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TÁJÉKOZTATÓ 

Projekt címe: „Játssz velünk! Ismerd meg otthonod!” – Óriás társasjáték 

Projekt azonosítószáma: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00805 

A projekt egy akkora méretű, moduláris felépítésű családi városismereti társasjáték kiviteleztetését kívánja 

megvalósítani, hogy szabadtéri rendezvényeken az érdeklődők ténylegesen felléphessenek a játéktérre. 

A helyi értékekhez való kötődés közös családi játék révén történő erősítését célozza a Paksi Polgármesteri Hivatal 

által 2019-ben megrendelt Paks 40 „Akkor és most” városismereti asztali társasjáték. Ezt a kezdeményezést 

szeretné a projekt az otthoni környezetből kiemelve közösségi térben újszerű élményként megélhetővé tenni. 

Moduláris felépítése és hordozhatósága miatt; társasjáték jellegének, szokatlan méretének és újszerűnek ható 

perspektívájának köszönhetően; a helyi témaválasztásából és a kiegészítő eszközök bővíthetőségéből adódó 

újrajátszhatóságnak köszönhetően a megvalósítandó eszköz hosszabb távon, szélesebb közösségnek, megújítható 

módon nyújthat generációkon átívelő, élményszerű és hasznos kikapcsolódást a városi rendezvényeken, a paksi 

Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia specifikus céljainak megfelelően. 

Az eszköz tervezése és alkalmazása a Paksi Polgármesteri Hivatal Turisztikai, Városmarketing és Kommunikációs 

Csoport, az Atomenergetikai Múzeum, a Csengey Dénes Kulturális Központ, a Paksi Pákolitz István Városi 

Könyvtár és a Paksi Városi Múzeum együttműködésével történik. 

A vissza nem térítendő támogatás összege 6.906.660 Ft, a támogatási arány 100 % 

A projekt ütemezése: 

Az 1. mérföldkő eléréséig teljesített feladatok: 

 A játékteret alkotó 16 db, egyenként 3 m x 2 m méretű, mindkét oldalán grafikai nyomattal ellátott 

műanyag ponyva és tartozékai (1 db rúd és 1 db óriás dobókocka) esetében megtörtént a kivitelezés első 

ütemének pénzügyi teljesítése. 

Az 1. mérföldkő eléréséig megtörtént eszközbeszerzések: 

 16 db 3 m x 2 m méretű, Sheffield 50 alátét filcszőnyeg, 

 16 db A/1 méretű Windtalker City megállítótábla, 

 2 db 3D holografikus LED ventilátor tartóállvánnyal és plexidobozzal, 

 1 db Logitech Wireless Presenter R400 lézermutató, 

 1 db "C" típusú projekttábla. 

 

Mérföldkő 

sorszáma 

Mérföldkő 

megnevezése 

Felhasználni tervezett 

támogatás összege 

Mérföldkő elérésének 

tervezett dátuma 

Megvalósítás kezdete   2021.07.14. 

1. mérföldkő Megvalósítás 4.362.660 Ft 2022.01.12. 

2. mérföldkő Eszközbeszerzés 2.544.000 Ft 2022.07.14. 

3. mérföldkő Projektzárás  2022.07.15. 
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