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A helyzet fokozódik 

 
 
 
A Magyar Kupában igazi meglepetés nélkül értek véget a 64 leosztásos 
nyolcaddöntık. Egyetlen mérkızésen sem tudott fordítani a hátrányban lévı csapat, 
pedig erre hat mérkızésen is megmaradtak az esélyek (az általában legfeljebb 30 
pont körüli elıny miatt), végül azonban mindenütt nıtt az elölállók elınye. A 
továbbjutó csapatokra (Bóc, Izobau, Szalay, Royston, ELTE, Elastron, Galim, Gamax) 
szintén kétnapos (64 leosztásos) megmérettetés vár, hogy a legjobb négy közé jutást 
eldöntsék. 
A Budapest Kupában a csapatok már az elıdöntıre várnak, a Veréb a Printtech-kel, a 
Kotányi pedig a Hegyvidékkel fog küzdeni a döntıbe jutásért. 
A héten az osztógép ismét felnıtt a feladathoz – mindkét napon megkaptuk a 
meccsfordítás lehetıségével kecsegtetı, és az adrenalinszintet is kellıképpen 
megemelı szélsıséges elosztásokat. Szerencsére nemcsak a Magyar Kupa és a 
Budapest Kupa mérkızéseirıl, de az egyik érintett jóvoltából a Káró–Treff Kupából 
is tudunk bemutatni ilyen partikat. 
Bár a mai nehéz idıkben igen nagy a kereslet az orákulumok iránt, a miénk nem 
restellt idıt szakítani ránk, és jóslatait ezúttal is megosztotta velünk, igaz, arra a 
kérdésünkre, hogy ki lesz Magyarország miniszterelnöke, még ı sem tudott 
válaszolni. (Talán egy bridzsezıre volna szükség?) 
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Szalay György 
 

A hét mérkızése 
 
Galim–Vékony 
 
 
Félidıben, 32 leosztás után 10 ponttal, 76-66-ra vezetett a Galim (Gál–Kemény, 
Gellér–Szalka T., Czímer–Szıts) a Vékony (Kuttner Gy.–Riesz A., Dörnyei Zs.–
Vékony) ellen. A tudósítók választása egyértelmő volt, természetesen idınként 
kitekintünk a Royston–Interface összecsapásra is. 
Az öt pár közül négyen (hol gyenge, hol erıs, hol változó szanos) sztenderdet 
licitálnak, egyedül Czímer–Szıts alkalmaz reléprecízióst. Azt vártuk hát, hogy 
inkább a döntések, technikai megoldások miatt lesznek szvingek, nem az eltérı 
licitrendszerek miatt. 
Rögtön az 1. leosztásban tovább nıtt a Galim elınye: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A nyílt teremben Szıts passzal indult, így Kuttner–Riesz pároslicitben mondta be a 4 
kırt: 1 kır – 2 treff – 2 kır – 3 treff – 3 kır – 3 pikk (fogást keres, erre Észak 
kontrázott) – 4 kır után. 
Czímer pikk dáma kezdését Szıts átütötte az ásszal (!), majd újabb pikket hozott. Ez 
a meglepı játék arról gyızte meg Kuttnert, hogy Északon lesz a káró király (de: 
akkor miért üti át?), és miután adu ász – adut játszott, Dél káró folytatása után nem 
impasszt adott a színben, hanem abban reménykedett, hogy a hármas adu mellett 
van a legalább hármas treff, és így el tudja dobni mindkét vesztı káróját. Látható, 
hogy ez a stratégia nem vezetett sikerre: –50. 

Osztó: Észak, általános mans 
 

Észak 
  ♠ AK876 
  ♥ 92 
  ♦ 643 
  ♣ 432 
Nyugat    Kelet 
♠ 932     ♠ 5 
♥ 4          ♥ AB108765 
♦ AD10   ♦ 972 
♣  KDB987    ♣ A10 
  Dél 
  ♠ DB104 
  ♥ KD3 
  ♦ KB85 
  ♣ 65 
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A zárt teremben Vékony gyenge kettes 2 pikkel nyitott, Gellér 3 kırrel közbeszólt, 
Dörnyei (Dél) 3 pikkjére Szalka Nyugaton 4 kırrel zárta a licitet. Az elsı néhány ütés 
hasonlóan ment, de Gellér megadta a káró impasszt: +420, és megduplázták az 
elınyt, már 20 ponttal vezettek. 
 
2. leosztás. Osztó Kelet, Észak – Dél bellben. 
 

Észak 
  ♠ 832 
  ♥ A97 
  ♦ B10943 
  ♣ 102 
Nyugat    Kelet 
♠ 74        ♠ DB96 
♥ K10652         ♥ D8 
♦ K7    ♦D8652 
♣  KB98    ♣ 75 
  Dél 
  ♠ AK105 
  ♥ B43 
  ♦ A 
  ♣ AD643 

 
A nyílt termi licit egyszerő volt és gyors: Dél erıs treff indulására Nyugaton Riesz 2 
kırt mondott, ez ment. Nem volt tökéletesen eltalálva a játék, a Galim végül 150 
pontot szerzett a három bukásért. 
Az izgalmak a zárt teremben voltak: 
 

Nyugat Észak  Kelet  Dél 
Szalka  Vékony Gellér  Dörnyei 
    passz   1 ♣ 
2 ♥  passz  passz  kontra 
passz  2 szan* passz  3 szan** 
körpassz 
 
*  Lebensohlnak szánva 
** Dél szerint természetes a 2 szan 

 
A káró hatos (attitőd) indulás után a felvevı kis treffet hívott az asztalról. Szalka 
ütött a bubival, majd kırre váltott. Amikor felszállt a füst, a felevevınek hat magas 
lapja volt, az ellenjátékosoknak 300 pontjuk. Újabb 10 IMP a Galimnak. 
Eldılt volna a meccs? 
Nem! Egy mansgémmel tért vissza a 3. leosztásban a meccsbe a Vékony: 
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Osztó: Dél, Kelet-Nyugat bellben 
 

Észak 
  ♠ A10872 
  ♥ KD98 
  ♦ A97 
  ♣ 3 
Nyugat    Kelet 
♠ D63        ♠ 54 
♥ 643         ♥ A52 
♦ K65    ♦ 1032 
♣ AD87    ♣ B10962 
  Dél 
  ♠ KB9 
  ♥ B107 
  ♦ DB84 
  ♣ K54 

 
Mindkét asztalon Észak harmadik helyen 1 pikkel kezdett, Dél a rendszerüknek 
megfelelı Drury-változatot (maximális passzos kéz, pikk találkozással) felelte erre. 
Míg Szıts rövidszínő géminvitet (3 treff) licitált, amire természetesen Czímer nem 
kapott kedvet a gémhez; addig Vékony az egyenes utat válaszotta: azonnal 4 pikket 
mondott. 
Isten szereti a bátrakat: Szıts végül kilenc, míg Vékony tíz ütést vitt haza pikk 
kezdésre. (Utóbbi eltalálta az adut.) +420, -140: 7 IMP az üldözıknek. 
 
