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A nÁan-MUgat és Térségéért Egyesület 2018. évben is fontosnak tartja azon
foglalkozásokat a gyermekek részére, ahol lehetőség van megismerni a természetünk védett
és fokozottan védett élóvilágát, részükre tartott szakmai fórumok segítségével környezet- és
kl ímatudatos szem léletük formálását.

Természetházunknál a gyermekek részére a programok folyamatosak, júniustól havi
rendszerességgel különféle fórumokat szervezünk, a téli hónapokban a vadak estetése, azok
megfigyelése folyamatos.
2018.év során az alábbi programokat tervezzük, melyek túlnyomó többsége a Rába
Természetházhoz kötőd i k.

A Nap napja, klímánk változása, annak hatása a természetre.
A természet éjszakai hangjai, bolygónk ezer arca a Hold napja jegyében.
Klímaváltozása, hatása az élővllágra, szakmai fórum.az Ózon világnap jegyében.
Turisztikai világnap jegyében, természetrombolás, és megvédése
Földünkre ható veszélyek, megvédése, az ember szerepe, a Földünkért világnap jegyében
Madármegfigyelés, madárgyűrűzés óvodások és iskolások részére
Nagyvadak és az ember kapcsolata, filmbemutató és erdei állatmegfigyelés.

Sajnos anyagi helyzetünk ez évben a megnövekedett feladatok,- valamint az állami
támogatások elmaradása miatt gyenge.

Tisztett Polgármester Úrl

Az idei évben rendelkezésre álló összeg működési költségeinket nem fogja fedezni, és a
rendezvényekhez kis értékű eszközöket is szeretnénk beszerezni,

A felsorolt kiadásokhoz 100.000,- Ft-ra lenne még szükségünk.

Megköszönjük az Tisztett Potgármester Úr 2017, évi segítségét, céljaink megvalósítása
érdekében lehetósége szerint 20't8.évben is kérelmünket támogatni szíveskedjen.
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