HÍRLEVÉL 2017/5. szám
A HEZMSZ elnöksége tájékoztatja a horgászegyesületeket és a horgásztagjait az alábbiakról:
1. Az Intéző Bizottság I-12/2017. számú határozata alapján, a nappali tagozaton tanuló
főiskolások, egyetemisták kedvezményes területi jegy kiváltására van lehetőségük a
HEZMSZ halgazdálkodási vízterületein. Feltételek: legfeljebb 23 éves életkor és
iskolalátogatási igazolás a felsőoktatási intézménytől.
2. A HEZMSZ az alábbi haltelepítéseket hajtotta végre április hónapban:
VÍZTERÜLET

PONTY - III. NYARAS CSUKA - ELŐNEVELT

Gébárti-víztározó

2150 kg

-

Zala folyó

-

6 000 db

Principális-csatorna

-

1 000 db

Muraszemenyei-holtágak

-

2 000 db

Kóti-holtág

-

1 000 db

Kerkaszentkirályi-kavicsbánya

-

1 000 db

Zalaszombatfai-tó

650 kg

-

Fényes-víz

2200 kg

1000 db

-

500 db

800 kg

1 000 db

Szigecske-víz
Hosszúvíz

3. A MOHOSZ körlevele alapján az egyesületek, és természetesen a szövetség ifjúsági
felelőseinek lehetősége van, hogy a jövő héten általános iskolák diákjainak a figyelmét felhívja
a környezetvédelem, természetvédelem, víz, vizes élőhelyek, (hal, horgászat) jelentőségére,
értékeire, fontosságára. A feladatot vállaló munkatársaknak egy kiválasztott témát ismertető
iskolai foglalkozáson, "órán" kell megjelenni, a választott helyen és időben, természetesen a
kapcsolat felvétele utáni egyeztetések alapján. A foglalkozást az iskolai tanár tartja,
önkéntesünknek

a

választott

témát

"erősíteni,

megjelenésével

hitelesebbé

tenni",

hozzáértésével csak segítenie kell. A megyében mintegy 20 iskola csatlakozott a programhoz
és reméljük minél több ifjúsági felelős vesz részt programban. A jelentkezés menetét a
mellékelt levél tartalmazza. /FTH-Önkéntes óralátogató.pdf/

4. Horgászvizsga áprilisban két helyszínen: április 25. – Zalaegerszeg és április 26. –
Nagykanizsa. A vizsgák kezdő időpontja 14.00 óra.
5. A Választmányi ülés 2017.04.22-én szombaton, Zalaegerszegen a Megyeháza dísztermében
lesz. Kérjük a küldötteket, hogy amennyiben a mai napig nem rendelkeznek még a szövetségnél
megbízólevéllel, a mellékletben csatolt megbízólevelet kitöltve, legkésőbb a választmányi
ülésre hozzák magukkal – a szavazásokon csak érvényes megbízólevéllel lehet szavazni. A
választmányi ülés 11. számú napirend előterjesztésében található az egyesületek által
delegálható küldöttek száma. /MEGBÍZÓLEVÉL (ürlap).doc/
6. Az Ifjúsági és Versenybizottság 2017. évi Csapatbajnokság és Egyesületi Vezetők Versenye
kiírása

és

a

csapatbajnokság

jelentkezési

lapja

megtalálható

a

mellékletben.

/Csapatbajnokság.doc - Jelentkezési lap Csapatbajnokság.doc - Egyesületi vezetők
versenye.doc/
Zalaegerszeg, 2017. április 19.

