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Önkormányzat

Révfulöp

Tisztelt Polgármester ÚrlÚrhölgy, Tisztelt Képviselo-testület!

A Gázló Környezet- és Természetvédo Egyesület 20II-ben az alábbi programok lebonyolításával kíván
megfelelni alapszabályában kituzött céljainak; A programtervet az egyesület elnöksége 3/2011(1.21.) szá

mú határozatával fogadta el.

A Gázló Környezet- és Természetvédo Egyesület 2011 évi prog-
ramterveTervezett ido-

Program neve
Rövid jellemzése

pont
Szintén több éves túrasorozatunk tavasziFebruár 26

"Káli-Keringo"
állomása Gulács csodálatos hegye lesz.

Iránya Gulács I

Az idojárás okozta idopont változásról az
érdeklodoket idoben értesítjük.

Immár hagyományos programsorozatunk
tavaszi állomására sajnos ismét szükség

Április 2

"Takarítsuk ki a Káli-
van. Együttmuködés céljából megkeres-

medencét"
sük az érintett IO település önkormány-

zatait és civil szervezeteit. A 20 I Otava-szi akción majd száz fo vett részt.Új akciónkkal az óvodapedagógusokatkívánjuk segíteni munkájukban. TavalyÁprilis- május

"Kezdjük jó korán"
decemberben környezet -és természetis-

mereti társasjátékokat és könyveket kap-tak az ovisok, idén tavasszal pedig terepisétákon beszélgetünk.Valamennyi tagtelepülésünkön aktívanmuködo nyugdíjas klubok találhatóak.Ezek tagjai számos programunkon aktí-
"Nagyszüleinkkel kirán-

van és folyamatosan szerepet vállalnak.

Május közepe
dulunk"

Viszonzásul egy szép, élménydús kirán-

dulással kívánunk kedveskedni. 2009oszén a révfulöpiekkel túráztunk 20 I Ooszén a szepezdi szépkorúak voltak ven-dégeink.



Szintén több éves túrasorozatunk tavaszi

Május harma-

"Káli-Keringo"
állomása Badacsony csodálatos hegye

lesz. Az útvonal és az idopont vonatko-
dik harmada Irány a Badacsony!

zásában idoben tájékoztat juk az érdeklo-doket.

Szintén immár hagyománnyá váló prog-

ramunk során a pedagógusok által egészéves teljesítményük miatt kijelölt tanulók
Június eleje

"Gázló Jutalom"
részére biztosítunk egy élménydús terepi

napot környékünk diverz területi nek va-lamelyikén. 2010-ben a révfülöpi iskolá-sok a Kis-Balatonra kirándultak, 2011-ben a zánkai tanulókon a sor.

A zánkai napközis táborozóknak egész

Június vége

Túratáborozóknaknapos természeti értékeket bemutató
programot tervezünk.

A tanévnyitó nyújtotta lehetoséget meg-

Szeptember
"Évnyitó fásítás"

ragadva a révfülöpi illetve a zánkai isko-

eleje
la udvarán, hagyományteremto céllal

faültetést tervezünk.Ragaszkodva a tradíciókhoz osszel -elozetes egyeztetés után- erdojáró napotSzeptember
Program az erdok heté-tervezünk környékünk általános iskolásai

második fele
benszámára. Erre tavaly a zánkaiakkal, idén

a révfulöpi általános iskolásokkal kerülsor.Muködési területünk turisztikai, termé-szeti értékeinek bemutatását elosegítoNovember 12 "Tegyünk aminoségi
(romok környezetét, tanösvények állapo-

vagy november
turizmu sért"

tát) javítani szándékozó akciónkra immár

19
harmadik ízben kerül sor. Több helyszí-

nen (Mindszentkálla Kotenger, Fekete-hegy stb.) tevékenykedünk.
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"Káli -Keringo"

Szintén több éves túrasorozatunk tavaszi

állomása Szent-György csodálatos hegye
November 26 Iránya Szent-György

lesz. Az idojárás okozta idopont válto-hegy! zásról az érdeklodoket idoben értesítjük.

Az elmúlt évek gyakorlatát követve idén

is -adott feltételek mel1ett- meg kívánjukDecember 2
"Gázló Mikulás"lepni az általános iskolásokat, egy isme-

ret terjeszto eloadással. Idén Zánkáralátogatunk.

A révfulöpi Magyar-Finn Baráti Társaság

Egyesülettel közösen immár harmadikDecember 3
Mikulás bálalkalommal kívánjuk közösségteremto,

szórakoztató programunkat lebonyolítania révfulöpi Tóth vendégloben.
Szintén több éves túrasorozatunk téli

állomása immár évek óta erre a napraDecember 28

"Káli-Keringo"
esik. Minden alkalommal minimum 50 fo

gazdagodott élményekkel rendezvényün-kön. Az idojárás okozta idopont változás-ról az érdeklodoket idoben értesítjük.

Az idopontok informatív jelleguek, azokat az idojárási viszonyok módosíthatják, illetve programtervünk az
anyagi lehetoségeinkhez mérten változhat.

Fenti programjaink csupán 2011 évi munkatervünk vázát alkotják. Lehetoségeinktol fuggoen a továbbiakat
tervezzük:

Ragadozó madár ülofák, madáretetok, fészekodúk készítése és kihelyezése, fenntartása a helyi ifjú
ság aktivizálásával
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A szemetelés visszaszorítását célzó táblák kihelyezésének szorgalmazása

Javaslat készítése az önkormányzatok felé a közhasznú munkások tartamos, környezet-és termé
szetóvó foglalkoztatása tárgyában

Közhasznú civil szerveztünk tagjai a fenti eseményeken természetesen önkéntesen vesznek részt. A ren
dezvényekhez szükséges szakmai tudást, ismeretanyagot, biztosít juk. Azonban óhatatlanul felmerülnek
olyan dologi, muködési költségek melyeknek fedezete ötödik születés napját ünneplo egyesületünk számá
ra fenti feladataink során nehézséget okoznak.

Mindezek alapján kérjük hogya környezettudatos viselkedést, és életmódot ösztönözni szándékozó, kö
zösségformáló rendezvényeinket támogatni szíveskedjenek!

Mit kínálunk a támogatás fejében;

Közösségi akciók szervezése a települések közigazgatási területén. ( hulladék gyujtés, turisztikai
vonzero javítása stb.)

Igény szerint részvétel a társadalmi eseményeken

Egész napos programok muködési területünk általános iskolás tanulói részére. Környezeti, termé
szeti értékek bemutatása a környezettudatos életmód szükségességének nyomatékosítása.

Szakmai segítség önkormányzati programok, pályázatok megvalósulásához.

Évrol-évre eredményesebb térségi fórum biztosítása közösségi céljaink megvalósulása vonatkozá
sában.

Támogatásokról médiafelület biztosítása. Weblap: www.gazloegyesulet.hu , nyomtatott és elektro
nikus sajtó.

Támogatásukat tisztelettel köszönjük.

Számlaszámunk: 73200134 - 11280172

Révfulöp, 2011-02-08

Üdvözlettel:

V6kó
elnök

Kapják:
Balatonszepezd, Balatonhenye, Kékkút, Köveskál, Kovágóors, Mindszentkálla, Monoszió, Révfulöp,
Salföld, Szentbékkálla, Zánka települések képviselo testülete. SF. Alapítváyn. Kékkúti Ásványvíz Zrt.
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