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A kolozsvári

Phoenix
Könyvesbolt

sok szeretettel várja
az olvasáskedvelőket.
Címünk: Deák Ferenc
utca (B-dul Eroilor)

22-es szám, bent az udvarban.

Nyitva tartás:
hétfő-péntek: 10–18 óráig

szombat: 10–13 óráig.

» KRÓNIKA

Negyven élő védett madarat találtak 
a pénzügyőrök egy román kisbusz-

ban Nagylaknál – tájékoztatta a Nem-
zeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tegnap 
az MTI-t. Némedi-Varga Éva, a NAV 
Csongrád megyei adó- és vámigazga-
tóság sajtóreferense közölte, a pénzü-
győrök jövedéki ellenőrzésen állítottak 
meg egy román kisbuszt Nagylaknál. A 
raktér átvizsgálásakor a feladott posta-
csomagok és poggyászok között két 
„csipogó” kartondobozra lettek fi gyel-

mesek. A dobozokból negyven élő ma-
dár – citromsármány, tengelic és nádi 
sármány – került elő. A sofőr a mada-
rakat Romániából Olaszországba szál-
lította, úgy tudta, hogy a csomagokban 
fürjek vannak. Az előzetes szakértői 
vélemény alapján a madarak védettek, 
szállításukhoz engedély szükséges, ez-
zel azonban a sofőr nem rendelkezett 
– tudatta az alezredes. A pénzügyőrök 
az egymillió forint eszmei értékű ma-
dárszállítmányt, valamint a férfi t ter-
mészetkárosítás miatt átadták a rend-
őrségnek.

Élő védett madarakat „fogtak”

» A sofőr a ma-
darakat Romániá-
ból Olaszországba 
szállította, úgy 
tudta, hogy a cso-
magokban fürjek 
vannak.

A gyergyószentmiklósi Incze 
Gábor új társasjátékot talált ki, 
amelyet négyéves munka után a 
nagyközönség is megismerhet.

» GERGELY IMRE

Tactiki a neve annak a társasjá-
téknak, amely kicsit hasonlít 
a sakkra és dámajátékra, me-

móriajáték-jellege is van, valamint 
egyszerre szórakoztató és izgalmas. 
A gyergyószentmiklósi Incze Gábor 
már elkészítette az első prototípuso-
kat, amelyek február 5-től megren-
delhetők az új találmányok befutta-
tására szakosodott felületek egyikén, 
a Kickstarter.com oldalon. Az ötlet a 
2014-es gyergyószentmiklósi ifi na-
pok vetélkedői során született meg, 
ahol az egyik feladat egy társasjáték 
megalkotása volt. Az akkor frissen 
végzett formatervező, Incze Gábor 
a helyszínen található anyagokból 
hozta létre a lépegetős játék első ver-
zióját, ahol a fi gurákat a játékmező 
túloldalára kellett eljuttatni, és ott 
tornyot, „totemoszlopot” építeni. 
A Totem elnevezésű játék érdekes-
sége volt, hogy a rénézésre egyforma 
játékfi gurák különböző erősségűek 
voltak, de hogy melyik milyen ké-
pességű, azt az ellenfél csak akkor 
tudhatta meg, amikor az ő fi gurája 
„összecsapott” azzal. Az erősebb 
nyilván legyőzte a gyengébbet, ame-
lyet ismét a játékmező széléről kellett 
harcba indítani. 

A játék nagy sikert aratott az ifi na-
pok résztvevői körében. Ekkor szüle-
tett meg a gondolat, hogy ebből több 
legyen. Az ötlet megvalósítása már 
2015-ben megkezdődött, kialakult a 
pontos játékszabály, már „csupán” 
a kivitelezés volt hátra. Incze Gábor-
ban ekkor tudatosult, hogy egyedül 
nem tudja ezt a munkát elvégezni, 
nem elég csak kitalálni a terméket, 
azt meg is kell ismertetni a remény-
beli vásárlókkal, és rengeteg elő-
készület szükséges ahhoz, hogy a 
találmánya árusíthatóvá váljon – és 
persze mindez elég költséges. Elme-
sélte elképzelését egy látványtervező 
ismerősének, a Bukarestben élő Imre 
Botondnak, akiben azonnal meg-
felelő partnerre talált, és közösen 
folytatták a projektet. Incze Gábor a 
fejlesztést, kreatív munkát végezte, 
Imre Botond pedig főként az admi-
nisztratív feladatokat.

Megszületik Tac és Tiki
„Az alapötlet megvolt, vagyis hogy 
egy 5 x 5-ös négyzetből álló táblán 
zajlik a játék, és a két ellenfélnek 10-
10 egyforma fi gurája van, amelyek 
közül csak a sajátjuknak az erőssé-
gét ismerhetik. De hogyan nézzenek 
ki a fi gurák – vetődött fel a kérdés. 
Nem akartam egyszerű geometrikus 
formákat használni, ezért a világhá-
lón kutakodtam, és ott találkoztam a 
polinéziai Tiki-szobrokkal, amelyek a 
törzsek istenségeit jelképezik” – ava-
tott be a részletekbe Incze Gábor. Hoz-
zátette, ezeket a szigetvilág őslakosai 
egymásra is szokták helyezni, és 
azokból így oszlopot formálnak. Így 
a játékhoz egy történet is kapcsoló-
dott, megszemélyesítést kapott. Egy 
távoli szigeten két rivális törzs harcát 
megelégelik az istenségeik, és úgy 
döntenek, hogy maguk vívják meg a 
végső küzdelmet. Amelyikük győz, 
az egyesíti uralma alatt a törzseket, 
azt fogják egyedüliként imádni az 
emberek. A vicsorgó, illetve a kiöltött 
nyelvű Tac- és Tiki-fi gurák ezt a két is-
tenséget személyesítik meg – mondta 
az ötletgazda.

