
Kedves Pécsi Polgár! 

(igen, csupa nagy "P" betűvel! :) 

 

Bizonyára Ön is tud róla, hogy Pécs város Balokány Liget nevű közparkja egy ideje az enyészeté. Civil 

energiáinkkal, elhivatottságunkkal e hajdanán gyönyörű helyet igyekszünk segíteni, értékeit 

megőrizni, megújítani, és erre szeretnénk most Önt is bátorítani! 

 

Ezen a hétvégén (2011. március 12-13., szombat-vasárnap) kisebb munkát szervezünk a Ligetbe, 

ezúttal a tó északi oldalán található Aranyeső forrás megújítására koncentrálva. Kérjük tekintse meg a 

tervezett "programunkat" itt: 

 

http://balokany.pecsicivil.hu/2011/03/07/felhivas-az-aranyeso-forras-megujitasara/ 

 

(facebook-on további adalékok: http://www.facebook.com/event.php?eid=183407665035235) 

 

Ha Ön éppen ráér ezeken a napokon reggel 9:00 magasságában és nem rest áldozni 3-4 órahosszát az 

idejéből a Balokány Liget megújulására, kérjük álljon közénk, dolgozzunk egy jóízűt a szikrázó tavaszi 

napsütésben! 

 

Jelentkezés és további információ: Baumann József, +36 (20) 4747-151, vagy 06 (72) 787-107 

telefonon. 

 

A kellemes időjárást már megrendeltük, Ön csak azokat a szerszámokat hozza magával, melyekkel 

dolgozni szeretne. 

(Illetve ha van kedve, hozhat egy kis szalonnát is...!) 

 

Szíves részvételében bízva, szeretettel várjuk: 

 

Balog Pál 

koordinátor 

Balokány Ligetért összefogás 

http://balokany.pecsicivil.hu/ 

http://www.facebook.com/balokany 

 

Pécsi civilek önkéntes hétvégéje a Balokány-ligetért, és az ott létesítendő Aranyeső-forrás 
megújításáért. 

Tizenhét helyi civil szervezetet, illetve a Pannon Filharmonikusokat és a Zsolnay Örökség Kezelő 
Nonprofit Kft-t tömörítő Balokány Ligetért Összefogás képviselői elhatározták, hogy hétvégi közös 
akciójukkal segítenek a pécsi Balokány-liget tavaszi nagytakarításában, illetve a közelgő Víz Világnapja 
alkalmából újjászülető Aranyeső-forrás látványos szökőkútja kialakításában.  

Korábban az Önkormányzat és a civil szervezetek képviselői az együttműködésük első lépéseként már 
lebonyolítottak egy közös helyszíni bejárást. Az összefogásban szereplő szervezetek együttműködési 
megállapodást írtak alá egymással, elfogadták saját SZMSZ-üket és a mostani munkálatokkal 
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megkezdik a korábban eltervezett partneri munkájukat, amelynek segítségével a Balokány-liget 
megmaradhat az új EKF beruházások között élő, kulturált közparknak. 

A közelgő Víz Világnapja alkalmából a ligetben található Aranyeső-forrás látványos szökőkútjának 
kivitelezési munkálatait készítik elő ahhoz, hogy a hó végi jeles napon megújuló formában, új 
szökőkút ékesíthesse a nem is oly rég még igen csak elhanyagolt állapotban lévő parkot. 

Aki további részleteket, előzményeket illetve a konkrét feladatokkal kapcsolatos teendőket is meg 
szeretne tudni, és szívesen áldozna pár órát  idejéből e nemes célra, azok azt a 
http://balokany.pecsicivil.hu/2011/03/07/felhivas-az-aranyeso-forras-megujitasara/ vagy a 
facebookon is elérhető http://www.facebook.com/event.php?eid=183407665035235) oldalra 
kattintva megtalálhatják. 

 
Berényi Zoltán 
Balokány Ligetért összefogás 
képviselője 
 
Balog Pál 
Balokány Ligetért összefogás 
koordinátora 
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