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A Mathias Corvinus Collegium a Tihanyi Alapítvány által 1996 óta működtetett, tehetséges
diákok tanórákon kívüli oktatásával foglalkozó intézmény, közösségük iránt elkötelezett
és azért tenni akaró fiatalok számára.

A Collegium mindig is nyitott volt a társadalom problémáinak megoldására irányuló
törekvések felé. A diákok kezdeményezéseiből nőtt ki a Játék mely valóra válik, a Közel
Hozzánk alapítvány és az Amigos a gyerekekért szervezet, amelyek más-más módon, de
mind hátrányos helyzetű vagy beteg gyerekek életkörülményeit javítják.

A MCChess az előző kezdeményezések nyomdokaiba lépve jótékony célú felajánlással
kíván tenni különböző társadalmi problémák ellen. A projekt szervezői ezúttal is
collegisták közül kerülnek ki.

További információért keresse fel a www.mcc.hu weboldalt.

Mathias Corvinus Collegium (MCC)

http://www.mcc.hu/
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Jótékonyság
A nevezési díjak egészével egy nonprofit 
szervezetet fogunk támogatni. A verseny 

szervezése önkéntes alapon történik.

Versenyzők 
díjazása

A kiemelkedően teljesítő versenyzőket szponzorok 
által felajánlott ajándékokkal díjazzuk.

Célunk a sakk kultúra fejlesztése, a játék 
népszerűsítése. Sakk kultúra

Céljaink:



Profi és amatőr

15-15 perc
mérkőzésenként

A verseny időpontja:
2018.12.09.

7 forduló

Svájci rendszer



A Messzehangzó Tehetségek Alapítvány független, önnfenntartó,
alulról jövő kezdeményezésként, 100%-ban magyar alapítók által
2008-ban jött létre azzal a céllal, hogy szociokulturálisan
hátrányos helyzetű, felső tagozatos és középiskolás
gyermekeket – teljesen ingyenesen – iskolán kívüli
tehetséggondozó programokban részesítsen. 10 éve támogatja a
korosztályukból kiemelkedő képességgel bíró, nehéz
körülmények között élő 12-18 éves határontúli és magyarországi
gyermekek tehetségfejlesztését. A tehetségfejlesztő munkát
képzett szakemberek és önkéntesek végzik.

A tehetséggondozó program három fő területre helyezi a
hangsúlyt – a művészetekre, a természettudományokra és az
informatikára. A tehetségfejlesztés során kiemelt szerepet kap
az egyéniség, személyiség, valamint célzottan önismereti,
személyiségfejlesztő tematikájú programokat is kínálnak.
Az eddigi tehetséggondozás során 18 táborban 610 gyermek
táboroztatása, közel 1100 gyermek év közbeni tematikus
programban való részvétele, és 53 ösztöndíjazása zajlott.
További információért keresse fel a www.messzehangzo.hu
weboldalt.

A Támogatott szervezet

https://messzehangzo.hu/
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A szervezők



Kérjük, járuljanak hozzá 
Önök is versenyünk 

sikeréhez!

Elérhetőségeink:

https://www.facebook.com/chess.mcc/
chess.mcc@gmail.com
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