A Balaton kotrása
A NABE munkacsoportja részt vesz a VGT-2 civil és
szakmai fórumain, észrevételekkel, javaslatokkal járul
hozzá a társadalmasítás folyamatához.
A Keszthelyi öböl ökológiai célú kotrásának folytatása
régóta esedékes feladat. Szeretnénk elérni, hogy beépüljön
a 2015-2021 időszak terveibe.

KÖSZÖNTŐ
Tisztelt Olvasó! Köszöntjük az "Önkéntesen a Balatonért - 20 év tapasztalatával" projekt első hírlevelén.
Célunk hogy Önök, kedves olvasók megismerjék a második vízgyűjtő-gazdálkodás balatoni terveit,
megismerjék a Tó vízgazdálkodásának jövőjét meghatározó koncepciókat, és kedvet kapjanak ahhoz, hogy
együtt védjük a Balaton természeti kincseit nemcsak a saját, hanem a jövő nemzedékek érdekében is.
2015 a vizek védelmének különleges éve. Készül, és az év végén a kormány jóváhagyja a 2016-2021
időszakra vonatkozó vízgyűjtő-gazdálkodási tervet (VGT-2). A terv célja, hogy a magyar vizek 2021-re jó
állapotba kerüljenek. Az Európai Unió több százmilliárdos forrást biztosít a cél eléréséhez, ám az operatív
programokban csak olyan beruházásokkal lehet pályázni, melyek szerepelnek a vízgyűjtő-gazdálkodási
tervben. A tervezés része a társadalmi konzultáció, a tervek ún. társadalmasítása. A pályázónak a forrás
elnyeréséhez be kell mutatnia a beruházással érintett emberek véleményét. Itt az alkalom, hogy aktív szereplő
legyen lakókörnyezete vizeinek, vízbázisainak védelmében: járuljon hozzá véleményével, javaslataival a
vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez!
Programunkhoz idén tavasszal kezdtünk hozzá. A VGT-2 tervezetének késedelmes közzététele miatt
szeptember-októberre maradtak legfontosabb közös teendőink. A projekt honlapján olvashat eddigi előkészítő
tevékenységünkről.
A vízgyűjtő-gazdálkodást és társadalmasítását a civilek honlapja ismerteti. Hírlevelünk időről időre
tájékoztatást ad majd a tervkészítés folyamatáról, különösen a Balatont érintő vonatkozásokról. Projektünk
keretében fórumokat, konferenciákat szervezünk majd, hogy segítsük a civil közreműködést a vízgyűjtőgazdálkodás tervezésében. Kérjük, olvassák leveleinket, és vegyenek részt programjainkon!

Tovább

Meghívók az OVF Balaton fórumára
Augusztus 31-én tartja Balatonfüreden az OVF balatoni
fórumait. Délelőtt a karsztvizekről, délután a felszíni vizek
minőségének kérdésköréről lesz szó.
A vgt2@innosystem.hu címen a fórumokra jelentkezni
kell.
Jöjjön el!
Tovább

Friss hír: Jöjjön el a tervezésért felelős Országos Vízügyi Főigazgatóság hivatalos balatoni fórumára
augusztus 31-én Balatonfüredre!
2015. augusztus 24.
a NABE VGT munkacsoportja
Hajósy Adrienne - Pálfi Ferencné - Piliszky Zsuzsa - Szauer Rózsa

HÍREK

Várjuk véleményét, javaslatait, írjon a hírlevél szerkesztőségének!
A Balaton vízgyűjtő-gazdálkodási terve
A tervezésért felelős OVF 2015. június 22-én tette közzé a Balaton részvízgyűjtő
tervét a hivatalos, www.vizeink.hu honlapon.
A 364 oldalas dokumentumhoz 44 melléklet és 54 térkép tartozik, az anyag
elektronikus mérete 115 MB. A nagy terjedelmű dokumentumcsomagból
különösen az ún. Intézkedési terv tanulmányozása ajánlható, ebben található a
2016-2021 időszakra vonatkozó vízgazdálkodási koncepció, a tervezett
beruházások vázlatos terveivel.
Az anyag tanulmányozását a civilek honlapján a balatoni terv annotált
tartalomjegyzéke segíti.
Tovább