 

 
A hét mérkızése       (Fotó: Huczka Hédi) 
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A BM jelentése szerint 12 pár teljesítette a gémet 5-6 IMP-ért, míg 14 megfigyelt 
le(meg)bukott: ellenfeleik majd 5 IMP-t kerestek. Ketten falmelléki töredékre vállalkoztak. 
 
Lényegesen nagyobb tétje volt a 6., kicsit holisztikus leosztásnak: 
 
Osztó Kelet, Kelet–Nyugat bellben. 
 

Észak 
  ♠ D10 
  ♥ 87 
  ♦ 75 
  ♣ AB109862 
Nyugat    Kelet 
♠ AKB874        ♠ 9 
♥ 943          ♥ AD2 
♦ 10    ♦ AKDB98632 
♣  D75   ♣ - 
  Dél 
  ♠ 6532 
  ♥ KB1065 
  ♦ 4 
  ♣ K43 

 
 
Zárt terem: 
 

Nyugat Észak  Kelet  Dél 
Szalka  Vékony Gellér  Dörnyei 
    2 ♣ *  2 ♥ 
2 ♠  4 ♣  5 ♦  körpassz 
 
* abszolút forsz 

 
Nem erıltették túl: treff hármas kezdésre 13 ütés és 640 pont a Galimnak. 
 
A nyílt teremben mintha másik leosztás lett volna: 
 

Nyugat Észak  Kelet  Dél 
Riesz  Szıts  Kuttner Czímer 
    1 ♦  passz 
1 ♠  3 ♣  3 ♥*  passz 
3 ♠  passz  4 ♣**  passz 
4 ♦  passz  4 ♥***  passz 
4 ♠**** passz  6 ♣***** passz 
6 ♠  passz  7 ♦****** körpassz 
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* valahogy kényszeríteni kell(ene) 
** tovább a kényszerpályán 
*** kulcslicit, de mi mellett? 
**** Nyugat szerint természetes, Kelet szerint pikk adu mellett ászkérdés 
***** Nyugatnak fogalma sincs; Kelet válaszol a kulcslapkérdésre, kır adu 

mellett ( két kulcslap és sikén) 
****** „látom, hogy erdıben vagyunk, akkor legalább játsszuk azt, ahol az 

aduval nem lesz gond!” 
 

Valószínőleg rekordot állítottunk fel lapunk rövid történetében: annyi csillag van 
a lábjegyzetekben, ami még egy konyaknak is díszére válna. 
Többen (így Kovács András budai olvasónk) is megjegyezték, hogy a káró 
nagyszlem még pikk indulásra is teljesíthetı (a harmadik magas pikkbe 
természetesen Észak belop, de aduval asztalra tudunk menni, ezzel ki is aduzva, 
és a magas pikk nyolcasra (!) dobjuk el utolsó kézi vesztınket). 
Treff kezdésre Kuttnernek könnyebb dolga volt: csontig aduzott, majd kipróbálta, 
hogy esik-e a pikk dáma (ha nem: kır impassz vagy beszorítás). Terítés: 2140, azaz 
17 IMP a Vékonynak. (Ilyenkor mindig bújkál az emberben a kisördög: kellett 
kockáztatni?) 
 
A BM jelenti: Kuttner–Rieszen kívül három pár mondta be a nagyszlemet 12.3 IMP-ért: 
Balásy–Hegedős. Lévai–Falus és Kovács M.–Csepeli. 
 
A lapunk 10. oldalán szereplı, Royston–Interface meccsen nagy izgalmakat kiváltó 
10. leosztás itt sem volt unalmas: 
 
Osztó Kelet, általános bell. 
 

Észak 
  ♠ D107 
  ♥ AK954 
  ♦ K 
  ♣ B743 
Nyugat    Kelet 
♠ B9854      ♠ AK632 
♥ 2          ♥ D106 
♦ -    ♦ B8654 
♣ AKD10985   ♣ - 
  Dél 
  ♠ - 
  ♥ B873 
  ♦ AD109732 
  ♣ 62 
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Nyílt terem: 
 

Nyugat Észak  Kelet  Dél 
Riesz  Kemény Kuttner Gál 
    1 ♠  3 ♦ 
4 ♦*  passz  4 ♠  passz 
5 ♦**  passz  5 ♠***  körpassz 

 
*   szleminvit pikkben 
**  Nyugat szerint sikénes ászkérdés; Kelet szerint kulcslicit 
*** Nyugat: egy kulcslap a négybıl (káró ász nem játszik!), Kelet: gyengeség 

 
Kır indulás után a felvevı lehúzta a pikk ász-királyt: 11 ütés, 650. 
 
A zárt szobában: 
 

Nyugat Észak  Kelet  Dél 
Szalka  Vékony Gellér  Dörnyei 
    passz  3 ♦ 
4 ♣*  passz  4 ♥**  passz 
4 ♠  passz  6 ♠  körpassz 
 
*  treff és egy nemes szín 
** passzolj kırrel, pikkel igazíts! 

 
Észak két magas kırrel kezdett. Szalka lopott, lejátszotta pikk ászt: egy bukás és 13 
IMP a Vékonynak, amely ezzel a félidıben 5 pontra csökkentette a különbséget. 
 
