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A tegnapi napon sor került a „Győri, társaságban játszható játékokat népszerűsítő egyesület” első 

alakuló megbeszélésére. A találkozó a győri Rómer házban volt, aminek működtetői örömmel vették 

az egyesületi kezdeményezést és kedvező feltételekkel biztosítanak helyet annak klub 

tevékenységéhez, éppúgy a társasjáték estekhez mint rendezvényekhez. 

Baráti körben és hangulatban beszélgettünk arról, hogy mit lehet elvárni egy társasjátékos 

egyesülettől. Arról, hogy milyen nehézségekkel kell majd szembenézni, és hogy mitől lehet sikeres a 

kezdeményezés és azon túl a folyamatos működés. 

A siker egyik legfontosabb alapfeltétele a tagok személyes motivációja. Csak úgy lehet sikeres a 

csoport, ha a tagjai elszántak és elkötelezettek. A motivációs tényezők eléggé változatosak, ám ez 

nem jelenti azt, hogy egy közös hobbi köré szerveződve ne kapná meg mindenki azt, amit e 

társasjátékos körben keres. Elvárások és lehetőségek hangoztak el, melyeket közös erővel meg 

tudunk valósítani úgymint: 

- a tagoknak legyen lehetősége az egyesület égisze alatt egyesített klubok tevékenységeit 

jobban megismerni és alkalom adtán új játékot tanulni, játszani 

- az egyes klubok kulturális misszióját szervezéssel, hely biztosításával, anyagilag és 

kommunikációs csatornái révén tudja segíteni az egyesület 

- az eszközparkok fejlesztésének és biztonságos tárolásának legyen helye az egyesületben 

- a társasjáték fejlesztők részére legyen tesztelési lehetőség. Lehetőségeihez mérten 

eszközökkel és kapcsolatain keresztül segítse az egyesület a társasjáték kiadást 

- adjon keretet és lehetőséget az egyesület minőségi, társasjátékozást érintő tartalom 

gyártására 

- legyen egy megfelelően felszerelt és kulturált hely, ahol valamennyi társaságban játszható 

játékot nyugodtan lehet játszani 

- legyen egy olyan aktív közösség, akik nyitottak az új játékok és új játékosok megismerésére, 

hogy mindig legyen kivel játszani 

A kollektív akarat körvonalazódni látszik és nem meglepő módon a társasjátékozás elemi 

nehézségeihez szorosan kapcsolódnak. Vagyis, legyen kivel, legyen hol, legyen mikor… és persze jó, 

ha vannak eszközök, és azok szabályrendszerét valaki be is tudja mutatni. 

Az egyesület zökkenőmentes működését elősegítő beszélgetés alapja a lehetséges veszélyek feltárása 

volt. Kimondásra került, hogy  

- az egyes klub rendezvények – mind a tagok elfoglaltságai miatt, mind a terem kihasználtsága 

miatt – időpontjai meghatározóan fontosak a motiváció, és ezáltal az események részvételi 

arányának szempontjából 

- fontos, hogy mindenki megkapja, amit az egyesületben keres és ebben a többi tag 

lehetőségeihez mérten járuljon hozzá  



- az egyesület működése szempontjából fontos pozíciókat motivált, hozzáértő, aktív tagok 

lássák el 

- Meg kell tartani az egyes klubok között a határvonalakat, hogy semelyik ne veszítse el 

karakterét, de időnként alkalmat kell adni az átjárhatóságra. Vagyis, hogy a különböző 

játékmódokat képviselő asztal és klub társaságok ne zavarják egymást a játékmenetben, 

ugyanakkor legyenek egy-egy klubnak játék bemutató eseményei, ami lehetőséget ad 

mindenkinek a szimultán klubéletre.  

Az alábbi, egyesületbe rövid időn belül bevonható játékmódokat különítettük el: 

o wargaming – terepasztalon játszható, két személyes harci szimuláció 

o szerepjáték – kitalált világban játszódó, karakter formáló fantázia-mese 

o táblás társasjáték „light” – kevésbé összetett, max 2 órás társasjátékok 

o táblás társasjáték „hard core” – összetett, olykor több órás stratégiai társasjátékok 

- a tagdíj mértéke ne lehessen gátja az egyesületi tagságnak, de nyújtson fedezetet a helyiség 

használatából eredő költségekre (~havi 500 Ft) 

A beszélgetés több mint két órája alatt számtalan, a működést befolyásoló kezdeményezés és ötlet 

hangzott el, melyek kibontása szükséges ahhoz, hogy a szervezetet életre hívhassuk, de a kezdet 

bíztató. A megbeszélés résztvevőinek köszönet a befektetett energiákért és a (majdnem mindig, de 

alapjaiban mindenképpen) pozitív hozzáállásért!  

Mindenki részéről bíztató mosollyal nyugtáztuk elbúcsúzáskor, hogy továbbra is van miről beszélni. 

Sőt, ennek időpontjában is megállapodtunk. A találkozóhoz egy hétre (2015.03.17. 18 óra) ismét 

összegyűlünk a Rómer házban, hogy az operatív működés feltételeiről véleményt alkossunk, 

formáljunk, egyeztessünk. 

A jövő heti megbeszélés a mostanihoz hasonlóan nyitott, így mindenkit szeretettel várunk, aki aktív 

tagja szeretne lenne a győri társasjátékos életnek, van véleménye, és/vagy szívesen megismerné 

másokét. 

Addig is a fő kommunikációs csatorna a https://www.facebook.com/gyoritarsasjatekosegyesulet és 

az info_kukac_saseskos.hu email cím. 

 
 A vélemény továbbra is szabad és számít! 

https://www.facebook.com/gyoritarsasjatekosegyesulet

