
HÍRLEVÉL 2017/6. szám

A HEZMSZ elnöksége tájékoztatja a horgászegyesületeket és a horgásztagjait az alábbiakról:

1. Választmány – Tisztújítás

A 2017. április 22. napján megtartott tisztújító választmányi ülés nyílt szavazással

megválasztotta a szövetség Elnökét, Alelnökét, az Elnökséget és a Felügyelő Bizottságot. A

Választmány a Szövetség elnökének Makovecz Tamást, alelnökének Komáromy Zsoltot

megválasztotta. A megválasztott elnök és alelnök megbízatása és a szövetség minden további

tisztségviselőjének mandátuma is 5 éves időtartamra szól. A megválasztott tisztségviselők:

Elnökség (elnök, alelnök és 7 tag):

1. elnök Makovecz Tamás
2. alelnök Komáromy Zsolt
3. elnökségi tag Hideg Krisztián
4. elnökségi tag Kovács Tibor
5. elnökségi tag Molnár László
6. elnökségi tag ifj. Simonyai Imre
7. elnökségi tag Solymos Lajos
8. elnökségi tag Somogyi Balázs
9. elnökségi tag Tábori Attila

Felügyelő Bizottság:

1. elnök Beck Károly
2. tag Tulok Péter
3. tag Vékony Sándor

2. Választmány – „A jövő horgászaiért” megyei gyermek- és ifjúsági program 2018. évi
elindítása

Az Intéző Bizottság előterjesztése alapján a választmány elfogadta ’A Jövő horgászaiért’ -

Megyei Gyermek és Ifjúsági program 2018. évi elindítását, melynek alapja, hogy a 2018-évtől

minden felnőtt horgász évi 150 Forinttal támogatja a megyei gyermekprogramokat. Az

elfogadott javaslat szerint a megyei szövetség minden egyéni befizetést további +150 Forinttal

egészíti ki.



3. Horgászvizsga

Horgászvizsga júniusban: június 23. – Zalaegerszeg, Gébárti-tó – Szövetségi ház. A vizsga a

horgásztábor helyszínén kerül megrendezésre, kezdő időpontja 10.00 óra.

4. Törvényi változások

A MAGYAR KÖZLÖNY 69. számában megjelent a 2017. évi XLII. törvény a

halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosításáról szóló

tájékoztatás. Sok változás történt, érdemes az interneten a frissített törvényt tanulmányozni.

5. Horgászviadal

A megyei szövetség a MOHOSZ ifjúsági program kiírásának megfelelően a hónap végén május

28-án /vasárnap/, 9 órától megrendezi az első ifjúsági horgászviadalt, fiatal horgásztársak / 14-

18 év / részére. Egyesületenként maximum 3 főt lehet nevezni a Gébárti-tónál megrendezendő

viadalra. A megyei első három helyezett ingyenesen részt vehet a MOHOSZ Ifjúsági

horgásztáborában Gödöllőn, a Carplove horgászcentrumban. A kiírásnak megfelelően több

versenyszámban mérhetik össze tudásukat a fiatalok. Kérjük, az egyesületeket, hogy a

jelentkezett és kiválasztott versenyzők névsorát 2017. május 26. /Péntek/ 10,00 óráig küldjék

meg az info@zalaihorgasz.hu e-mail címre.

Zalaegerszeg, 2017. május 25.