Nem lesz Velencei tó törvény
Évtizedes tervezgetés után szeptember 9-én eldőlt: nem
lesz külön törvény a Velencei-tó fejlesztésére és
környezeti értékeinek védelmére. A Balaton marad az
egyetlen tó, melyre külön törvény vonatkozik.
Reménykedjünk benne, hogy legalább a Balaton
törvénybe iktatnak majd egy fejezetet a kistestvér
védelmére.

KÖSZÖNTŐ
Tisztelt Olvasó! Köszöntjük az "Önkéntesen a Balatonért - 20 év tapasztalatával" projekt második hírlevelén.
Célunk hogy Önök, kedves olvasók megismerjék a második vízgyűjtő-gazdálkodás balatoni terveit,
megismerjék a Tó vízgazdálkodásának jövőjét meghatározó koncepciókat, és kedvet kapjanak ahhoz, hogy
együtt védjük a Balaton természeti kincseit nemcsak a saját, hanem a jövő nemzedékek érdekében is. Itt az
alkalom, hogy aktív szereplő legyen lakókörnyezete vizeinek, vízbázisainak védelmében: járuljon hozzá
véleményével, javaslataival a vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez!
Szeptember 4-én befejeződtek az OVF hivatalos fórumai, a VGT-2 ún. társadalmasításának első köre. Még
szeptemberben közzéteszik a VGT-2 vitaanyag második fogalmazványát, melyhez november közepéig várják
a civilek hozzászólásait.
A vízgyűjtő-gazdálkodást és társadalmasítását a civilek honlapja ismerteti. A NABE eddigi tevékenységéről, a
társadalmasítás első körében írt javaslatainkról a projekt honlapján olvashat. Hírlevelünk időről időre
tájékoztatást ad a tervkészítés folyamatáról, különösen a Balatont érintő vonatkozásokról. Kérjük, olvassák
leveleinket, és vegyenek részt programjainkon!

Tovább

NABE fórum lesz szeptember 22-én, Fonyódon
Várjuk a Fonyódi Kulturális Központba, a VGT-2
tervezetéről tartott fórumra. Témája: Mit tehetünk a
Balaton és természeti értékeinek védelméért?
A fórumon kialakított véleményünkről, javaslatainkról
üzenetet küldünk a vízgyűjtő-gazdálkodás felelőseinek.
Tovább

Friss: Szeptember 22-én Fonyódon lesz fórum a VGT-2 balatoni vonatkozásairól. Szeretettel várjuk, jöjjön el!
2015. szeptember 11.
a NABE VGT munkacsoportja
Hajósy Adrienne - Pálfi Ferencné - Piliszky Zsuzsa - Szauer Rózsa

HÍREK
OVF fórum Balatonfüreden
A tervezésért felelős OVF 2015. augusztus 31-én tartotta
balatoni fórumát a füredi konferenciaközpontban.
A NABE résztvevők a Balaton 2004-ben abbahagyott
kotrásának kérdéskörében tettek javaslatokat. A fórum
résztvevői teljes egyetértést tanúsítottak javaslatainkkal.
Nagyon reméljük, hogy az egyetértésnek gyakorlati
következménye is lesz.
Tovább

OVF fórum Budapesten
2015. szeptember 1-ején a Földtani Intézetben tartotta az
OVF az ún. zöld fórumot a civil szervezetek képviselőinek.
Környezetvédő szervezetek - szerte az országból - a VGT2 tervezetéhez sok észrevételt, javaslatot fogalmaztak meg,
melyek írásos összefoglalását írásban is átadtuk.
Tovább

Várjuk véleményét, javaslatait, írjon a hírlevél szerkesztőségének!

