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Az emberi akaraterõ hihetetlen csodákra képes. Azt hiszem, nem túlzás 
csodáról beszélni, hiszen a világ élsportja évrõl évre a szemünk láttára 
bizonyítja: mindig lehet még gyorsabban, még magasabbra, még 
erõsebben! Fiúk és lányok döntik a rekordokat, faragják a másod-
perceket, jutnak el még messzebbre, repülnek még magasabbra, 
játszanak még hatékonyabban, gyõznek le még több ellenfelet.

Az atlétika, mint minden sport alapja megszámlálhatatlan legyõz-
hetetlennek tûnõ akadállyal bír. A centiméterek, tizedmásodpercek 
melyek a hétköznapi életben elhanyagolható mennyiségnek tûnnek, 
egészen más értelmet nyernek egy atléta életében. Hatalmas elszántság 
és nagyon nagy lelkierõ szükségeltetik az újabb és újabb siker 
eléréséhez. De a kitartás, az elszánt munka mindig meghozza a 
gyümölcsét! 

Nekünk, sportszeretõ közönségnek pedig marad az õszinte ámulat, a 
szurkolás izgalma, a beleélés hevülete, s az eredményeket látva: a fejet 
hajtó elismerés.

Kívánom, hogy a KONDEX KUPA versenyein újabb rekordok hirdessék 
atlétáink elszántságát, küzdõképességét, az emberi akarat 
legyõzhetetlenségét.

Kedves Sportoló
Barátaim!

„A különbség a sikertelen és a sikeres emberek 
között nem az erõ hiánya vagy a tudás hiánya, 
hanem az akarat hiánya.” Vince Lombardi

Kondor Zsolt
ügyvezetõ
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Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának nevében tisztelettel és 
szeretettel köszöntöm a X. Kondex Kupa Kauzli József Emlékverseny valamennyi 
résztvevõjét, sportolókat, edzõket, kísérõket és szurkolókat.
Külön öröm számomra, hogy városunk immár 10. alkalommal ad otthont e 
rangos sporteseménynek.

Az ókori világban mindenki elõtt ismert volt a testedzésének eme válfaja, mely a 
„díjazásért folyó harc” mellett, edzési, képezési, nevelési, akarat- és 
erkölcsfejlesztési funkcióval is bírt. A gyõzelmi ünnepségek, a békekötések, és az 
illusztris vendégek fogadása nem múlhatott el a rátermett fiatalok ügyességi és 
gyorsasági próbái nélkül.
Az egyéni erõnlét, a kitartás, a fegyelem ma is nélkülözhetetlen velejárója az 
atlétikának, melyet a sportág elismert alakja, a Zalaegerszegi Atlétika Club 
alapítója, Kauzli József is bizton megerõsítene. Mindez szükséges ahhoz, hogy a 
megmérettetésen résztvevõ sportolók a tõlük megszokott kiváló eredményekkel 
térjenek haza.

A szervezõk idén is megtesznek mindent azért, hogy a X. Kondex Kupa Kauzli 
József Emlékverseny ismét felejthetetlen élményeket és különleges pillanatokat 
nyújtson a résztvevõknek és versenyzõknek.
Zalaegerszeg sportkedvelõ lakossága nevében nagyon köszönöm a Zalaegerszegi 
Atlétikai Club áldozatos és segítõkész munkáját.

Minden versenyzõnek eredményes, sérülésmentes szereplést, sok sikert, a 
kísérõknek és a szurkolóknak hangulatos és szórakoztató, élményekkel teli 
idõtöltés kívánok!

Balaicz Zoltán
polgármester

Köszöntõ
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KAUZLI JÓZSEF
(1937. november 9. – 2006. szeptember 10.)

Fiatal korában a ZTE atlétája. Sokoldalú, de gátfutásban érte el a legjobb 

eredményeit. 1961-tõl a ZTE edzõje. 

1978-ig felnõtt válogatottat, korosztályos válogatottakat és bajnokokat 

nevelt. 1973-78-ig a ZTE vezetõedzõje. 

1973-ban megszervezte a ZTE sportiskolát.

1990-ig a ZTE módszertani vezetõje, majd tanárként ment nyugdíjba. 

1969-tõl haláláig a Zalaegerszegi Atlétikai Szövetség elnöke, a 

Zalaegerszegi Atlétikai Club elnökségi tagja. 

Önkormányzati képviselõként, a sportbizottság tagjaként nagyon sok 

segítséget nyújtott szeretett sportágunknak. 

Alkotó erejének teljében 2006. szeptember 10-én váratlanul hunyt el. 

Drága Józsi bácsi!

Nagyon sok szép és nehéz feladat várt volna még rád. Nyugodj 

békében, mert lehetetlent nem ismerõ tenni akarásodból mi tanítványaid 

sokat tanultunk. 