A játék egyszerű, elmagyarázni 
hosszabb időbe telne, mint játszás 

közben megtanulni. Jár hozzá persze 
egy szabálykönyv is, ahol ábrákon 
mutatják be, hogy mi a teendő. A fi -
gurák erősségét számok jelzik, ame-
lyeket az ellenfél nem ismer, ha pedig 
a harc közben megismerhette, meg is 
kell jegyeznie azt. Tíz fi gura számát 
pedig nem könnyű folyamatosan ész-
ben tartani. Mivel a fi gurák egymásra 
építhetők, torony alkotható belőlük, 
tovább fokozza az izgalmat, hiszen 
egy „harc” során egyenként kell meg-
küzdeni a torony minden elemével – 
fogalmazott a játék alkotója.

Amíg az első játszma 
elkezdődhet
Mivel nem egyszerű fi gurákról van 
szó, rájöttek, hogy az országban nem 
találnak megfelelő műanyagfröcs-
csöntéssel foglalkozó céget, amely 
ilyen bonyolult formákat megfelelő 
árban és minőségben el tudna ké-
szíteni. Tac és Tiki tervei innen már 
Kínáig utaztak, ahol egy cég vállal-
ta az elkészítésüket. Egy elküldött 
e-mailre hetek múlva jött válasz, szá-
mos kérdést újra és újra pontosítani 
kellett, és ezek mind időbe teltek. 
Fél év múlva érkezett meg Gyergyó-
szentmiklósra az első Tactiki játék. 

TACTIKI: KÉT RIVÁLIS TÖRZS HARCÁT MEGELÉGELIK AZ ISTENSÉGEIK, ÉS MAGUK VÍVJÁK MEG A VÉGSŐ KÜZDELMET

Világsiker lehet a gyergyói társasjáték

Imre Botond és Incze Gábor minél több játékforgalmazóval szeretnék megismertetni a Tactikit

Amikor kibontották, rájöttek, hogy 
ez nem az a minőség, amire számí-
tottak. Egy másik kínai cég kapta 
a következő megrendelést, amely 
kétszeres áron ugyan, de teljesíteni 
tudta az elvárásokat. Több legyár-
tott mintadarab, javítások, módo-
sítások után 2017-ben készült el az 
első késznek mondható játék.

Lépések a világpiac felé
A kezdeményezők szerint több 
olyan internetes felület létezik, 
ahol új találmányok mutatkoznak 
be. Ezeket nagyon sokan követik 
az egész világon, és ha egy termék 
megtetszik valakinek, megrendeli 
azt, vagyis előzetesen fi zet érte. Az 
így befolyó pénzből tudja a feltaláló 
megvalósítani az elképzelését. Ah-
hoz azonban, hogy a bemutatkozó 
termék sikeres legyen, nagyon ko-
moly előkészületek szükségesek. 
Részletes leíró dokumentáció, pre-
zentációs 3D-videók készültek an-
nak érdekében, hogy bemutassák 
a játék menetét. Továbbá amerikai 
profi  játékelemzőkhöz kellett eljut-
tatni a játékot, akik több százezres 
nézettséggel rendelkeznek a Youtu-
be videómegosztón. Az elemzésvi-
deók a következő napokban válnak 
elérhetővé: a Tactiki elnyerte az 
elemzők tetszését. Nagyon sokan 
az ő javaslataik alapján döntenek, 
hogy megvásárolják, vagy sem az 
adott játékot.

Körülbelül 1500 
megrendelésben bíznak
Incze Gábor és Imre Botond szerint 
a rendelkezésre álló 30 nap alatt 
1500 személy tetszését kell elnyerje 
a termék, ennyien kell megrendel-
jék a játékot 49 dolláros áron, hogy 
eredményes legyen a vállalkozá-
suk. A Kickstarter oldalon szerzett 
támogatás minden centjét vissza-
forgatják a vállalkozásba, amelybe 
eddig a saját munkájuk értékét nem 
számítva mintegy 10 ezer dollárt 
fektettek be. Mindezt úgy, hogy ma-
guk teremtették elő, hitelt ugyanis 
nem akartak felvenni, hiszen nem 
volt biztos, hogy sikeres lesz a pro-
jektjük. A következő lépésben minél 
több játékforgalmazóval szeretnék 
megismertetni a Tactikit. Nemzetkö-
zi vásárokra, kiállításokra indulnak, 
terveik szerint ott lesznek a világ leg-
rangosabb játékkiállításán a német-
országi Essenben is.

» „Nem akar-
tam egyszerű 
geometrikus for-
mákat használni, 
ezért a világhá-
lón kutakodtam, 
és ott találkoz-
tam a polinéziai 
Tiki-szobrokkal, 
amelyek a tör-
zsek istenségeit 
jelképezik”




