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 (VGT2) 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.
A vízgyűjtő-gazdálkodást és társadalmasítását a civilek honlapja ismerteti. A NABE eddigi tevékenységéről, fórumainkról, 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. november 1.
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

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.
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 vízgyűjtőgazdálkodás.

Várjuk véleményét, javaslatait, írjon a hírlevél szerkesztőségének!

