XXI. visegrádi karácsonyi tarokk játékok
Az OEE Visegrádi Helyi Csoportja és a Pilisi Parkerdõ Zrt. december 27-én Visegrádon tartotta az immár hagyományos karácsonyi tarokkjátékokat. A XXI. alkalommal megrendezett parti ugyan a szó szoros értelmében nem jubileumi, de a tarokkozók között ennek a számnak magától értetõdõen is jelentõsége van, aminek
okán egy kis összefoglalóval készültünk.
Ténylegesen már a XXX. alkalom körül
tartanak a partik, de az elsõ emlékkönyvben is rögzítettek szerint 1987. december
27-én került megszervezésre a rendezvény, mely három év kihagyással azóta is
folyamatosan szervezõdik, minden év
utolsó hónapjának 27. napján. Az alapötlet Bánó Lászlótól, az akkori Pilis Helyi
Csoport titkárától származott, amit ezúton
is köszönünk neki. A játékoknak néhány
évig a Budapesti Erdészet, a többi évben
a Parkerdõ visegrádi központja adott otthont. Az összejöveteleken 30-50 fõ szokott részt venni, de volt év amikor 67 fõ
vett részt (XIII. tarokkjátékok, Budapest).
A meghívók névre szólóak, melyekre a
meghívottak egy fõ vendéget hívhatnak.
A versenyben, mely általában 10 órától 16
óráig tart, a helyezéseket a XXI. fogások
számában bíráljuk el és a három legtöbbet fogót és a három legtöbbet megfogottat díjazzuk. A fogásokat megfelelõ adatrögzítéssel az emlékkönyvbe írjuk. Az
emlékkönyv digitális változata a
www.parkerdo.hu oldalon a Helyi Csoport híreinél megtalálható, így mindenki
kedve szerint elevenítheti fel a nevezetesebb játékokat. A beírásokat olvasgatva
talán a legemlékezetesebb partit játszhatta Pálvölgyi Ágnes a bemondott XXI fogással 2004-ben, amit ellenfelei kontrával
jutalmaztak, melyet követõen a játékosok
megfogták Gombos Zoltánt. Az Erdészeti

Lapokban az akkori szervezõk beszámoltak az 1995-tõl 1999-ig tartott partikról,
melyet most felelevenítve évente közreadjuk a december 27-i visegrádi eseményeket. A digitális archívumban fent említett cikkeken kívül tarokkal kapcsolatban
összesen csak az 1991-es évfolyamban
megjelent Tarokk-sarok található, mely
tanulságos játszmák idézésére és rejtvények feladására szorítkozott Mosonyi Géza rovatvezetõ tollából.
Az egyetlen, a visegrádi partitól különbözõ utalás az Erdészeti Lapokban, a
dél-alföldi tarokkjátékokról szól, melyet
1999 májusában a Bugaci Erdészetnél
szerveztek 10-22 óráig. Reményünket fejezzük ki, hogy a partik azóta is tartanak.
A 2009. évi játékokra is nagy gonddal készültünk. A köszöntõ szavak után
megemlékeztünk egy perces néma vigyázzállással az elmúlt évben elhunyt
tagtársainkról, így Madas Lászlóról
(akinek halálhírérõl ekkor értesült a társaság), id. Hajdú Istvánról, Szél Edérõl,

Erdészeti Lapok CXLV. évf. 2. szám (2010. február)

id. Wisnyovszky Károlyról. A partin
nyolc asztalnál 42 játékos ült. A nap háziasszonya Kissné Szabó Gabriella volt,
aki lelkesen készítette a finom zsíros
kenyereket az ebédhez. Közben fia,
Kiss Balázs, mint egyetlen egyetemista
résztvevõ, próbált a helyezettek közé
bekerülni. Néhány megfogott „szerencsés” nyakába Hibbey Alpár dédapja, a
Selmeci Akadémiát 1871-ben elvégzõ
Novák Béla bányamérnök, a Körmöcbányai Magyar Királyi Pénzverde fõmérnökének hajdani XXI. nyakdísze
került. A versenyt 16.15-kor zártuk és az
eredményösszesítés után a helyezések
az alábbiak szerint alakultak:
Legtöbbet fogók:
I. helyezett: Schneider Gábor 2 fogás
II. helyezett: Lutonszky Zoltán
1 fogás (10:45)
III. helyezett: Tóth Kálmán 1 fogás
(11:15)
Legtöbbet megfogottak:
I. helyezett: Csanád Bálint 3-szor
megfogott
II. helyezett: dr. Szász Tibor 2-szer
megfogott
III. helyezett: Duchon Loránt 1-szer
megfogott (11:25)
Az idei kevés XXI. fogás (összesen
15) okán a helyezéseket idõrendi sorrendben bíráltuk el. A fõdíjat a Gyökerek és lombok eddig megjelent köteteit,
Bánó László jóvoltából az elsõ helyezett
Schneider Gábor kapta. A többi díjat a
Parkerdõ ajánlotta fel.
A versenyt követõen három asztaltársaság fél hétig folytatta a játszmákat.
A jó hangulat, baráti beszélgetések családiassá tették az egész napot.
Szöveg és kép: Kálmán Miklós
Helyi Csoport titkár
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