ЛЮДИНА, ЯКА ЗРОБИЛА МУКАЧЕВО ШАХОВИМ МІСТОМ
Відомого мукачівського підприємця і мецената Йозефа Реша зайвий раз представляти немає потреби. З
ім’ям цієї людини пов’язана ціла віха в розвитку закарпатських шахів. В місті над латорицею Йозеф
народився, тут пройшли його найкращі молоді роки. Потім був виїзд на історичну батьківщину в
Німеччину, надзвичайно успішна бізнесова кар’єра. На початку нульових років Йозеф вирішив, що
настав час віддячити рідному місту і розгорнув діяльність, яка під силу тільки впливовій, рішучій і
відданій своїй справі людині.
У Мукачеві розпочався справжній Ренесанс шахової культури. У клубі, який в умовах кризи відверто
занепадав, було здійснено євроремонт, закуплений сучасний інвентар та електронні годинники.
Невдовзі на базі клубу запрацювала дитячо-юнацька шахова школа. До роботи з дітьми було залучено
групу кваліфікованих тренерів. Під їхнім крилом, немов гриби після дощу, почали зростати юні шахові
таланти, котрі одразу захопили лідерські позиції в обласних змаганнях. Під патронатом Йозефа Реша в
місті під стародавнім Паланком відбулося кілька товариських матчів провідних світових гросмейстерів,
зокрема Іванчук-Леко, Іванчук-Шорт, Єфименко-Найдич.
Не менш вагомим здобутком, аніж спонсорська діяльність, єстало встановлення Йозефом міцних
стосунків з місцевою владою. Що говорити, коли на відкритті усіх престижних турнірів обов’язково
присутні перші особи міської адміністрації та міськради. Важливо, що ці люди не просто приходять, аби
«уповісти» два слова та вручити нагороди, а активно допомагають у вирішенні складних організаційних
питань. Коли на таких масових шахових фестивалях, як «Різдвяне Мукачево» та «Мукачівське літо»,
збираються від 200 до 300 спортсменів з усіх куточків України та із зарубіжжя, без сприяння «батьків
міста» не обійтися.
Цілком природно, що за таких сприятливих умов місто над Латорицею з часом перетворилося на
шахову цитадель Закарпаття. Навіть більше, вистачить пальців однієї руки, щоб в цілій Україні
перерахувати міста, в т.ч. і мегаполіси, здатні проводити так багато престижних і масових шахових
заходів, як це робиться в Мукачеві. Тож не дивно, що на спортивний вогник сюди з’їжджаються
спортивні таланти не тільки з найвіддаленіших регіонів України, а навіть з окупованих Криму і Донбасу.
Позитивною енергетикою та натхненням Йозеф Реш «заразив» і мукачівських шахістів, які активно
включилися в розбудову шахового життя і допомагають колезі в усіх його добрих справах. Серед
шахістів-активістів – Олександр Федів, Михайло Бєглий, Микола Кейк, Роберт Орос, Аттіла Кріштофорі,
Варвара Альошина, Андрій Вачиля та інші.
6 червня Йозеф подолав чудовий життєвий рубіж – 60-річчя. З нагоди славного ювілею шахового
мецената 3 червня на центральній площі Мукачева просто неба відбувся Кубок Реша. Власне, ці
змагання були започатковані 14 років тому і проводяться щорічно. Але цей турнір мав особливий –

ювілейний статус! І провідні шахісти краю віддячили ювіляру сповна. Адже змагання виявилося одним з
найсильніших за останнє десятиліття. Вшанувати ювіляра та поборотися за пристойні призи вийшли 56
гравців, серед яких міжнародний гросмейстер, 4 міжнародні майстри, 3 майстри ФІДЕ та 20 кмс.
Спортсмени змагалися у 9 турів швидких шахів.
Беззаперечному фавориту, міжнародному гросмейстеру Сергію Овсеєвичу перемога, як і
прогнозувалося, дісталася досить легко. Він поступово «знімав з дистанції» усіх конкурентів і зі 100%ним результатом-- 9 очок з дев’яти можливих – переконливо посів перше місце, ставши володарем
Кубку. Доля другого місця вирішувалася в партії Ворович-Балога. Драматична партія завершилася
перемогою Михайла Балоги, який не тільки зміг посісти з 7 очками друге місце, але й реваншувався за
нещодавню поразку від Аркадія на чемпіонаті Ужгорода з класичних шахів. Приємною несподіванкою
стало третє місце багаторазової чемпіонки області, майстра ФІДЕ Ольги Юшко, яка випередила чотирьох
міжнародних майстрів.
В турнірі були ще дві призові номінації. Найкращими з ветеранів (60 років) стали Аркадій Ворович,
Анатолій Карнаух та Василь Ганзе. Серед школярів до 16 років у призери потрапили Андрій Іжак, Вадим
Петровський та Валадіс Пеппас.
Великий красень кубок для переможця, медалі на призи найуспішнішим спортсменам на закритті
турніру вручав особисто ювіляр. Захід був відмінно організований і став знаковою подією у шаховому
житті нашого краю.

Аркадій Ворович

