratnál elhelyezett dicsőségtablójáról 
kiderült, hogy az iskola hátrányos helyzetű diákjai országos szinten is komoly eredményeket értek el 
az elmúlt években, több korosztályban is országos bajnok volt az iskola csapata. A tanáruk 
megerősítette, hogy a komoly színvonalú sakkoktatás egyértelműen nagyon pozitív hatással v a n a 
többi tantárgy tanulására és a gyerekekre is. 

Éppen ezért javaslom, hogy kísérleti jelleggel a legtöbb hátrányos helyzetű gyerekkel rendelkező 
Gyöngyike Óvodában indítsunk sakkoktatást a következő félévtől, amelynek a költségét az 
önkormányzat viseli. Kíséreljük meg egy játékon keresztül fejleszteni azokat a képességeket 
készségeket itt a hátrányos helyzetű gyerekeknél, amire az iskolában alapvető szükségük van Az 
intézményvezető támogatja az ötletet. Az óvodai tanfolyamok díja alapján az önkormányzatnak havi 
25 ezer forintot kellene biztosítania erre a célra, ha sok a jelentkező és két csoportot kell indítani 
akkor 40 ezer forintot. Meggyőződésem, hogy ez az összeg, ha sikerül megfelelő oktatót találni 
többszörösen meg fog térülni a hátrányos helyzetű gyerekek iskolai tanulmányai során. fja 
tapasztalatok pozitívak lesznek, akkor ki lehet terjeszteni a kerület többi hátrányos helyzetű gyerekére 
is a programot. 

Határozati javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy kísérleti 
jelleggel a Gyöngyike Óvodában induljon sakktanfolyam, aminek költségeit az önkormányzat viseli 
Egyben felkéri Polgármester Urat, hogy a 2011. évi költségvetésbe terveztesse be ennek költségét. 

Budapest, 2011. január 3. 
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Révész Máriusz 

képviselő 
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3/2011. (I. 6.) sz. Kulturális és Oktatási Bizottság határozata 
(11 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, 
támogassa, hogy a Gyöngyike Óvodában kísérleti jelleggel sakktanfolyam induljon, 
amelyre öt éves kortól minden jelentkezőt fel kell venni, és aminek költségeit az 
önkormányzat viseli. 


