
Borhy Marcell (7.a) 

a világ élvonalában 
Bronzérmes lett a magyar U12-es válogatott a Kínában 

megrendezett csapat-világbajnokságon. A versenyt az indiai 

válogatott nyerte, a második helyen a kínai együttes, a 

harmadikon pedig a Borhy Marcell, Csíki Endre, Juhász 

Ágoston, Gaál Zsóka összetételű, Istvándi Lajos vezette 

magyar csapat végzett. Borhy Marcell az első táblán 7 pontból 

5 pontot gyűjtött, azzal bronzérmes lett az éltáblások között. A 

következőekben Marcell élménybeszámolóját olvashatják.  

 

Chongqing 

Teljes területe 82 400 km², lakossága 32 millió fő, ezen belül magának a városnak a lakossága 

3,4 millió fő. A nyár rendkívül meleg (40°C), a tél enyhe (4 °C), időjárását gyakori köd, szemerkélő 

eső, magas páratartalom jellemzi. Évente kb. 100 nap van, amelyen a várost köd borítja (a nap alig 

látható). 

A város a Jangce folyam és a Jialing-folyó találkozásánál található, belvárosa a két folyó által 

határolt dombos félszigeten fekszik. A Jangce folyó (világon 3.) a Kínai-alföld és a Szecsuani-

medence között a városnál tör át egy hegységrendszert, a híres Három-szurdokon keresztül. A 

Három szurdokban építették a világ legnagyobb vízerőművét (1994-2009 között), a völgyből kb. 1 

millió ember telepítettek a városban, a falvak egy részét a magasabban fekvő helyeken újra 

építették. 

 A város egyik jellegzetességét a nagy szintkülönbségek, a hegyoldalakon kanyargó lépcsős utcák 

adják, aminek köszönhetően ez az egyetlen kínai nagyváros, ahol nem láthatunk jelentős számú 

kerékpárt. 

 

 

https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Csialing-foly%C3%B3&action=edit&redlink=1


 

 
 

A repülőút 13 óráig tartott, Pekingben át érkeztünk Chongqingban. 

Érkezésünk után két kínai kísérőt kaptunk, akik minden nap velünk voltak és mindenhova elkísértek 

minket. A szállásunk egy hatvanemeletes 5 csillagos hotel 37. emeletén volt. Az étkezés 

színvonalas volt, teljes ellátás. Kína nagyon nagy élmény volt számomra, mert ott olyan dolgokat 

láttam, és tapasztaltam, amit még soha. A piac és egy óriási bevásárló központ közel volt a 

szállásunkhoz, több alkalommal elmentünk körül nézni. Rengeteg ember, nagy nyüzsgés. A piacon 

mindenféle állat volt a macskát, galambot, kutyát, békát is megeszik, a kérésedre levágják őket, és a 

kívánt testrészt odaadják neked. Külön vicces dolog az, hogy a fogorvos is a piacon dolgozik, fogat 

húz. Az emberek soha nem nyelik le a nyálukat, az utcán össze-vissza köpködnek. A kínai emberek 

alapvetően nagyon kedvesek, legalább is azok, akikkel találkoztam.  

A shopping center 6 felhőkarcolóból állt, végig nézni sem tudtuk a nagy kínálatot. A város utcáin és 

a Jangce folyó partján sokat sétáltunk.  

A szervezők ünnepélyes megnyitó és záró ceremóniát szerveztek. Minden csapatból egy embert 

királynak öltöztettek be és a VIP szektorban minden földi jóval halmoztak el, a mi csapatunkban ez 

Én voltam. A profi környezet jól mutatta, hogy Kínának nagyon fontos ez az esemény és nagyon 

komolyan fejleszteni szeretnék, az iskolai sakk-oktatást. Kína három csapattal indított a viadalon, 

azzal a nem titkolt szándékkal, hogy meg is nyerik a versenyt. 

A verseny alatt konferenciák zajlottak, ország több részében vezető kínai nagymesterekkel, többek 

között Xie Jun exvilágbajnoknővel. 

Nagy megtiszteltetés volt, hogy a magyar csapat első táblása lehettem.  

Csíki Endrével, Juhász Ágostonnal és Gál Zsókával vettünk részt a megmérettetésen.  



Az első helyen India, a másodikon Kína végzett, Magyarország bronzérmes lett a 14 csapatos 

mezőnyben. 

Az első három fordulóban győzelemmel kezdett a csapat (Amerika, Kína3, Kína2), majd a negyedik 

fordulóban India ellen vesztettünk. Az ötödik fordulóban az oroszok ellen mérkőzésen jobb állásban 

2-2 lett az eredmény, majd a végén az irániakat és a franciákat sikerült legyőzni. 

A 7 mérkőzésből 5 győzelem, 1 döntetlen, 1 vereség lett a csapat mérlege. 

A kínai, indiai, lengyel, orosz sakkutánpótlás nagyon erősnek számít a világ sakkéletében. 

Külön öröm, hogy a négyesből két nemzetet sikerült megelőzni és az első táblán szereplő játékosok 

között harmadik helyet értem el (7/5 ponttal). 

 

     
 

III. helyezett csapat 

 

 

 

GRATULÁLUNK! 

 

 

 

 