A BM óriási felfordulásról számol be: 2 páros már az 5 pikket elbukta, nyolcan simán, ketten 
kontrázva bukták el a pikk szlemet. Büntetésük 7-9 IMP. Összesen három pár teljesítette a 
bemondott szlemet, Harangozó Lászlónak és Donáth Juditnak könnyebb dolga volt, mint 
Macskásynak: ellenük treffel kezdtek a védık. 
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22. leosztás. Osztó Kelet, Kelet-Nyugat bellben 
 

Észak 
  ♠ AK 
  ♥ D1064 
  ♦ 32 
  ♣ AKB106 
Nyugat    Kelet 
♠ B10652      ♠ 87 
♥ K5          ♥ A93 
♦ B106   ♦ AD95 
♣ 543    ♣ D987 
  Dél 
  ♠ D943 
  ♥ B872 
  ♦ K874 
  ♣ 2 

 
Nagy lehetıséget hagyott ki a fordításra a Vékony csapat: a nyílt teremben Czímer–
Szıts komoly licitfélreértés után a 2 pikk felvételben landolt, amit nagy ellenjáték-
segítséggel teljesített. A másik teremben Dél elbukta a már simán teljesíthetı gémet. 
(Ezzel a leosztással lapunk 15-18. oldalán még foglalkozunk!) 
 
A 24. leosztásban egyik párnak sem sikerült bemondania csodaszlemet: 
 
24. leosztás. Osztó Nyugat, általános mans. 
 

Észak 
  ♠ K10642 
  ♥ K6 
  ♦ 74 
  ♣ DB73 
Nyugat    Kelet 
♠ 3       ♠ B95 
♥ B72          ♥ D983 
♦ B963   ♦ AK10852 
♣ 109842   ♣ - 
  Dél 
  ♠ AD87 
  ♥ A1054 
  ♦ D 
  ♣ AK65 
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Szıts–Czímernek ellenvonalon nem sikerült: Kelet 1 káró indulása után Dél 
kontrázott, majd partnere 3 pikk (invit ötös pikkel) licitje után 4 káróval szleminvitet 
adott, melyre Észak nehezen védhetıen nem reagált: 4 pikk, két szürrel, +480. 
A zárt teremben Vékony–Dörnyeinek sem sikerült: 2 káró – kontra – 4 káró után 
Vékony 4 pikket mondott, amit Dél lepasszolt. Húzó. 
 
A csodaszlemet a BM összefoglalója szerint hat pár mondta be: Csépán–Kerti, Linczmayer–
Minarik, Hámori–Jakus, Falus–Lévai, Gulyás–Marjai P., Zombori–SurányiM. Jutalmuk 9,3 
keresztpont. 
 
A 28. leosztásban Vékony–Dörnyei beerıltetett egy bellgémet (3 SZAN HÁROM 
BUKÁSSAL), miközben csapattársaik 2 pikkben buktak: újabb 8 pont az 
esélyeseknek. 
 
Már reménytelen helyzetben került sor a 30. leosztásra: 
 
Osztó Kelet, általános mans. 
 

Észak 
  ♠ KB642 
  ♥ 7 
  ♦ B653 
  ♣ 1052 
Nyugat    Kelet 
♠ --    ♠ AD9753 
♥ K86543       ♥ A 
♦ D9    ♦ K1084 
♣ A9873   ♣ DB 
  Dél 
  ♠ 108 
  ♥ DB1092 
  ♦ A72 
  ♣ K64 

 
 
A zárt teremben Gál–Kemény 1 pikk – 1 szan – 3 pikk – 4 kır pároslicittel jutott el a 
reménytelen gémig: leállt három adu, a káró ász és egy treff. Két bukás, –100. 
A nyílt teremben Czímer közbeszólt 2 kırrel, Kuttner újranyitó kontráját körpassz 
követte. 
Riesz elég szerencsétlen treff ász kezdése után a felvevı látnoki játékkal (kézbıl KIS 
adu) megúszhatta volna két bukással, de mivel magas aduval kezdte, három bukás 
és 11 vastag IMP lett a nóta vége. De ez kevés volt a Vékonynak: összesítésben 160–
141-re nyert a Galim és a Gamaxszal találkozik majd az országos döntıbe kerülésért. 
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Lelki élet 
 
Kelen Károly 

Akarsz róla beszélni?   
 

Nem, nem, nem, nem, NEM! 
Elzavartam a pszichiáteremet! Azt mondta, hogy visszaadja a diplomáját, de nem 
hiszem, mert hallottam, hogy úgy emlegetett, mint „élete egyetlen kudarcát”. Azt 
sem engedtem, hogy csapattársaim vigasztalni kezdjenek, mint szegény John Terryt 
azután, hogy kihagyta a tizenegyest a Manchester elleni Bajnokok Ligája-döntın 
Moszkvában.  
Nem, emelt fıvel viselem a csapásokat. Általában. De vannak csapások ... van csapás, 
amelynek elviseléséhez nem lehet eléggé hıs az ember: az elızı Heti Pestiben írtam 
arról, hogyan vesztettünk egy partin 25 pontot (16-ot, ahelyett, hogy nyertünk volna 
9-et), és most egy hasonlóban 28-at dobtam ki az ablakon! 
Ráadásul pontosan azt csináltam, amirıl saját magam állapítottam meg, hogy... 
Mondják meg, mondjátok meg, hogyan történhetik meg ez velem, éppen énvelem??!! 
„Tudom, milyen érzés” – jön a csapattárs. Kedves fiú különben.  
Mindig tudtam, hogy van olyan, amikor éppen azért vagy a legmagányosabb lény a 
világon, mert köréd győltek a többiek. A barátaid. Brrrr! A szeretteid... 
Egyedül akarok maradni a bánatommal! A szerencsétlenségemmel! Hagyjatok 
magamra! De mégsem, ne menjetek, ne hagyjatok el! 
Tessék, ezek voltak a lapok: 
 
Osztó: Észak, általános bell 
 

  Észak 
  ♠ AK632 
  ♥ D106 
  ♦ B8654 
  ♣ – 
Nyugat    Kelet 
♠ D107   ♠ – 
♥ AK954   ♥ B873 
♦ K    ♦ AD109732 
♣ B743   ♣ 62 
  Dél 
  ♠ B9854 
  ♥ 2 
  ♦ – 
  ♣ AKD10985 
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Nyugat Észak  Kelet  Dél 
Kelen  Bódis  Argay  Macskásy 
  passz  3 ♦  3 ♠ 
passz  6 ♠  passz  passz 
kontra  körpassz 
 

Minek kontráztam? Ugyan, gondoltam, nehogy már ne veszítsünk pontokat, ha ezt 
akár kontra nélkül megcsinálják! De csak lesz egy adu ütésem a licitáló mögött, és a 
piros színekben is van keresnivalónk, tarcsiban pedig negyedik a treff bubim! 
Elkezdtem a kır ásszal, partnerem páros számot jelzett. 
Elsı fejlövés: valamiért nem jöttem rá, hogy ebbıl következik, a felvevınél szingli a 
kır. Lejátszottam tehát a királyt is. Dél lopott, kihívta a pikk bubit. Biztos voltam 
benne, hogy a kontra után körbeengedi, ha nem fedem, ezért rátettem a dámát. Ütött 
a király, kis káró következett, Argay bement az ásszal, a felvevı lopott. 
 
