
Lukács Bulcsú szerencsésnek 
tartja magát, de senkinek sem 
ajánlja, hogy pókerezni kezdjen
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– Mikor kártyáztál először, és 
hogyan lett a pókerasztal a mun-
kahelyed?

– Egyetemistaként mindig ke-
vés pénzem volt, így spórolnom 
kellett, ezért kezdtem el játszani a 
barátokkal. Persze eleinte szórako-
zásképpen. Egy idő után azt vettem 
észre, hogy általában nyerek, így az 
jó anyagi kiegészítéssé vált. Ekkor 
kezdtek népszerűek lenni az online 
pókerszobák is, és mivel több felüle-
tet is úgy reklámoztak, hogy ingyen 
adnak némi pénzt a kezdéshez, hát 
belevágtam. Persze a kezdeti tőke 
hamar elfogyott. Utána egy ingye-
nes internetes versenyen vettem 
részt, amelyen nyertem nagyjából 
tizenhárom eurót, majd ebből ötven 
lett. Akkor kezdtem el komolyabban 
játszani. Ennek már nyolc éve. Az 
elején még dolgoztam fél évet, de 
aztán feladtam és csak a kártyázás 
maradt. Nekem egyébként a szabad-

ságról is szól a játék, hiszen nincs fő-
nököm, én osztom be a saját időmet.

– Mennyi pénzt fektettél bele 
a pókerbe, amíg jövedelmezővé 
vált?

– Tudni kell rólam, hogy én in-
kább versenyeken szeretek játszani 
és főleg online felületen, mert ott 
gyorsabbak a leosztások, pörgő-
sebb a játék. Megmondom őszintén, 
hogy a máshonnan megkeresett 
pénzemből soha nem fordítottam 
pénzt a pókerre. Volt olyan, hogy 
kivettem a nyereményemet és abból 
maximum száz eurót visszatettem, 
de az még az elején volt. Őszintén 
szólva az elején nagyon szerencsés 
voltam, nem úgy, mint a társaim, 
akik később fel is adták a játékot.

– Mit kell tudni ahhoz, hogy 
valaki profi  játékos lehessen?

– A pókerezés szerintem csak 
harminc százalékban szól a szeren-
cséről, a maradék hetven százalékot 
a tudás, a felkészültség teszi ki. Ren-
geteget olvastam az elején, és most 

is fordítok rá időt. Fel kell ismerni a 
játékosok taktikáját, elemezni kell a 
módszereiket. Ezt persze már prog-
ramok is segítik, rengeteg adatot le-
het visszanézni egy adott játékosról. 
A profi  játékosok mindegyike hasz-
nál programokat. Így könnyítik meg 
a döntésüket egy adott szituációban. 
A tudás megszerzése és az elemzés 
azért is fontos, mert így csökkenteni 
lehet azt a százalékot, amely pusz-
tán a szerencséről szól. Tudni kell 
azt is, hogy fele kamu annak, amit 
fi lmekben látni az élő pókerezésről. 
Meg kell tanulni az alapokat, hogy 
tudja az ember, mit miért csinál, eze-
ket a taktikákat pedig dinamikusan 
kell tudni változtatni.

– Mennyire jövedelmező póke-
rezni?

– Én jelenleg senkinek sem 
ajánlom, hogy most hozzáfogjon 
pókerezni, hiszen már rengetegen 
játszanak a régióból, így nagy va-
lószínűséggel elveszíti a pénzét. 
Átalakultak a viszonyok, nehéz tu-
dásban utolérni a játékosokat. Ne-
kem annak idején nagyjából másfél 
év volt, amíg stabil nyerő játékossá 
váltam. Ezt ugyanakkor nem lehet 
hónapokra leosztva számolni, hi-
szen vannak kedvezőbb és kevés-
bé kedvező időszakok. Inkább egy 
év távlatából kell visszaosztani a 
pénzt. Én egy átlagos romániai fi ze-
tés többszörösét keresem meg.

– Mennyire tartod játékfüggő-
nek magad?

– Úgy érzem, hogy nem vagyok 
függő, hiszen hosszabb ideig is 
szoktam szüneteket tartani. Például 
nyaranta csak heti egyszer játszom, 
ahhoz képest, hogy más időszak-
ban azért 4–5 alkalommal gép előtt 
vagyok, és legalább napi 8–10 órát 
kártyázom.

– Mekkora volt a legnagyobb 
nyereményed, illetve a legna-
gyobb vesztésed?

