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Eredményes munkáról beszélgettek -- Nők a Balatonért már 20 éve
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A napokban Gyenesdiáson megtartott küldöttgyűlésen szerteágazó és eredményes munkát
tekintettek át a Nők a Balatonért Egyesület képviselői.
Idén immár 20 éve, hogy a tó jövőjéért akkor aggódó hölgyek szinte anyai gondoskodó
szerepet vállaltak fel. Aktivitásuk megmutatta, hogy a közösségükre a tó stabilizálódott
életterében is folyamatosan szükség van. Összesen 19 parti településen dolgoznak a
csoportjaik, a tevékenység nem csak az egymással való kapcsolattartással terjed ki a
Balatonra, hanem az adott helyeken lévő más civil szervezetekkel folytatott közös
munkálkodással is.
A program házigazdájaként Gál Lajos, Gyenesdiás polgármestere a zalai Balaton-part többi
települését vezető kollégája nevében is köszöntötte a társaságot. Hangsúlyozta, hogy a civil
együttműködések sok eredményt hoztak a térségnek. Gyenesdiásnak öröm és erő mindaz,
amivel a civil szervezetek segítik az önkormányzati munkát. A környezettudatos gondolkodás
eresztett gyökeret, amelyen programok jöttek létre és honosodtak meg: zöldhetek, ökonapok
rendezése vált hagyománnyá. Gál Lajos kiemelte a tavaszi találkozás jelentőségét is, ami a
szezonnal kapcsolatos egyeztetésekre a legalkalmasabb időszak.
Az ülésen számos idei tennivalóról tárgyaltak. Szauer Rózsa, az egyesület elnöke a
munkakapcsolatok fórumaként elismeréssel szólt a Balatoni Civil Szervezetek Szövetsége
(BCSzSz) működésének jelentőségéről, aminek létrehozásában kezdeményező szerepe volt
Gyenesdiásnak. A tárgyalt témakörök, az idei feladatmeghatározások során elhangzott: az
„Önkéntesen a Balatonért 20 év tapasztalatával” című programhoz a Norvég Civil Támogatási
Alaptól elnyert pályázat nyújt anyagi forrást. Ezzel a segítséggel a 2016-ra szólóan készülő
vízgazdálkodási tervek véleményezésére szerveznek majd fórumokat, saját szolgáltatásként
környezeti tanácsadó napokat rendeznek.
Esztendőkön átívelő eredményként tarthatják számon az immáron harmadik, bővített kiadást
megért, A Balaton könyve című kötet olvasottságát, használatát. Tartalmának részei az iskolai
oktatásban több tantárgyhoz kapcsolódva kerülhettek a diákok érdeklődési körébe. Folytatják
a Balatoni Nagyasszonyok programot, annak újabb elemeként idén Siófokon a virágok
rajongójaként ismert neves történelmi személyiségnek, Zichy Zsófiának állítanak emléket,
akit a virágkötészet művészeként is számon tart az utókor.
Az ülésen tájékoztatást adtak tevékenységükről és önálló terveikről az egyesületi csoportok
képviselői. A Balaton-part zalai településeinek barátnői részéről Vetőné Zeke Erzsébet arról
szólt, hogy jó gyakorlat szerint turisztikai és természetbarát társközösségekkel tarthatták meg
idén is a víz napja jegyében szervezett első tavaszi programot. Csoportjuk idén 15 éves
fennállását ünnepli, a jubileum jegyében programokkal csatlakoznak a keszthelyi Borcégér
rendezvényhez.