 

 
Elıtte...            (Fotó: Huczka Hédi) 
 
 
Azután elkezdett gondolkozni. Volt is min. Nagyon hosszú ideig nem hívott, és 
hiába tudtam, hogy ez fontos (mit fontos? sorsdöntı!) parti, elpilledtem kicsinyt. 
Mielıtt az olvasó is azt tenné, mondja meg, mi történt ezután, aminek 
eredményeképpen Dél hazavitte a tizenkét ütést? 
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Itt tartunk:  
  Észak 
  ♠ A632 
  ♥ D 
  ♦ B865 
  ♣ – 
Nyugat    Kelet 
♠ 107    ♠ – 
♥ 954    ♥ B8 
♦ –    ♦ D10973 
♣ B743   ♣ 62 
  Dél 
  ♠ 98 
  ♥ – 
  ♦ – 
  ♣ AKD10985 
 

Hát igen. Nem az én napom volt. Képtelen voltam magam elé képzelni a felvevı 
lapját. (Utána már minden játszmában minden kártyának megkerestem a helyét: esı 
után köpönyeg.)  
Szóval Macskásy Gábor a helyzet magaslatára emelkedett, és a treff nyolcast helyezte 
az asztalra, én már tettem is a hármast, és a szlem teljesült. (A nyolcasra és a 
figurákra elmentek a rossz kárók, és már jöhetett a pikk kilences; azzal, hogy 
fölmagasítottam a kır dámát, lehetıvé tettem a teljesítést. ) 
Beszoptam ezt a kis trükköt. Macskásy kicsit meg is sajnált, láttam rajta, hogy csak 
azért csinálta, mert ez volt a dolga. Talán remélte is, hogy ráteszem a nyolcasra bubit. 
Velem nevetett volna.  
(Valaki azt mondta utána, hogy felülrıl kellett volna hívnia a treffeket, az az egyenes 
esély: 3-3 vagy esı bubi. Csakhogy ı figyelte a jelzést, tudta, hogy jobbra négyes kır 
van a hetes káró mellett, azaz csak két treff. Nagyobb esély, hogy a négyes treffben 
van a bubi, és a kontra is erre utalt.) 
Azután még rossz indító kijátszással megtömtem egy gémet, elbuktam egy 4 kırt, 
mert expassz helyett létezı, de nem mőködı sanszra játszottam. Kihagytunk egy 
szlemet, amiben minden óvodás tizenkettıt ütne. Társaink buktak 800-at egy 
mansgém ellen, 500-at részjáték ellen... 
Tulajdonképpen, hogyan tudtunk 39 ponttal gyızni? 
 
A BM jelenti: Tizenhárman játszottak 6 pikket (hárman kontrázva). Ketten kettıt buktak, 
nyolcan egyet. Hárman teljesítettek (csak Macskásy kontrázva) A másik két felvevı treff (!) 
kezdést kapott állítólag (alig hihetı, hogy valaki a kır ász-királlyal a kezében a negyedik treff 
bubiból való támadást válassza!). 5 treff kontrát ketten teljesítettek, a harmadik próbálkozó 
csak kilencet ütött. Volt még egy 4 treff kontra, egyenlı, két bukot5 pikk, hárman 5 pikkben, 
ketten 5 pikk kontrában, egy felvevı 4 pikkben ütött tizenegyet, egyvalaki 5 pikkben, egy másik 
4 pikkben tizenkettıt. Volt egy 7 kır mentés is 1100-ért. (Szappanos Géza 750-ért 5 treff 
kontrát teljesített, így írt az ellenfél 1660–750=910, 14 IMP-t, ahelyett, hogy 750+200=950-
ért mi írtunk volna ugyanennyit.) 
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Káró Kupa 
 
Bozzai Bence 

Lúdas Matyi szellemében 
 
A Káró kupa negyedik fordulójában „ifirangandó” alakult ki. A Mazsola csapat 
(Sinkovitz, Hoffmann, Torma, Kiss G., Kaderják, Bozzai B.) küzdött a Fazék csapat 
(Szirmay, Kalos, Fonyó, Konkoly, Wagner) ellen. A Fazekas Mihályról elnevezett 
gimnázium csapata hő maradt névadójához, legalábbis ami az ıket ért „sérelem” 
törlesztését illeti. Nézzük, hogyan! 
A hatodik játszmában Dél mansbeli 2 kır (lehet akár 0 pont és 5-ös kır is) indulása 
után Nyugatnak ezzel a lappal kellett bellben licitálnia: ♠ AKD963 ♥ J ♦ADB1087 ♣ -
. A partner már passzos volt, nekünk pedig van tizenegy ütésünk. Lehet, hogy 
akadnak, akik a lassabb megközelítés hívei, Konkoly Csaba azonban hosszas 
gondolkodás után (nála ez volt a lassabb megközelítés) 5 pikket mondott. Északon 
partnerem, Kaderják Levente, hitetlenségében és nem utolsósorban, mert ezeket a 
lapokat tartotta, kontrázott: ♠ 10 ♥ A765 ♦ K32 ♣ AKD87. Egyszerően úgy gondolta, 
ha van a felvevınek tizenegy ütése, akkor megérdemli! Volt neki! Csak egy kırt és a 
káró királyt adta ki. 
Egyenlı: -850. 
Búskomor voltam, de azért reméltem, hogy a másik asztalon „csak” 4 pikket 
játszanak, és ha esetleg megkontrázzák, akkor mi fogunk írni. 
Így is lett: odaátról +990-et hoztak partnereink. 4 IMP ide. 
 
