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MEGHÍVÓ 

 

 

Pannonhalma Város Önkormányzata az INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország 

Együttműködési Program Kisprojekt Alapja által támogatott SKHU/WETA/1901/1.1/217 

számú, ’A mi fáink – Kisalföldi tájalakítás Pannonhalma és Alsószeli testvértelepüléseken” 

elnevezésű projekt keretében 2021.06.16-án „Ismerd meg Pannonhalma természeti 

értékeit!” helyismereti kirándulást tart a Pannonhalmi Szent Benedek Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola és az alsószeli általános iskola tanulói számára. 

Pannonhalma és Alsószeli egy közös projekt keretében szeretné zöldebbé tenni településeit. A 

projekt hosszú távú célja a kisalföldi kultúrtáj alakítása honos fák és cserjék telepítésével, és az 

új zöld területek, fák és növények megismertetésén keresztül a fiatalok nevelése a helyi 

természet szeretetére és védelmére.  

Pannonhalmán négy terület szépült, zöldült a projekt segítségével: a Majális tér, a Liget, a 

Kossuth kereszt és a Tóthegy kereszt. Alsószeliben a természeti bemutatóközpont kialakítására 

került sor: a kiállításnak helyet adó épület felújításával, a környékén pedig arborétum, tanösvény 

kialakításával. A projekt harmadik fázisa az ifjúsággal való közös munka, ennek keretében 4 

rendezvény került megszervezésre, kettő Pannonhalmán és kettő Alsószeliben. 
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Program: 

9:30  Sajtótájékoztató (Csapdaház, 9090 Pannonhalma Petőfi Sándor u. 9.) 

A sajtótájékoztatóra örömmel várjuk a sajtó munkatársait! 

10:30   Vezetett kirándulás csoportokban: 

Pannonhalmi Főapátság Gyógynövénykert megtekintése vezetéssel 

Arborétumi séta játékosan 

Kirándulás a Lomkoronaösvényhez és a Kilátóhoz 

13:00 Szent Jakab Ház - ebéd 

14:30 Állati jó bemutató a Majális téren 

15:30  Hazautazás   

A kirándulásra a gyerekek az időjárásnak megfelelő öltözetben és felszereléssel érkezzenek. 

Hátizsákot, kulacsot, kevés harapnivalót, kullancsriasztót hozzanak magukkal. 

Nagyon rossz idő esetén a kinti programok helyett az Apátságban lesz program 

idegenvezetéssel.  

 

Fátrai Eszter és Benczik Zsófia 

szervezők 
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