– A legnagyobb bukásom 2000 
euró volt egy leosztás alatt, a leg-
többet pedig a mostani versenyen 
nyertem, valamivel több mint 98 
ezer eurót.

– Mit jelent neked a WSOP-n el-
ért helyezés?

– Egyáltalán nem számítottam 
rá, hogy ilyen jó helyezést érek 
el. Igazából nem is a versenyért 
mentem el Csehországba, de vé-
gül mégiscsak beneveztem. Arra 
gondoltam, hogy ha nem is nyerek, 
legalább tapasztalatot szerzek. 
Úgy érzem, jól játszottam, maxi-
mum egy-két hibát követtem el, rá-
adásul némi szerencsém is volt, így 
értem el ezt a jó helyezést. Persze 
nem akarok álszentnek sem tűnni, 
hiszen azért növelte önbizalmamat 
az eredmény. Noha sok ismert pó-
keressel találkoztam a versenyen, 
nem mondanám, hogy bármelyi-
kükre is felnézek. Hogy is tehet-
ném, hiszen nem szentek, a póker 
egy önző dolog, ami a pénzszerzés-
ről szól.

Kiterített lapokkal
Lukács Bulcsú: az amatőr kártyástól a profi pókeresig
• Nyolcadik helyen végzett,  közel 100 ezer eurót nyert 
a világ egyik legnagyobb pókerversenyén, a World 
Series of Pokeren (WSOP) a székelyudvarhelyi Lukács 
Bulcsú, aki már évek óta megélhetésként kártyázik. A 
32 éves, jó kedélyű fiatal úgy véli, hogy nagyobbrészt 
nem a szerencséről szól a játék, hanem rengeteget kell 
tanulni, és mások taktikájának elemzésére is időt kell 
fordítani.

Az (X) szignóval el lá tott szö ve gek  fi ze-
tett rek lá mok, köz le mé nyek. A meg je lent 
írá sok nem fel tét  le nül a szerkesztőség 
vé le mé nyét tük   rö zik!
Szerkesztőségünk fenn tart ja a jo got, 
hogy a be ér ke zett le ve lek és más fé le írá-
sok közléséről dönt sön. Kéz ira to kat  nem 
őrzünk meg, és nem kül dünk vis  sza.
Hir de tés fel vé tel és ter jesz tés a szerkesz-
tőség címén hétköznap 8–16 óra között.
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A támogató
A projekt Székelyudvarhely Város 
Önkormányzatának támogatásá-
val jött létre, a szervezők ezúton 
is köszönik a támogatást.

• F I Z E T E T T  H I R D E T É S

A támogató
Az egyhetes projekt megvalósí-
tásához szükséges pénzalapot 
pályázat útján Székelyudvarhely 
Város Önkormányzata biztosítot-
ta. Köszönet érte.
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Zöldség- és 
gyümölcsnapok

Z öldség- és gyümölcsnapok zaj-
lottak az Eszterlánc Napköziben 

október 8. és 19. között. E bő két hét 
alatt tartalmas programok kereté-
ben az egészségmegőrzés és a ha-
gyományőrzés volt a középpontban. 
Naponta 200 napközis gyermek vett 
részt sokszínű, érdekes, kézműves, 
gyakorlati, művészeti tevékenysé-
gekben. 

Részt vettek almaszedésen a 
gyümölcsösben, ellátogattak a gyü-
mölcsfeldolgozó üzembe, frissen 
csavart gyümölcslét kóstolhattak. 
Megismerhették a vidékünkre jel-
lemző zöldségek és gyümölcsök 
sokrétű felhasználási módját, fon-
tosságát, a bennük rejlő vitaminok 
szervezetünkre gyakorolt hatását. 
A kéthetes projekt a nagycsoportos 
gyerekek hagyományos szüreti bál-
jával zárult. 

Mesterségeink 
nyomában
A fenti címmel megrendezett 

projekt részeként az Eszter-
lánc napközi otthonba járó több 
mint 200 gyermek ősi mesterségek-
kel ismerkedhetett október 22. és 
26. között. 

A hét leforgása alatt mester-
ségbemutatókon, kézműves tevé-
kenységeken vettek részt a gyer-
mekek. Szőttek, fontak, varrtak, 
bútort festettek, gyöngyöt fűz-
tek, nemezeléssel ismerkedtek. 
A programban ismeretszerző ki-
rándulások is szerepeltek, gyer-
mekek- felnőttek örömére. Nagy 
élményt jelentett többek közt a 
kőrispataki szalmakalap-múze-
umban tett látogatás.