A mai versennyel az a célunk, hogy atlétikai munkásságodnak, 

személyednek emléket állítsunk. 

zalaegerszegi atléták 
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X. KONDEX KUPA
KAUZLI JÓZSEF EMLÉKVERSENY

ZALAEGERSZEG NYÍLT FEDETT PÁLYÁS ATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA   

1. A verseny célja: Rangos versennyel hozzájárulni az atléták felkészüléséhez. 
Hagyományt teremteni, hogy melyik egyesület méltó a KONDEX KUPA elnyerésére és 
Zalaegerszeg fedett pályás bajnoka címre. Szponzoraink propaganda céljainak 
megvalósítása. A verseny fõvédnöke:  Kondor Zsolt, Balaicz Zoltán

2. A verseny rendezõje: ZALASZÁM ZALAEGERSZEGI ATLÉTIKAI CLUB

3. Versenybíróság: elnök: Csiszár Attila; elnökh.: Bella Attila; 
titkár: Góczánné Tóth Zsuzsanna

4. A verseny helye és idõpontja: Zalaegerszeg, Városi Sportcentrum Futófolyosó (Vágóhíd 
utca) 2015. február 14. (szombat)  11.00

5. Versenyszámok és az idõrend:
11.00 60m gát nõi felnõtt-junior-ifi idõelõfutam (76,2-84/13,0-8,50)

súlylökés férfi-nõi
11.10 60m gát fiú junior-ifi idõelõfutam (99-91,4/13,72-9,14) 
11.15 távolugrás fiú ifjúsági 
11.20 60m leány ifjúsági idõelõfutam
11.30 60m nõi junior felnõtt idõelõfutam
11.40 60m fiú ifjúsági idõelõfutam

diszkoszvetés férfi-nõi 
11.50 60m férfi junior-felnõtt idõelõfutam
12.00 60m gát fiú junior-ifi döntõ
12.20 távolugrás nõi-felnõtt-junior
12.10 60m gát nõi döntõ
12.20 60m leány ifjúsági döntõ
12.30 60m nõi junior-felnõtt döntõ
12.40 60m fiú ifjúsági döntõ
12.50 60m férfi junior-felnõtt döntõ

6. Résztvevõk: Minden olyan versenyzõ, aki rendelkezik érvényes sportorvosi 
igazolással és egyesülete a megadott határidõre benevezte.

7. Nevezés: A versenyre a Zalaegerszegi Atlétikai Club címére; zac@zalaszám.hu
2015. február 11.-ig lehet nevezni. Nevezési díj 500ft/fõ/versenyszám

8. Díjazás:
A legtöbb gyõzelmet elérõ egyesület nyeri el a verseny fõdíját, a KONDEX KUPÁT. 
Az egyéni versenyszámok 1.-3. helyezettjei éremdíjazásban részesülnek. A 60m 
gátfutás legeredményesebb versenyzõje elnyeri a Kauzli József serleget.

9. Egyéb:
– 9 mm-nél rövidebb szögû futócipõ engedélyezett.
– A versenyen kézi idõmérést alkalmazunk.
– Elveszett tárgyakért, felszerelésekért a rendezõk felelõsséget nem vállalnak.
– A dobószámokat szabadtéren rendezzük illetve a dobófészerben.
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ZALAEGERSZEG
NYÍLT FEDETT PÁLYÁS BAJNOKSÁGA

ÉS A KONDEX KUPA

FÕVÉDNÖKEI

KIEMELT TÁMOGATÓI

Balaicz Zoltán
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város

polgármestere

Kondor Zsolt,
a KONDEX Kft.
cégtulajdonosa

Dr. Szász Péter,
a ZALASZÁM KFT.

ügyvezetõ igazgatója

KONDEX KFT.

VÉDNÖK
Kauzli Józsefné

zalaegerszegi polgár

Lõrincz Tamás
a FOREST HUNGARY KFT.

cégtulajdonosa

Köves László
a GARTNER INTERTRANS

HUNGÁRIA KFT.
ügyvezetõ igazgatója



5

TÁMOGATÓK

Barta András, a Barta Zala Kft. cégtulajdonosa

Gecse Péter, Zalaegerszeg alpolgármestere

Gyõrffy Krisztián, a GÖCSEJ NYOMDA KFT. ügyvezetõ 
igazgatója

Karmacsi József, a KARMACSI GUMISZERVIZ cégtulajdonosa

Kovács György látszerész mester

Laska István, a ZALAIPARKER ZRT. cégtulajdonosa

Nagy András, a ZALAVÍZ ZRT. vezérigazgatója

Kámán Vilmos, a Zalaszám Zalaegerszegi Atlétikai Club elnöke

Takács András, a Piccolo Vendégház tulajdonosa

Virág József, a VIRÁG FALAK KFT. cégtulajdonosa

Székhelyünk: Zalaegerszeg, Berzsenyi u. 3.
Tel./fax: 92/598-594 Tel.: 06-30/537-8536

FÓKUSZ HÁZTARTÁS-FELSZERELÉSI ÜZLET – ZALAEGERSZEG, BERZSENYI U. 3.

