KÖSZÖNTŐ
Tisztelt Olvasó! Köszöntjük az "Önkéntesen a Balatonért - 20 év tapasztalatával" projekt ötödik 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. Legyen aktív szereplője lakókörnyezete vizei, vízbázisai védelmének!
Lezárult a VGT-2 ún. társadalmasítása. Most várjuk a végleges tervet, melyet március 22-én tesznek
közzé.
Tavaly fórumokat tartottunk, javaslatokat írtunk, és képviseltük őket az OVF hivatalos konferenciáin. A
legutolsó alkalom az Országos Vízgazdálkodási Tanács ülése volt december 18-án, ahol a tanács megtárgyalta a tervet, és a civil javaslatok jelentős részével együtt, jóváhagyásra javasolta a kormánynak.
A vízgyűjtő-gazdálkodást és társadalmasítását a civilek honlapja ismerteti. A NABE eddigi tevékenységéről, fórumainkról, a tervekhez fűzött javaslatainkról a projekt honlapján olvashat.
Projektünk, mellyel részt vettünk a Balaton 2021-ig tartó vízgyűjtő-gazdálkodásának terveinek társadalmasításában, hamarosan véget ér. Azonban a VGT-2 március 22-i közzétételével és a projekt lezárásával nem fejeződnek be a vízgyűjtő-gazdálkodással kapcsolatos feladataink. Honlapjaink és időnként
közzétett hírleveleink tájékoztatást adnak majd továbbra is, hogy a VGT-2 2021-ig tartó megvalósítási
folyamatában mit tehetünk a Balaton és természeti értékeinek védelméért. Kérjük, olvassák leveleinket,
és vegyenek részt programjainkon!
2016. március 17.
a NABE VGT munkacsoportja
Hajósy Adrienne - Pálfi Ferencné - Piliszky Zsuzsa - Szauer Rózsa

HÍREK
Elfogadta a VGT-2-t az Országos Vízgazdálkodási
Tanács
Az OVF 2015. december 18-i ülésén elfogadta a három
nagy vízügyi stratégiát, a VGT-2, az ÁKK és a KJT tervezetét. A VGT-2-t jóváhagyásra és közzétételre ajánlotta a
kormánynak.
Olvassa az ülés hivatalos jegyzőkönyvét, és civilek

tájékoztatóját!
A NABE balatoni projektjének híre a médiában
Az "Önkéntesen a Balatonért - 20 év tapasztalatával" projekt fórumairól, időről időre beszámoltunk a sajtóban, szerepeltünk a helyi televíziókban. A projekt honlapján külön
oldalon gyűjtöttük össze a rólunk szóló híreket.

Tovább

NABE küldöttgyűlés Balatoncsicsón
2016. február 13-án tartottuk idei első küldöttgyűlésünket.
Tárgyaltuk az elmúlt év eseményeit és eredményeit, az idei
év munkatervét, az SZMSZ tervét, valamint a reménybeli
pályázatokat.
A küldöttgyűlés jegyzőkönyvét itt töltheti le, és a Fonyódi
csoport facebook oldalán fényképalbumot nézegethet a
gyűlés helyszínéről és résztvevőiről.

A Víz Világnapja, 2016
A Nők a Balatonért Egyesület csoportjai az idei évben is
sokféle programmal készülnek a Víz Világnapjára. "Vizes
napok" címmel egész hetes programsorozatot szervezünk
március 16 - 23. között. 2016. március 20-án minden csoport, a hagyományokhoz híven, délután 3 órakor megkoszorúzza a Balatont.
Tovább
.

Országos zöld találkozó, 2016
Őriszentpéteren, 2016. április 29. - május 1. között tartjuk a
Környezet- és Természetvédő Civil Szervezetek XXVI.
Országos Találkozóját. Kirándulások, plenáris ülések, konferenciák, szekciók, májusfaállítás, sport, zöld majális,
koncert, színház, táncház várja a résztvevőket. Az Őrség
Magyarország egyik legcsodálatosabb vidéke. Ha még nem
járt itt, jöjjön el, hogy megismerje. Akkor is várjuk, ha már
járt erre!
Tovább

Várjuk véleményét, javaslatait, írjon a hírlevél szerkesztőségének!