A teljes kiosztás: 
 

Észak 
  ♠ 10 
  ♥ A765 
  ♦ K32 
  ♣ AKD87 
Nyugat    Kelet 
♠ AKD963   ♠ B875 
♥ B          ♥ 1093 
♦ ADB1087   ♦ 94 
♣ –    ♣ B1095 
  Dél 
  ♠ 42 
  ♥ KD842 
  ♦ 65 
  ♣ 6432 
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Nem sokkal késıbb a kilencedik leosztásban Nyugatnak – be jó neki! – újra szép 
elosztásos keze volt, ezúttal 7–5 (♠ K ♥ KDB10863 ♦ AKD108 ♣  -). 
Most partnerem indult gyenge 2 pikkel (az elıbbivel megegyezı szkórhelyzet lévén 
ugyanúgy lehetett 0 pontja és 5-ös színe is), amivel szemben ezt a lapot tartottam: 
♠ AD5 ♥ A94 ♦ B53 ♣ AK63. 
Azon tőnıdtem, hogy egybıl 4 pikkre ugrom, de gondoltam, biztos, ami biztos – 
hátha nagyon rossz lapja van –, felkérdezek 2 szannal. 
Nyugat tanulva az elızı esetbıl – mármint hogy a kontrázott szür többet ér, mint az 
5 egyenlı – 4 kırre ugrott. Passz, passz után jöttem újra: látszólag van négy ütésem 
(habár lehet, hogy a pikk nem ér semmit), a 4 pikk teljesítésében nem vagyok biztos, 
így kontráztam. Partnerem kimehetett volna a kontrából, de sajnos bízott bennem. 
Mivel a két nemes ászon kívül nem volt kiadó, az eredmény: +1, -990.  
Már csak azt remélhettem, hogy odaát is hasonló lesz a felvétel. De csak nagyjából 
volt hasonló, hiszen 5 kır kontra egyenlıt játszottak, +850-ért. 4 IMP ezúttal az 
ellenfélnek: visszavágtak! 
A teljes kiosztás: 
 

Észak 
  ♠ B10643 
  ♥ – 
  ♦ 976 
  ♣ B9874 
Nyugat    Kelet 
♠ K        ♠ 9872 
♥ KDB10863        ♥ 752 
♦ AKD108   ♦ 42 
♣  –     ♣ D1052 
  Dél 
  ♠ AD5 
  ♥ A94 
  ♦ B53 
  ♣ AK63 
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Minarik Gábor 
 

Homok a gépezetben 
 
A Magyar Kupa nyolcaddöntıjében csapatom, az addig kicsit csikorogva guruló 
Elastron a Sztaki rutinos rókáival került szembe. A mérkızés nehezen indult, de hála 
csapattársaink nagyszerő játékának, valamint az ellenfél kivételes pechsorozatának – 
egyébként jónak mondható, ám az adott leosztásokban felettébb sikertelen 
megoldásaik láttán felötlött bennem a mérkızés alatt az „Ahová lépek szörny terem” 
filmmővészeti szempontból kérdéses jelentıségő darabja – már 32 leosztás után 
jókora elınnyel térhettünk pihenıre.  
A második etap során a szokásos felállásban – Csepeli–Kovács, Linczmayer– Honti – 
kezdtünk, majd 16 parti után az örökifjú mesterek átadták helyüket a „fiatalos 
lendületnek”.  
Mint rögtön az elsı játszmában bebizonyosodott, a bridzsben közel sem biztos, 
hogy az ifjonti hév jó tanácsadó, meggondolatlanul megtömtem egy mans 3 szant 
a túl gyors hozzátétel miatt. Nem hiába mondják az okosok, hogy számoljuk 
folyamatosan az ütéseinket, de az ellenvonalét még inkább! Ezután is folyt az 
adok-kapok rendesen, a sok hibával tarkított mérkızés számomra maradandó 
élményt okozó leosztását a 22. játszma hozta. Mansban bell ellen ez volt nálam:  
♠ Q943 ♥ B872 ♦ K874 ♣ 2. 
Dél helyén ülve úgy éreztem, hogy nem sok feladatom lesz a licitben, ha partnerem 
nem száll ringbe. Kezdtem belesüppedni a székembe, és éppen hozzáfogtam volna a 
hét hátralévı részére jutó esti programjaim rendszerezéséhez, amikor is a licittálcán 
megjelenı piros szín gondolataim komótosan hömpölygı folyamán át is warning 
üzenetet küldött az ingerközpontnak: 
 

Nyugat Észak  Kelet  Dél 
Bodnár           Linczmayer ifj. Kisgyörgy Minarik 

1 szan* passz 
2 ♥**  kontra  passz  ? 
 
* 11-13 pont, nincs ötös nemes 
** transzfer 
 

Partnerem kontrája alapvetıen kır indulást kér, ám elképzelhetı, hogy olyan erıs 
lap, amivel még egyszer a licitbe tud avatkozni. Mit licitálna a kedves olvasó ebben a 
helyzetben? A negyedik pikk dáma nem tetszett túlságosan, mégis úgy éreztem, 
lapom még egy figurálisan gyenge, ám ötös kırrel kontrázó partnerrel szemben is 
elégséges a 3 kır licithez, és ha esetleg ez sokat bukna is, nehéz lesz megkontrázni. 
Más tészta, hogy gondolatmenetem megakadt ennél a pontnál, és csak halványan 
jutott el a tudatomig, hogy az ellenfeleknek esetleg nincs is színtalálkozásuk – vagy 
ha van, nem tudják megtalálni –, és így biztos írástól „kímélem” meg a vonalunkat.  
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Nyugat Észak  Kelet  Dél 
Bodnár           Linczmayer ifj. Kisgyörgy Minarik 

1 szan* passz 
2 ♥**  kontra  passz  3 ♥ 
passz  4 ♥  kontra! körpassz 
 

Mondanom sem kell, a nem várt fordulat nem volt ínyemre. A 4 kır még nem 
verte ki a biztosítékot, ám a kontra után felettébb kényelmetlenül kezdtem magam 
érezni, mert úgy gondoltam, hogy a partner erısebb lapot  – de fıleg jobb helyen 
levı értékeket – feltételez nálam. Sebaj, mindenkinek meg kell ennie, amit fızött! – 
gondoltam magamban, amikor a pikk bubi indító kijátszásra a következı lap terült 
az asztalon. 