NABE fórum Gyenesdiáson
2015. szeptember 29-én Gyenesdiáson, a Polgármesteri
Hivatal konferenciatermében tartottunk fórumot a VGT2-ről. A fórum programjáról a balaton.kornyezetvedok.hu honlapon talál beszámolót, megnézheti az
előadások vetített képeit, és egy válogatást a fórumon
készült fényképekből.

KÖSZÖNTŐ

Tovább
Tisztelt Olvasó! Köszöntjük az "Önkéntesen a Balatonért - 20 év tapasztalatával" projekt harmadik hírlevelén.
Célunk hogy Önök, kedves olvasók megismerjék a második vízgyűjtő-gazdálkodási terv (VGT-2) balatoni
terveit, megismerjék a Tó vízgazdálkodásának jövőjét meghatározó koncepciókat, és kedvet kapjanak ahhoz,
hogy együtt védjük a Balaton természeti kincseit, nemcsak a saját, hanem a jövő nemzedékek érdekében is. Itt
az alkalom, hogy aktív szereplő legyen lakókörnyezete vizeinek, vízbázisainak védelmében: járuljon hozzá
véleményével, javaslataival a vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez!
Lezárult a VGT-2 ún. társadalmasításának első köre. Most várjuk a vitaanyag második fogalmazványát,
melyhez november közepéig még benyújthatjuk javaslatainkat írásban.
Gyűjtjük a muníciót. Szeptember hónapban Fonyódon és Gyenesdiáson tartottunk fórumot. A résztvevők sok
értékes hozzászólása beépül majd a társadalmasítás második lépcsőjében készülő anyagainkba. Októberben
még két alkalommal rendezünk fórumot, egyet Zamárdiban, és egyet Balatonarácson (hamarosan küldjük a
meghívókat). Szeretettel várjuk, jöjjön el!
A vízgyűjtő-gazdálkodást és társadalmasítását a civilek honlapja ismerteti. A NABE eddigi tevékenységéről, a
társadalmasítás első körében írt javaslatainkról a projekt honlapján olvashat. Hírlevelünk időről időre
tájékoztatást ad a tervkészítés folyamatáról, különösen a Balatont érintő vonatkozásokról. Kérjük, olvassák
leveleinket, és vegyenek részt programjainkon!

Fórumaink híre TV-ben és a Rádióban
A fonyódi fórumról a Fonyód Média Fonyódi Tükör című
hírműsorának szeptember 24-i adása számolt be (16:40kor kezdődik). A gyenesdiási program a Keszthelyi
Televízió Híradójának szeptember 30-i adásában
szerepelt.
A Lánchíd Rádió Zöldgömb című környezetvédelmi
magazinja október 3-i adásában a vízgyűjtő-gazdál-kodás
társadalmasításának felelőse és a NABE képviselője
beszélgetett a műsorvezetővel a lehetőségekről és a
nehézségekről (34:25-kor kezdődik).

2015. október 7.
a NABE VGT munkacsoportja
Hajósy Adrienne - Pálfi Ferencné - Piliszky Zsuzsa - Szauer Rózsa

HÍREK
Megkezdődött a Sió csatorna rekonstrukciója
A Balaton vízszintjét szabályozó zsilipeknek és a Sió
medrének rekonstrukciója 12 milliárd forint támogatásban
részesül a 2014-2020 időszak EU-s forrásából, a KEHOP
keretéből. A Somogyi Hírlap cikkei tájékoztatnak munkák
terveiről és a munkák megkezdéséről (szeptember 16.,
szeptember 27.).
Tovább

NABE fórum Fonyódon
2015. szeptember 22-én Fonyódon, a Kulturális
Központban tartottunk fórumot a VGT-2-ről. A fórum
prog-ramjáról a balaton.kornyezetvedok.hu honlapon talál
beszámolót, megnézheti az előadások vetített képeit, és
egy válogatást a fórumon készült fényképekből.
Tovább

Várjuk véleményét, javaslatait, írjon a hírlevél szerkesztőségének!

