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2011-ben már V. alkalommal kerül megrendezésre a „Fuss a pannonhalmi 

gyerekekért” elnevezésű tömegsport program. A korábbi években a rendezvény 

a Győri Off-Road Club és a PTKT Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és 

AMI szervezésében valósult meg. Minden évben a futást kiegészítették játékos, 

sportos  feladatok,  melyek  kikapcsolódást  jelentettek  a  város  aprajának, 

nagyjának. 

Az idei évben a rendezvényt szeretnénk egy egész napos Gyermeknapi 

rendezvénnyé kiszélesíteni.  A rendezvény elnevezése, Gyermeknapi Fesztivál, 

tükrözi  a  rendezvény  minőségét,  nagyságát.  A  rendezvény  időpontja  2011. 

május 28. szombat,  a hivatalos gyermeknapot  megelőző nap. A programok a 

Győri  Off-Road Club és  Pannonhalmi  Iskoláért  Alapítvány szervezésében  és 

lebonyolításával valósulnának meg. 

A programok többsége a gyermekek számára ingyenes lenne. A reggeli 

jótékonysági futás bevételét a Pannonhalmi Iskoláért Alapítványnak ajánlanánk 

fel.  A  délelőtti  játékos  foglalkozások,  versenyek  mind-mind  aktív  pihenést 

biztosíthatna a város gyermekei számára. Ebédidőben a Szülői Munkaközösség 

bográcsban  főtt  ételeivel  csillapítanánk  étvágyunkat.  A rendőrség  mini  kresz 

parkot  hozna  a  rendezvényre,  ahol  a  kisebbek  és  nagyobbak  egyaránt 

elsajátíthatják a közlekedés alapszabályait. „Mit tégy ha jő a vész „címmel  a 

Mentősök tartanának bemutatót. A tűzoltóság habpartit rendezne, ahol egy arra 

alkalmas részen a gyerekek habba bújva ajándékokra lelhetnének. 



Délután kettő órakor a színpadon megtekinthető lesz a helyi óvodások és 

iskolások műsora, valamint jazz-balett, majorette és önvédelmi bemutató. Őket 

követné a győri  Country Arrabona együttes  ingyenes  koncertje,  akik country 

stílusban  adnak  elő  régi  magyar  dalokat.  Este  dj  TomTech  biztosítaná  a 

szabadtéri szórakozást. 

A gyermeknapon  egy valódi  tank várja  az  érdeklődőket,  s  a  bátrabbak ki  is 

próbálhatják.  Lesz  arcfestés,  henna,  lufi  festés,  kamionhúzás,  Air-soft,  élő 

csocsó,  ugráló  vár  és  trambulin.  Első  ízben  rendezzük  meg  a  Pannonhalmi 

Kirakós társasjátékot. A rendezvény egész ideje alatt büfé várja a jelenlévőket. 

Szeretnénk Pannonhalma nevéhez méltó rendezvényt teremteni, amely a 

későbbiekben hagyományos jelleggel minden évben megrendezésre kerülne.

Mellékletek: 

Sokan  jelezték  felénk  támogató  szándékukat  ezért  mellékelem  a  civil 

szervezetek, intézmények és magánszemélyek támogató nyilatkozatait. 

Mellékelem a program jelenlegi tervezetét és a tervezett részletes költségvetését.

Kérem, amennyiben az Önkormányzat úgy ítéli meg, hogy városunkban helye 

van egy ilyen rendezvénynek, úgy mind szellemi mind anyagi támogatásukról 

biztosítani szíveskedjenek.
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