 
 

Észak 
 ♠ AK 
 ♥ D1064 
 ♦ 32 
 ♣ AKB106 
 
 
 
 
 
 Dél 
 ♠ D943 
 ♥ B872 
 ♦ K874 
 ♣ 2 

 
Igazából ez egy könnyő játszma lenne kontra nélkül. A káró királynak szöknie 
kell, mert különben kiáll négy ütés. (A pikk dámára nem tudom eldobni az asztali 
kárót, mert a transzfer után a pikk tudottan 5–2 az ellenvonalon, az asztali treffek 
felmagasításához pedig nincs idı, mert még mielıtt elég kárót el tudnék dobni 
kézbıl, az ellenfél meg fogja hívni a színt.) És ha a kır 3–2, akkor már „csak” a 
treff dámát kell kinyomozni, mielıtt elégedetten hátradılhetünék.  
Igen ám, csakhogy az a fránya kontra kártya az asztalon „koppant”. Milyen lappal 
kontrázhat az 1 szanos induló, egy akár nullapontos transzferáló partnerrel 
szemben? Azt  gondoltam, hogy ehhez igen jó lap, négyes kır és három gyorsütés 
vagy valami nagyon hasonló szükséges.   
Számoljuk az ütéseinket. Van két pikk, két treff, egy káró ütés, tehát még öt ütésre 
van szükség, amire lehetıséget a kır és a treff kínál, illetve a pikk dáma, ha ki tudok 
aduzni.  
Kırben korlátozottak az esélyeim, a 4–4-es aduszínbıl a két legmagasabb figura az 
ellenfélnél van, és ha ütésbe kerülvén kedve szottyan lehívni, majd még egy 
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harnadik kırt is hoz, akkor már csak három adut üthetek. Ha ehhez hozzáadjuk a 
pikk dámát, még mindig csak kilencnél tartunk. Eggyel kevesebb a kelleténél.  
Újratervezés. 
Marad tehát a treff. Ehhez pedig nyomozni kell, mivel még mindkét ellenfélnél lehet 
a dáma. Megpróbálkozhatnák a treff magasra lopásával is, ekkor azonban – ha 
negyedik a dáma – vészesen lecsökkennének az esélyeim a teljesítésre, 4–1 kırt 
feltételezve. Vészesen = nullára. 
Körülbelül eddig jutottam magamban, amikor a pikk ásszal ütve, lesz, ami lesz 
alapon a kır tízest kértem az asztalról. Miért éppen a tízest? – hördülhetne fel a 
hallgatóság. Ez nem volt véletlen, már kezdett körvonalazódni a fejemben egy terv… 
Kicsi(!), kicsi, király. Angol internetes szlengben van egy kifejezés, ami jól leírná 
megdöbbenésem, de itt inkább nem idézném. Mindenesetre óriási meglepetésre 
realizálnom kellett, hogy a transzferes tényleg a kır királyt tette le az asztalra. Majd 
szinte rögtön a káró bubit, amelyet Kelet az ásszal ütött, és visszahívta a színt.  
Szeretek énekelni, fel is idéztem magamban az „Always look on the bright side of 
life…” címő antológiát. Nyugattól láttam már öt pontot, Kelet ígért legalább 
tizenegyet, akkor a maradéknak Keleten kell lennie! Nagyszerő, ezek alapján már 
meg is találtam a játéktervet. Ütök a káró királlyal, treffet hozok, treff ász–királyra 
eldobok egy pikket, a treff bubit lopom, ha Kelet fed. Egyébként kiengedem, pikkel 
asztalra megyek, és hívom a magas treffeket át Kelet most már harmadlagos kır A9x-
én.  
A terveket tett követte. A treff bubit Kelet hosszas gondolkodás után fedte csak-
.Köszönjük a pluszinfót, elosztása tehát 2–4–3–4 volt! Lementem az asztalra, hívtam a 
treff tízest, éppen teríteni akartam volna, mivel biztos voltam a következı 
végállásban: 
 

Észak 
  ♠ – 
  ♥ D64 
  ♦  
  ♣ 106 
Nyugat    Kelet 
Érdektelen   ♠ –  
     ♥ A9x 
     ♦ x 
     ♣ x 
  Dél 
  ♠ D 
  ♥ B8 
  ♦ 87 
  ♣ – 

 
Treff tízes, dobpergés…, és Nyugatról megjelent a kır ötös. A színházigazgató a 
függöny leereszkedése után hozzánk járul: „Köszönjük, Gábor, az elıadásnak vége, 
virágcsokor helyett virgács a ma esti teljesítményed jutalma”.  
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A teljes kiosztás: 
 

Észak 
  ♠ AK 
  ♥ D1064 
  ♦ 32 
  ♣ AKB106 
Nyugat    Kelet 
♠ B10652   ♠ 87 
♥ K5    ♥ A93 
♦ B106   ♦ AD95 
♣ 543    ♣ D987 
  Dél 
  ♠ D943 
  ♥ B872 
  ♦ K874 
  ♣ 2 

 
Keseregtem magamban, Keletet hibáztattam, hogy ilyen béna lapra kontrázott, és 
sajnos rossz szokásom szerint a következı partit, a 4 kır kontrán gondolkozva, 
átaludtam.   
Amikor a cikk írásához kezdtem, azon gondolkodtam, mi lehet a mondanivalója 
ennek a szösszenetnek. Elbuktam egy terített partit? Az ellenfél – ügyesen vagy sem 
– megkontrázott egy felvételben, amit egyébként sosem bukom el? Vagy kell-e 
egyáltalán ide morális tanítás, van-e a bridzsben ilyesmi?  
Ami történt, megtörtént. Ha rágódunk rajta, nem lesz jobb, csak magunknak 
okozunk fejfájást. Tudni kell továbblépni, és magad mögött hagyni a múltat – a 
bridzsben is. 
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Hegedüs Orsolya 

Magyar bridzsmesék IX. 
 