NABE fórum Balatonarácson
2015. október 26-án Balatonarácson, az Arácsi Népház és
Kiállítóház konferenciatermében tartottunk fórumot a
VGT-2-ről. A fórum programjáról a balaton.kornyezetvedok.hu honlapon talál beszámolót, megnézheti az
előadások vetített képeit, és egy válogatást a fórumon
készült fényképekből.

KÖSZÖNTŐ
Tisztelt Olvasó! Köszöntjük az "Önkéntesen a Balatonért - 20 év tapasztalatával" projekt negyedik hírlevelén.
Célunk hogy Önök, kedves olvasók megismerjék a második vízgyűjtő-gazdálkodási terv (VGT-2) balatoni
terveit, megismerjék a Tó vízgazdálkodásának jövőjét meghatározó koncepciókat, és kedvet kapjanak ahhoz,
hogy együtt védjük a Balaton természeti kincseit, nemcsak a saját, hanem a jövő nemzedékek érdekében is. Itt
az alkalom, hogy aktív szereplő legyen lakókörnyezete vizeinek, vízbázisainak védelmében: járuljon hozzá
véleményével, javaslataival a vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez!
Lezárult a VGT-2 ún. társadalmasításának első köre. Most várjuk a vitaanyag második fogalmazványát,
melyhez december 9-ig még benyújthatjuk javaslatainkat írásban.
Gyűjtjük a muníciót. Szeptember hónapban Fonyódon és Gyenesdiáson tartottunk fórumot, októberben
Zamárdiban és Balatonarácson. A résztvevők sok értékes hozzászólása beépül majd a társadalmasítás második
lépcsőjében készülő anyagainkba. A NABE javaslatainak tervezetét november végén, következő
hírlevelünkben küldjük. Már most kérjük, hogy nézze majd át, és szóljon hozzá.

Tovább

Fórumaink híre a médiában
A zamárdi fórumról a Somogyi Hírlapban jelent meg
Fónai Imre cikke: Kellemes, selymes balatoni iszap. Az
arácsi fórumról a Veszprémi Naplóban Kekk Sára adott
hírt: Vizeink védelmében. Beszámolt róla a Füred Tv
október 28-i adásában: Társadalmi egyeztetésen a
vízgyűjtő-gazdálkodás

A vízgyűjtő-gazdálkodást és társadalmasítását a civilek honlapja ismerteti. A NABE eddigi tevékenységéről, a
társadalmasítás első körében írt javaslatainkról a projekt honlapján olvashat. Hírlevelünk időről időre
tájékoztatást ad a tervkészítés folyamatáról, különösen a Balatont érintő vonatkozásokról. Kérjük, olvassák
leveleinket, és vegyenek részt programjainkon!
2015. október 7.

Várjuk véleményét, javaslatait, írjon a hírlevél szerkesztőségének!
a NABE VGT munkacsoportja
Hajósy Adrienne - Pálfi Ferencné - Piliszky Zsuzsa - Szauer Rózsa

HÍREK
Zánka: November 4-én közmeghallgatás
Közigazgatási hatósági eljárás indult az új zánkai kishajó
kikötő létesítésének előzetes vizsgálati eljárása tárgyában.
Mellékeljük a kifüggesztett közleményt, a
közmeghallgatást elrendelő végzést, és a nemzeti park
nyilatkozatát. A nemzeti park nyilatkozatában nem
támogatja új kikötő létesítését.

NABE fórum Zamárdiban
2015. október 21-én Zamárdiban, a Hotel Famíliában
tartottunk fórumot a VGT-2-ről. A fórum programjáról a
balaton.kornyezetvedok.hu honlapon talál beszámolót,
megnézheti az előadások vetített képeit, és egy válogatást
a fórumon készült fényképekből.
Tovább

