ifj. Földi István (1969-2010)

"Kunhegyes messze van"

ifj. Földi István 1969. október10-én született Kunhegyesen, akiről még ekkor senki sem sejtette,
hogy egy „üstökös” sakkzseni született e kisvárosban. Pisti már 7 éves korában elsajátította
ezen ősi játék alapjait édesapjától, id. Földi Istvántól, és húga, Katus is megtanult sakkozni.
Tehetségére hamar felfigyelt a kunhegyesi sakkozás szervezője, Balogh Márton, és
1979. január 03-án leigazolta a 10 éves fiút. A Kossuth Iskola kitűnő tanulója
1983. december 12-ig a Kunhegyesi Egységes Sportegyesület (KESE) versenyzője lett. Édesapja
mellett az egyesület sakkcsapatának az edzője, Balogh Márton foglalkozott vele. Rácz Imre és
Mohácsi Imre mesterjelöltek is sokat segítették a fejlődésben.
1978-ban a Szolnok megyei kisdobos bajnokságon 24 résztvevő közül 1. helyezett, 1979-ben
Szekszárdon a XIV. Úttörő és kisdobos sakkolimpián 5. helyezett
Ezt követően minden versenyen, ahol indult 1. helyezést ért el:
1979-ben 10 évesen Szolnok megyei ifjúsági és serdülő bajnokságon a 13 éves korcsoportban,
1981-ben és 1982-ben Debrecenben az Országos korcsoportos egyéni bajnokságon a 12, illetve
13 éves fiúknál, 1982-ben a Sakkolimpia Szolnoki járási döntőben, 1982-ben az Úttörő olimpia –
országos úttörő bajnokságon Zánkán, 1982-ben Hayerswerda nemzetközi sakkversenyen,
1983-ban a 15 éven aluliak között.
Pisti a Kossuth Lajos úti Általános Iskola 7. osztályos kitűnő tanulója volt, amikor „Egy üstökös
útja” címen így írt róla Pál Imre: „vidám természetű, nyílt tekintetű, élénk, mozgékony fiú”.
Az 1983-ban a Szolnok Megyei Néplap cikkében Pál Imre kérdésére válaszolva Földi István azt
mondta: „Jövőre Kecskeméten szeretnék gimnáziumban továbbtanulni, és persze komolyan
sakkozni. Vágyam? Jó lenne a 16 éven aluliak világbajnokságán elindulni, de Kunhegyes
messze van…” Vágya 1983-ban teljesült, amikor mint kétszeres korosztályos magyar bajnok
részt vehetett több, mint 100 versenyző egyikeként Párizsban, a 16 éven aluliak
világbajnokságán, ahol mint mondta, "egy életre szóló élmény volt egy kis falusi fiú számára",
hiszen együtt versenyezhetett a későbbi többszörös világbajnok Ananddal. és a világhírű
nagymesterekké vált Ivancsukkal, Drejevvel, Pikettel. Pisti szavaival élve "nem égtem le, mert
11 pontból 6 pontot szereztem 14 évesen” Mindezt nemzetközi tapasztalatok és fővárosi edzők
felkészítése nélkül.
Mádl Ildikó ezen a versenyen a lányok között ifjúsági világbajnok lett.
1984. januárjában a Szolnoki Mezőgép csapatához is leigazolt, ahol együtt játszott Perényi Béla
nemzetközi mesterrel és Németh Zoltán mesterrel.
1984-ben a kecskeméti Bányai Júlia Gimnáziumban folytatta tanulmányait, és 1985-től
1988-ig a kecskeméti DUTÉP SC OB I-es csapatában játszott, Ábel Lajos vezetőedző
irányításával. 1986-ban elérte a FIDE mesteri címet.
1989-től ismét a Szolnoki Mezőgép versenyzője lett, amelynek megszűnése után, 1990-ben a
Budapesti Statisztika Petőfi Sport Club-hoz igazolt.
István Gyöngyösön járt főiskolára. 1994-től a Gyöngyösi Mátra SE NB II. csapatában játszott.
Szakosztály vezetője, Csizmadia Lajos még mindig nagy szeretettel emlékezik vissza a nagyszerű
játékosára. Szerinte Gyöngyösön Pista volt a valaha élt legnagyobb sakkozó zseni.
Megnősült, feleségével, Szlávik Ildikóval Gyöngyösön éltek. Három gyermekük született, Kristóf,
Martin és Bianka. A két fiú folytatja a család sakkozói hagyományait.
2010. 04. 15-én az élet főbírája váratlanul megállította sakkóráját. Fiatalon, 41 évesen hunyt el
Gyöngyösön. Édesanyja mellett helyezték örök nyugalomra a pétervásári temetőben.
Pisti, Kunhegyes nincs messze! A helyiek és a sakkot szeretők szívében tovább élsz, és
emlékedet megőrizzük.
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