Lúdas Manyi 
 
 
Az alábbi leosztásokat ne keresse senki a keddiek között, mert az Izobau–Pikk Dáma 
meccsen osztották ıket, amely mindkét héten hétfın lett lejátszva. A múlt héten az 
alábbi lapokat kaptuk: 
 
Osztó: Dél, általános mans (–90 fokkal elforgatva) 
 

Észak 
 ♠ AD5 
 ♥ AKB75 
 ♦ KD3 
 ♣ B4 
 
 
 
 Dél 
 ♠ 72 
 ♥ D9842 
 ♦ A1042 
 ♣ 76 

 
 

Nyugat Észak  Kelet  Dél 
Benedek Zalai  Bárány  Hegedüs 
      2♥ 
passz  2 szan* passz  3♣** 
passz  4♥  4♠  passz 
passz  5♥  körpassz 

  
* relé 
** gyenge lap, ötös kır 

 
Keleten Bárány György kivárta a legalkalmasabb pillanatot a közbeavatkozásra (a 
leginkább az „ugrás a sötétbe” fordulattal jellemezhetı) 4 pikk licitjével. Most 
nagyon bejött neki, mert sikerült mindkét ellenfelét megtévesztenie. Északon Zalai 
Ágnes attól tartott, hogy mindkét vonalon teljesülhet a gém, ami kissé pesszimista, 
de nem a földtıl elrugaszkodott elgondolás volt, ezért 5 kırt licitált. Amikor a pedig 
a licit végeztével Nyugaton Benedek Béla kitette az asztalra a pikk hármasát – amely 
a legkisebb kinn lévı lap volt a színbıl (és páratlan számú lapot ígért) –, nekem 
kellett döntenem, hogy vajon harmadikból, vagy szinglibıl indult. A licit alapján 
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inkább a szinglit tartottam valószínőnek, de még, ha tényleg harmadik volt is, akkor 
sem lehet – gondoltam –, hogy Kelet ötödik bubival szólt volna közbe... Tehát az ászt 
kértem az asztalról, hiszen az egyik kiadó treff simán eldobható, ha húz a káró. Ezzel 
szemben ha nem ül a pikk impassz, ami valószínő volt (bár ebbe akkor még bele volt 
kalkulálva némi emberismeret is), akkor azonnal kiadok még két treffet is, sıt, ha 
lopás van, akkor még annyi adut is, amennyi Nyugatnak van. Egyszer nem. 
Ezek voltak ugyanis a lapok: 
 

Észak 
  ♠ AD5 
  ♥ AKB75 
  ♦ KD3 
  ♣ B4 
Nyugat    Kelet 
♠ K63    ♠ B10984 
♥ 106         ♥ 3 
♦ B765   ♦ 98 
♣ 10985   ♣ AKD32 
  Dél 
  ♠ 72 
  ♥ D9842 
  ♦ A1042 
  ♣ 76 

 
Mit mondjak, az ötödik pikk bubi bemutatása nagy siker volt – az ellenfél számára. 
Akkor még nem gondoltam, hogy éppen egy hét múlva az én életemben is eljön az a 
pillanat, amikor az ötödik pikk bubimmal a négyes magasságon fogok közbeszólni: 
 
Osztó Nyugat, Észak–Dél bellben (a lapok 180 fokkal elforgatva) 
 
   Észak 
   ♠ KD4 
   ♥ 107 
   ♦ AK732 
   ♣ K83 
 Nyugat   Kelet 
 ♠ 53    ♠ A82 
 ♥ B98643   ♥ AKD5 
 ♦ D5    ♦ B10964 
 ♣ 1094    ♣ 7 
   Dél 
   ♠ B10976 
   ♥ 2 
   ♦ 8 
   ♣ ADB652 
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Nyugat Észak  Kelet  Dél 
Bárány  Zalai  Benedek Hegedüs 
2♥  passz  4♥  4♠ 
passz  5♠*  passz  6♠ 
passz  passz  kontra  körpassz 

 
* Ha nem áll ki két kır, mondj szlemet (Lackwood-konvenció) 

 
Partneremnek passz helyett inkább kontráznia kellett volna, de akkor sohasem 
kerülhettem volna a szóban forgó licithelyzetbe. Úgy éreztem, eljött az én idım: az 
ellenfél ugyanaz a pár, mint az elızı héten, ismét Báránnyal ültem egy oldalon, 
ráadásul ekkor már 48 parti után ık vezettek 47 IMP-vel, vagyis minden amellett 
szólt, hogy 4 pikket mondjak (kivéve, persze, a színminıséget ☺). Ezt nem várt siker 
követte, mert addig hallgatag partnerem feltámadt, és a tálca áttolásával nekem 
szegezte a kérdést: van-e két kır kiadónk? Nem volt, és mivel el is tudtam képzelni 
olyan lapot, amivel nem licitál, de mégis benne lesz a szlem (a treff impassz csak fog 
ülni), és, ugye, a pontok is nagyon kellettek, bemondtam a szlemet. Amikor Kelet 
kontrázott, már nem voltam olyan optimista, sejtettem, hogy ki fog állni két ász... 
Csakhogy a kontra után Nyugat megpróbálta eltalálni Kelet sikénjét, így a treff tízest 
helyezte az asztalra. Már repült is a kır vesztı a káró ász-királyra, aduzás, egyenlı. 
Éreztem némi elégtételt a parti után, szinte biztos volt, hogy legalább 14 IMP-t 
ledolgoztunk, igaz, végül összesítésben ebben a negyedben is kikaptunk, ahogy a 
legjobb nyolc közé sem mi jutottunk. 
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Orákulum 
Gulyás Dániel 
 

A GPI jelenti 
 
Mindenekelıtt egy kis visszatekintés a múlt heti tippekre. 
MK: 
Fecni–Bóc: A Fecni nem koncentrált jól, és ki is esett. 1–0 a Gömbnek. 
Izobau–Pikk Dáma: Az Izobau nem hagyta ki a Pikk Dámát, bár nem is volt szingli. 
A mezcsere viszont elmaradt. 2–0 
Szalay–Dienes: Itt is az általunk jósolt csapat gyızött, szorosabb meccsen. 3–0 
Royston-Interface: Ahogy elıre megmondtuk, a szlemlátók értek révbe. 4–0 
ELTE–Kova: Két héttel ezelıtt megmondtuk, hogy mi fog történni, sima ügy. 5–0 
Elastron–Sztaki: Bár ezt a meccset talán nem volt nehéz eltalálni, azért akkor is siker. 
6–0 
Galim–Vékony: Ezt is 1-esre adtuk két hete, és így is lett. 7–0 
Gamax–Szigethy: Itt is az általunk is gyıztesnek tippelt esélyes gyızött. 8–0 
 
BK: 
Veréb–Pál: A tippünk itt is biztos volt. 9–0 
En Passant–Printtech: Természetesen itt sem tévedtünk, bár talán Verébéktıl 
idekeveredett a tojás. 10–0 
Wellner–Hegyvidék: Ez a meccs is a papírformának megfelelıen alakult, és el is 
találtuk. 11–0 
Pattron–Kotányi: Mivel itt vendég tippelt, ezt nem számítjuk bele az összesítésbe 
(meg persze nem is találta el). 
 
