Tiszteltt Horgászztársak!

Engedjéék meg, hoogy bemutaatkozzam, m
mint a Balaatoni Horgáászegyesüleetek Szövettségének
április 55-én megvállasztott elnö
öke.
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Pápán születtem 1966-ban, főiskolai tanulmány
yokat a Zaalka Máté Katonai Műszaki
M
főiskoláában folytatttam, 1987-ben hadnaagyi rendfokozatban avattak
a
tiszttté. Avatáso
om után
Pápára kerültem, lokátor jav
vító mérnökki beosztássba, majd hadművelet
h
ti, kiképző, később
humántiiszti beoszztást láttam
m el. 19977 októberéttől Veszprrémben láttttam el kü
ülönböző
beosztássokat, egésszen 2011-iig amikor is a haderrőreform kö
övetkeztébeen nyugállo
ományba
kerültem
m. Nős vagyyok három gyermek
g
büüszke édesap
pja.
Képzetttségeim: Híradástechniikai mérnökk, PR Manaager, Humán
n Manager, Okleveles védelmi
igazgatáási vezető, Logisztikaii ügyintéző,, német és angol nyelv
vből középffokú „C” vizsgával
v
rendelkeezem.
Hat évees korom ótta horgászo
om, eleinte Pápán, maj
ajd Tatán, tö
öbb mint 2 5 éve a Baalatonon,
korábbaan a déli parrton, az elm
múlt 15 évbeen inkább azz északi részzen.
Nyolc ééve vagyokk saját egy
yesületem, a Veszprém
mi Honvéd Horgászeggyesület veezetőségi
tagja, háárom éve annnak titkáraa.
Megválasztásomig közel háro
om évig vooltam a Ballatoni Horgászegyesüleetek Szövettségének
vezetőséégi tagja, réészt vettem a Horgásszz, ne drogozzz gyermek horgászverrseny szerveezésében
és lebonnyolításábann.
Szakmaai kidolgozóóként részt vettem
v
az O
Országgyűléés Sport és Turisztikai
T
bbizottságánaak 2012.
októberr 16-i ülésénn is ahol a hajók
h
veszteeglésének prroblémaköréét tárgyaltákk.
Amatőrr szinten többb horgászv
versenyen iss részt vettem
m, de jó maagam is többb ilyen rend
dezvényt
szervezttem már.
Jövőbenni tevékenyységem céljaa, hogy egyy erős, jól szervezett,
s
érdekképvis
é
seleti tevékeenységet
megfeleelően ellátóó, de egybeen szolgáltaató szövetséget hozzunk létre m
mely létszám
mában is
gyarapoodik.
Természzetesen egyyik végső célomnak tekintem az
a egységess (egy szövvetségbe tö
ömörülő)
Balatonni Érdekképvviselet létreehozását.
Ebben kkérem horgáásztársaim jövőbeli
j
seggítségét és támogatását.
T
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Balogh Tibbor
BHSZ elnöök

