KÖSZÖNTŐ
Tisztelt Olvasó! Köszöntjük az "Önkéntesen a Balatonért - 20 év tapasztalatával" projekt harmadik 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 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!
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 programjáról
a balaton.kornyezetvedok.hu honlapon talál beszámolót,
megnézheti az előadások vetített képeit, és egy válogatást a
fórumon készült fényképekből.
Tovább

NABE fórum Gyenesdiáson
2015. szeptember 29-én Gyenesdiáson, a Polgármesteri
Hivatal konferenciatermében tartottunk fórumot a VGT-2ről. 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 TV-ben és a Rádióban
A fonyódi fórumról a Fonyód Média Fonyódi Tükör című
hírműsorának szeptember 24-i adása számolt be (16:40-kor
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-gazdálkodás társadalmasításának felelőse és a NABE képviselője beszélgetett a műsorvezetővel a lehetőségekről és a nehézségekről
(34:25-kor kezdődik).

Várjuk véleményét, javaslatait, írjon a hírlevél szerkesztőségének!

