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A második alkalommal ismét oldott hangulatban kezdtük – és a múlt héten abbahagyott helyen 

folytattuk – a beszélgetést, immár az operatív részletekre is kitérve. 

A beszélgetés résztvevőinek létszáma átlépte az Egyesület alapításához szükséges minimumot (10 fő), 

de a végleges cél és szándék kikristályosításához sok témában kell még egyeztetnünk a leendő 

egyesület valamennyi érdekeltjével, amiből egyelőre a szerepjátékosok képviselete hiányzik. 

Mind a terepasztalon játszható wargamerek, mind a társasjátékosok képviselői elmondták, hogy mit 

várnak a közösségtől és mi az, amiben aktívan segíteni tudnák az egyesület munkáját illetve, hogy kit 

mi motivál a közösségi tevékenységre. A tényleges felelősségi területek rögzítésére később kerül sor. 

Ismét egyetértettünk abban, hogy az egyesület és a pezsgő klubélet csak úgy tud megvalósulni, ha a 

benne lévő tagok felelősségteljes szerepet vállalnak a fejlődést elősegítő úton, és aktívan tesznek is a 

célok megvalósulásáért. Ezzel senkit sem szeretnénk elriasztani az egyesületi szerepvállalástól, sőt azt 

szeretnénk vele éreztetni, hogy számos megbízható és motivált tagra van szükség a sikerhez.  

A folyamatos kommunikáció biztosítása érdekében elhatároztuk, hogy létrehozunk egy közös 

felületet a Facebook-on, ami az alábbi néven elkészült: Győri, Társaságban játszható Játékokat 

Népszerűsítő Egyesület – Csoport: https://www.facebook.com/groups/764581286991275  

Azoknak a személyeknek biztosít kommunikációs felületet e csoport, akik a Győri, Társaságban 

játszható Játékokat Népszerűsítő Egyesület aktív tagjaként az Egyesület létrejöttén és hosszútávon 

fenntartható működtetésén munkálkodnak. A csoportba bárki kérheti felvételét, aki érez magában 

elhivatottságot, és aktivitást mutat a célok megfogalmazásának és elérésének érdekében. 

Az egyesület iránt érdeklődők számára továbbra is a fő kommunikációs csatorna a 

https://www.facebook.com/gyoritarsasjatekosegyesulet és az info_kukac_saseskos.hu email cím. 

Ahhoz, hogy az egyesületnek kezdetben helyt adó Rómer ház adottságait a gyakorlatban is tesztelni 

tudjuk kijelöltünk két napot és választottunk két felelőst. Ennek értelmében 2015.03.25-én 18-22 

óráig, valamint 2015.03.29-én 14-20 óráig mindenkit szeretettel várunk egy teszt-helyfoglalós 

wargaming és táblás társasjátékos eseményre. (előzetes regisztráció a fenti elérhetőségek 

valamelyikén szükséges… pl: „Sziasztok! Ott leszek. xy” 

A napokat tekintve, a későbbiekben is szerdán és vasárnap szeretnénk megtartani, heti 

rendszerességgel megrendezni a találkozókat, azzal a kiegészítéssel, hogy a jövőben a szerda lesz a 

többségében terepasztalos, a vasárnap a többségében táblás társasjátékos nap. Ennek gyakorlatát a 

jövőben alakítjuk ki. Raktárhelyiségek rendelkezésre állnak a terepasztalok tárolásához, amit 

előzetesen a helyszínre tudunk szállítani. A társasjátékokat alkalmanként visszük magunkkal. 

Kezdetben 5-6 asztalt készítünk elő, melynek későbbi bővítésére a helyszín méretének függvényében 

lesz lehetőségünk. Jelenleg a helyszínen vendéglátás nincsen. „Batyus-bál” jelleggel az étel-ital 

bevihető. 

https://www.facebook.com/groups/764581286991275
https://www.facebook.com/gyoritarsasjatekosegyesulet


E találkozók után ismét – sorban a 3. – alakuló ülést tartunk, 2015.03.31-én 18 órakor, hogy az addigi 

tapasztalatokat és a jövőbeni terveket megbeszélhessük. E megbeszélésre továbbra is mindenkit 

szeretettel várunk, aki aktív tagja szeretne lenne a győri társasjátékos életnek, van véleménye, 

és/vagy szívesen megismerné másokét a témában. 

 
A vélemény továbbra is szabad és számít! 


