
Mióta sakkozol?

Bár meglepő, de már óvodás koromban érde-

kelt ez a logikai játék. Immáron majdnem tíz 

éve egyre fontosabb szerepet játszik az éle-

temben a versenyszerű sakkozás.

Milyen indíttatásból kezdted el sakkozni, 

ki bíztatott rá?

Szüleim észrevették, hogy viszonylag korán 

érdeklődést mutattam e komoly játék iránt, 

ezért szakembert kerestek. Így kerültem 

kapcsolatba az első edzőmmel, Bódi Ta-

mással, aki mai napig is figyelemmel kíséri 

pályafutásom.

Kezdetben úsztál is ha jól emlékszem. 

Tudtad a kettőt párhuzamosan is csi-

nálni?

Kezdetben még sikerült összeegyeztetni a két 

sportágat,de ahogy egyre jobban ment a sakk 

és jöttek a versenyek többet kellet gyakorol-

nom, így már nem ment, ezért abbahagytam 

a versenyszerű úszást. Mai napig is kiegészítő 

sportként járok úszni, ami nagyban segíti fizikai 

és szellemi kondícióm megtartását.

Az úszásban milyen eredményeid voltak?

A legjobb úszás eredményeimet a Diákolim-

piákon és  az Országos Korosztályos Bajnok-

Az interjúalanyom nem más mint a 14 éves FIDE mester sakkozó, Gledu-
ra Benjámin. Benjit a Kemény Ferenc Áltatlános Iskola nyolcadik osztályos 
tanulóját, több éve ismerem, mert sakkozói karrierje indulása elott sokáig 
versenyszeruen úszott, edzoje pedig édesanyám, Pohl Anette volt . Bár 
hátúszóként is nagy jövo állt elotte, Benji mégis a sakktáblák világát vá-
lasztotta. Megérte a váltás, mert azóta háromszoros Európa bajnoknak és 
világbajnoki ezüstérmesnek mondhatja magát.

A világ pepitában



ságon értem el. 2009-ben az Országos Bé-

ka-Delfin Seregszemlén tagja voltam a 4x50 

méteres fiú vegyesváltónak, amelyik aranyér-

met szerzett.  2012-ben az Országos Diáko-

limpiai Döntőben a 4x100 méteres gyorsvál-

tóval szintén aranyérmet nyertem. Továbbá 

2010-ben 50 méteres hátúszásban is felállhat-

tam a dobogó második fokára. 

Mi volt a kedvenc úszásnemed?

A versenyeken főként hátúszásban indultam, 

ezt választottam főszámomnak is. Emellett ki-

fejezetten szeretem a gyorsúszást.

Melyik sakk eredményedre vagy a leg-

büszkébb?

Számos hazai és nemzetközi valamint kü-

lönböző erősségű versenyeken vettem 

részt. Mindezek közül kiemelkedik a 2011-

ben Brazíliában megrendezésre került Kor-

osztályos Sakk Világbajnokság. Itt sikerült 

a dobogó második fokára felállnom, ez 

jelentette eddigi pályafutásom legjelentő-

sebb eredményét. 

Melyik viadal volt a legemlékezetesebb 

a számodra?

Sok kisebb és nagyobb, egyszerű és bonyolult 

csatát éltem meg a tábla mellett, de mindezek 

közül kiemelkedik a 2011-es brazíliai Világbajnok-

ság sorsdöntő ütközete. Az aranyéremért mér-

kőztem egy amerikai sakkozóval, aki több mint 

öt és fél órás csatában kerekedett felül rajtam. 

A sakkversenyek nagyon sok utazással 

járnak, emiatt sok mindenről le kell mon-

danod. Ez nem okoz nehézséget?

Szerencsés vagyok, mert úgy érzem, hogy 

nem kell sok mindenről lemondanom. Ami-

ről pedig mégis – és ez számomra kevésnek 

tűnik – pótolja az utazás és a versenyek ál-

landó élménye.

Ha külföldön versenyzel városnézésre is 

jut időd? Melyik ország tetszett legjobban?

Nem sok idő jut városnézésre, mert egy-egy 

verseny folyamán a partik nagyon elhúzód-

hatnak, és ezek eléggé kimerítőek. Az Arab 

Emírségek nyerte el leginkább a tetszése-



met, ahol 2013-ban jártam a korosztályos 

Világbajnokság alkalmával.

Az iskolát és a sakkot hogyan tudod ösz-

szeegyeztetni?

Egyre nehezebb tartani a lépést a tananyaggal, 

főleg az elmúlt egy-másfél évben. Így, hogy 

nyolcadikos vagyok, azért már elég sokat kell 

tanulni, nem könnyű feladat. Szerencsés va-

gyok, hogy a Kemény Ferenc Általános Iskola 

vezetése és tanári kara mindenben segít, így 

ha erőfeszítések árán is, tudom a lépést tartani 

és a tananyagot követni.

Napi hány órát töltesz gyakorlással?

A sakkban elengedhetetlen a folyamatos 

tanulás, gyakorlás, elemzés. Arra is nagy 

hangsúlyt kell fektetni, hogy a koncentráció 

képesség minél hosszabb ideig fennmarad-

jon, ezért napi átlagban hat-hét órát is eltöl-

tök a táblák mellett.

A sok elfoglaltságod mellett jut időd a 

kikapcsolódásra? Mivel töltöd a szaba-

didődet?

Az egyik magyar találmány, a Rubik kocka az, 

amit nagyon szeretek. Ennek minden formá-

jával és típusával szívesen játszom. Kikapcsol 

egy kicsit a sakk után, de közben mégis tor-

náztatja az agyamat. Emellett a jó filmek kellő 

kikapcsolódást nyújtanak. 

Kit tartasz a mai sakkvilágban a legna-

gyobbra?

Magnus Carlsent tartom a legnagyobbra. 

Ő a jelenlegi világbajnok, 2013 novembe-

rében nyerte el ezt a címet a Nemzetközi 

Sakkszövetség mérkőzésén. Nagyon f i-

atal, hisz még csak huszonkét éves, de 

már most a csúcsra jutott. Nagy kérdés, 

hogy mennyi ideig tudja megőrizni világ-

bajnoki címét.

Ki a példaképed a sakkban?

Szerencsére magyar sakkozók tucatja jutott 

el a világhírnévig, elég csak a Polgár lányokra 



vagy Portisch Lajosra vagy a nemrég elhunyt 

Sax Gyulára gondolni. Nekem mégis fiatal kora 

miatt az előbb említett, jelenlegi világbajnok 

Magnus Carlsen a kedvencem.

Kik azok, akik mindig melletted állnak, 

támogatnak, akikre felnézel?

A családom az akik mindig mellettem állnak, 

az anyukám, a nővérem és az apukám. A ver-

senyekre álltatában apa kísér el, akinek hely-

színi jelenléte mindig stabil hátteret nyújt a via-

dalok folyamán.

Mik a terveid az idei évre?

Az idei évet a Nemzetközi mester i cím 

megszerzésének szentelem, ez a leg-

fontosabb cél e lőt tem. A címhez már 

csak egy normát kel l te l jesítenem, utá-

na pedig törekedhetek a nagymester i 

fokozatra.

Urvári Zsófia