A Magyar Kupában a legjobb nyolc közt jár már a mezıny, tehát közel a vége a 
budapesti ágnak. 
Bóc–Izobau: Két meglepetéscsapat találkozik, egyiket sem vártuk volna a legjobb 
négybe, és mégis, a jobbik ott lesz két hét múlva. A Bóc csapat fecnivé aprította 
ellenfelét, míg az Izobau a dámák napját tette pikk színővé. A Palantír szerint végig 
szoros lesz a meccs, de az Izobau lesz a befutó. 
Szalay–Royston: Két régi kedvenc csapatom csap össze, barátságos, de mégis 
izgalmas meccs várható. Ha a Royston csapat megoldja a szlempartikat (hiszen náluk 
ez a legfontosabb!), akkor már boldog lesz. Kelenbiztos szlemeket kívánunk (két 
színben és szanban is benne van)! A gyızelem azonban a végsı sikerre is esélyes 
Szalayé lesz, mert pontosabban reléznek majd. A siker után a Hartoys talán már 
SAP-ra készült játékokat is fog forgalmazni? 
ELTE–Elastron: Az ELTE simán nyerte a ’törpik’ rangadóját, most azonban az 
’aprófát’ jól hasogató Elastron ellen kellene bizonyítania, hogy nem véletlenül jutott 
el idáig. A Gömb azt mondja, a bizonyítás sikerül, a továbbjutás azonban nem. Az 
Elastron kedveli a nagy(betős) ellenfeleket, a négy közt pedig a Ga(max) 
következhet… 
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Galim–Gamax: A forduló másik nagy rangadója. Mindkét csapat nagy múlttal 
rendelkezik, a kérdés, kinek van itt jövıje? Ez a meccs válogatóverseny döntıjének is 
beillett volna, de sajnos közben eltelt több mint 15 év. Izgalmak és (helyenként) 
színvonal így is lesz, tehát érdemes majd megtekinteni a találkozót, reméljük, ezúttal 
kedden kerül rá sor. A gyıztesre nehéz tippelni, ha a Galim szorosan tudja tartani az 
állást a félidıben, meglepetést is okozhat, ha nem, akkor kiütéses Gamax-gyızelem 
lehet az összecsapás vége. 
 
 

 
Bóc (Mihályfi, Donáth J., Bárdossy, Bóc I.)      (Fotó: Huczka Hédi) 
 
 
A Budapest Kupában az elıdöntık következnek. 
Veréb–Printtech: A kissé könnyebb felsı ágon a váratlanul remekül szereplı (pedig 
a BK-ba éppen hogy bejutó) Veréb talán már ellıtte puskaporát, a nyomdászok pedig 
egy nagyon szoros meccs után kiosztottak egy tojást (nincs kicsit korán még 
húsvéthoz? A helyosztókon is többen kaptak ilyen nem kívánt ajándékot). 
Egyértelmő esélyes a Printtech. 
Kotányi–Hegyvidék: A Palantír nem szívesen nézegeti magát, mert az könnyen 
személyiségtorzuláshoz vezethet, azonban az eddigi segédek (SZPI, HPI) sosem 
találták el csapatom eredményét, ezért most magam próbálok gömbölyödni. Az 
elırehozott döntınek kikiáltott meccsen bizonyosan nagy izgalmak lesznek, ha a 
Hegyvidék összes tanára kijön óráról, hogy játsszék néhány partit, szoros lehet. A 
kicsit késın lendületbe jött főszereseket azonban nem tudják megállítani. De hát 
minden Orákulumnak maga felé (is) hajlik a keze… 
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Heti feladvány  
Ötvenrıl hatvanhárom 
 
 
 

Észak 
♠ D1085 
♥ AK10 
♦ AB 
♣ 9653 

 
 
 
 

Dél 
♠ A7 
♥ 75 
♦ D1062 
♣ AKDB4 

 
Páros licittel 6 treffig jutottunk, adu indulásra kell Dél számára játéktervet készíteni. 
Rosszul jártak, akik kikeresték mind az 52 lapot. Hiába okoskodtak, nem tudták hazavinni a 
szlemet. Azért jó játék még van.  
Egy kedves megfejtınk írta Nyilván rossz megoldás címmel: „Kırben nincs lehetıség a 
tízessel.” 
Ezzel szemben Bánki Zoltán: „Kis kırt hívok a tízes felé, ha Nyugat beszalad egy figurával, 
magasan ütök, aduval kézbe, újbóli kır hívás.” 
Igen, igen, ez növeli az esélyt 50-rıl 62,5 százalékra (25 százalék a kır mélyimpassz + a 
maradék 75 százalék 50 százaléka), de két bukáshoz vezet az adott játszmában:  
 

Észak 
  ♠ D1085 
  ♥ AK10 
  ♦ AB 
  ♣ 9653 
Nyugat    Kelet 
♠ K93    ♠ B642 
♥ B86    ♥ D9432 
♦ 9873   ♦ K54 
♣ 872    ♣ 10 
  Dél 
  ♠ A7 
  ♥ 75 
  ♦ D1062 
  ♣ AKDB4 
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Tudniillik ha a második kırt Kelet üti, és pikket hív, a felvevı üt az ásszal, meg kell adnia a 
káró impasszt, mielıtt a harmadik kırre ledobhatná a rossz pikket.  
Ez a legjobb játék? Nem! Még van lehetıség egy apró javításra: kezdjük a káró impasszal, 
aduzás után. Majd magunk hívjuk le a pikk ászt! (Feltételezve, hogy Kelet folytatja a kárót.) 
Ezzel még újabb, igaz nagyon apró eséllyel növeltük a játékunkat. És utána kır. 
 
A BM szerint senki sem játszott így. Kilencen vállaltak 6 treffet, mindenki elbukta. Igaz, csak 
három asztalnál volt adu indulás. S ha valamelyik felvevı kırrel kezdte, Nyugat valószínőleg 
nem ment be a bubival. Egy Dél teljesíthetett volna, de pikk támadásra nem a dámát kérte az 
asztalról! Harangozó László ellen kırrel kezdett az ellenfél, és informátorunk szerint úgy 
döntött: nem fog ülni a mélyimpassz. Így inkább pszichológiai többletesélyre ment: azonnal a 
pikk dámát hívta asztalról. A kínai impassz – most – nem sikerült, ı is a bukottak közé került. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

♦ ♦ ♦ 
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