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HÍRLEVÉL 2019/2. szám

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

1. Választmányi ülés
Ezúton tájékoztatjuk a Választmány és az Elnökség tagjait, a 2019. évi rendes Választmányi

ülés tervezett időpontja 2019. április 26. (péntek) 17:30 óra, helyszíne a nagykanizsai Móricz

Zsigmond Művelődési Ház. Kérjük a küldötteket, hogy amennyiben jelenleg nem

rendelkeznek még a szövetségnél megbízólevéllel, azt legkésőbb a választmányi ülésre hozzák

magukkal.

A Választmányi ülést előkészítő Elnökségi ülés tervezett időpontja: 2019. április 15. (hétfő)

9:00.

2. Haltelepítés
A HEZMSZ 2019-évi tavaszi pontytelepítésére április 5-én kerül sor. Tervezett mennyiségek

vízterületenként:

VÍZTERÜLET PONTY - III. NYARAS

Gébárti-víztározó 2500 kg

Zala folyó 500 kg

Zalaszombatfai-tó 600 kg

Fényes-víz 1000 kg

Hosszúvíz 400 kg

Molnári kavicsbánya tavak 500 kg

2019.03.21-én pisztrángtelepítés történt a Zala folyón. A telepítés során 4000 darab pisztráng

ivadék került a Zala folyó felső szakaszába. A 4-5 centiméteres halacskákat Salomvár, Kávás,

Bagod, Andráshida települések mellett helyezték a folyóba a megyei halőrök. Az ivadékhalak

460 kilométerről a lillafüredi pisztrángtelepről érkeztek.
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3. Halfogások nyilvántartása – 2019.
Felhívjuk a horgászegyesületek figyelmét, hogy a 2018. évre vonatokozó halfogások

elektronikus rögzítésére 2019. április 15. napig van lehetőség a SZÁK programban.

4. Horgászvizsga
Horgászvizsga áprilisban két helyszínen: április 23. – Zalaegerszeg, április 10. és 24. –

Nagykanizsa. A vizsgák kezdő időpontja 14.00 óra.

5. horgaszjegy.hu
Előzetes tájékoztatásunk alapján a Mura-vidéki, és a Zala folyó napijegyek, valamint a megyei

Sport napijegy még április hónapban elérhetőek lesznek a horgaszjegy.hu felületen is.

6. Zalaszombatfai-tó
A zalaszombatfai tavon megkezdődött a törpeharcsa gyérítése. Az első kihelyezett varsákkal

mintegy 50 kilogramm törpeharcsa fogása történt meg. Ugyanitt elkészültek a vízparti kiülő

padok (10 darab), és jövőben szalonnasütő hely létesítésére is sor kerül.

7. Nagy kárókatona gyérítés
A szövetség ezúton is értesíti a tagegyesületeket, hogy a Mura folyón, 2019. 01. 31-ig a nagy

kárókatona riasztását és gyérítését végezte, mely során 12 egyed kilövésére került sor. Ezúton

is köszönjük a horgászok türelmét és támogatását! A nagy kárókatona állományát a szövetség

halőrei a jövőben is figyelemmel kísérik és szükség esetén 2020-ban ismét gyérítésre kerülhet

sor.

8. Hosszú-víz, Mura folyó, Fényesi-víz
Az elmúlt időszakban a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkkal együttműködve partrendezésre

került sor a Hosszú-víz halgazdálkodási területen. Megtörtént a vízbe dőlt fák, ágak kivétele

munkagépek segítségével.

A közlekedő utak és a part közötti területek szárvágása révén a Fényesi-víz partrendezésére is

sor került március hónapban.

A Mura folyón mintegy 15 horgászhely és szakasz kijelölésére került sor, melynek folyamatos

kaszálásával és karbantartásával a horgászhelyek számát kívánjuk növelni a folyó mentén.
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9. Zala folyó
A HEZMSZ a „Nyilvántartott halgazdálkodási vízterületek rehabilitációja, beleértve az ívási

helyek fejlesztését és a vándorló halfajok vándorlási útvonalainak biztosítását” című MAHOP-

1.2-2017. számú felhívás keretében támogatási kérelmet nyújtott be a Zala folyó

halgazdálkodási területen.

Újabb határon átívelő Interreg pályázat előkészítése is zajlik, melynek célja Esztergályhorváti

közigazgatási területen Horgász-infó Centrum létrehozása.

10. Gyermeknapi horgászversenyek
A MOHOSZ Horgász Utánpótlás-nevelési és Oktatási Program (HUNOP) 2018-2019

keretében a „Gyermeknapi horgászversenyek” támogatására meghirdetett pályázatok kiírásait

és a pályázati regisztrációs adatlapokat, kiküldtük, reméljük idén is sok egyesület csatlakozik

az országos programhoz, mely a horgászutánpótlás környezettudatosságra nevelését fontosnak

tartja.

11. Egyesületi horgászversenyek
Az elmúlt hetekben kiküldésre kerültek a HEZMSZ tavaszi horgászverseny felhívásai. Kérjük

az egyesületeket, hogy minél szélesebb körben népszerűsítsék a meghirdetett

versenyprogramot.

Az egyesületeknek továbbra is biztosítjuk a HEZMSZ halgazdálkodási területein

megrendezésre kerülő horgászversenyek lebonyolítását. Kérjük, az időpontok és a helyszínek

ütközésének elkerülése miatt a verseny előtt legalább 60 nappal jelezzék a szövetségi iroda felé

az idei vízhasználatra vonatkozó igényüket. A HEZMSZ hivatásos halőri jelentére továbbra is

szükséges az állami vízterületeken megrendezendő versenyeken.

Zalaegerszeg, 2019-03-31