DELTA BEVÁSÁRLÓ-UDVAR – ZALAEGERSZEG, RÁKÓCZI U. 50-52.

Tel./fax: 92/598-594, Tel.: 06-30/622-9797, 06-30/529-5800
e-mail: fokusz@zalaiparker.hu

Tel./fax: 92/598-575, 92/598-574 Tel.: 06-30/622-9482, 06-30/622-9390

ÜZLETEINK:

www.zalaiparker.hu
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ZALASZÁM ZALAEGERSZEGI ATLÉTIKAI CLUB
2014. ÉVI

BESZÁMOLÓ JELENTÉSE

• A tavalyi december 13-án megrendezett közgy lésünk díszvendége volt Vigh 
László országgyûlési képviselõ jelölt. Sok szép dolgot ígért a sport és 
egyesületünk támogatására. Nos. Képviselõ jelölt úr képviselõ lett, mert 
megválasztottuk. A sport állami szintû támogatása azóta is töretlen, de a 
2015-ös évadra benyújtjuk igényünket egy kiszámítható, reális, helyi 
támogatásra, ami alapján idõben elkészülhetnek szakmai, mûködési és 
eredményességi terveink. 

• Másik díszvendégünk Balaicz Zoltán alpolgármester úr – azóta polgármester 
lett. Szívünknek, lelkünknek kedves volt ez a zalaegerszegi közakarat. 
Polgármester úr személye, a sportról, sportegyesületünkrõl alkotott pozitív 
véleménye szebb jövõt, biztos hátteret fog reményeink szerint jelenteni 
számunkra. 

• Dr. Szász Péter igazgató úr és csapata pedig azt a biztonságot jelenti 400 fõs 
közösségünknek, hogy elsõként ajánlja fel évek óta a Zalaszám Kft. biztos, 
óramû pontossággal érkezõ reklám támogatását, amivel mindig átvészeljük a 
fedett pályás szezont. Így volt ez idén is. 

• Lõrincz Tamás igazgató úr, a FOREST cégtulajdonosa pedig szép szerényen a 
háttérbõl adja mezreklám szerzõdésbõl és az országos ifjúsági bajnokság 
megrendezéséhez nyújtott támogatásból álló pakettjét, ami éves 
költségvetésünk igen fontos része. 

• A Magyar Atlétikai Szövetség is kiemelt támogatónk lett. A MASZ elnöksége 
hatékony lobbijának köszönhetõen közvetlen állami pénz áramlik a 
sportágba. A mi klubunk elsõsorban kiváló szervezettségének, hátterének, 
eredményességének köszönhetõen jelentõs központi támogatásban részesül 
immáron két esztendeje. A Gyulai Miklós által vezetett elnökség, Gyulai 
Márton fõtitkár, Spiriev Attila szakmai igazgató és Lengyák György utánpótlás 
szakmai igazgató által irányított testület bársonyos forradalmat csinált a 
sportágban. Végre közvetlenül oda kerül az állami támogatás, ahol tényleges 
felhasználásra kerül! Nagy örömünkre sportolóink az új versenyrendszerben 
a CSB-n és a liga versenyeken jelentõs eredményességi pénzekhez juttatták 
egyesületünket. Jól mûködik a Sport XXI és a kölyök atlétikai program. E két 
utóbbi programhoz csatlakozott klubunk is. Hogy mennyire fontosnak tartjuk 
az utánpótlás nevelés folyamatosságát, annak jó példája, hogy a 6-12 
éveseknek és szüleiknek februárban újabb közgyûlést és bemutatót 
tartottunk. 

û
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•
költségeik egy részét nálunk költik el. Köves László úr, a GARTNER KFT. 
igazgatója közvetlenül Ferenczi Melindát szponzorálja. Kondor Zsolt 
(KONDEX), Mayer Miklós (ROYAL SPED), Rosta Gyula (ZALAERDÕ), 
Magyar Dezsõ (EURO-GEO), Kele Sándor Zsolt (SADE), Dr. Kovács János (K 
and B MEDI-GALEN), Tóth Zoltán (WHC), Kámán Vilmos (OTP), Panker 
Endre (PSM PROTECH) névadó szponzorai egy-egy zalaegerszegi 
versenynek. Karmacsi József, Laska István, Virág József, Kósa Lajos, Nagy 
András, Barta András, Móriczné dr. Fincza Ilona, Kámán János, Virágné dr. 
Móga Julianna, Peresztegi Imre, Büki László, Farkas Tibor, Kovács György, 
Gyõrffy Krisztián, Gáspár Ibolya, Ekler László, Fülöp István pedig 
kiadványainkban hirdet és ily módon támogat, ad alkalmanként gyors segélyt 
csapatunknak. 

• Tagdíj bevételeinken javítani kell. A mi szakembereink arra szocializálódtak, 
hogy adjanak és szeressenek. A tagdíj befizetés módszerén kell 
változtatnunk. Ki kellene iktatni a legkellemetlenebb fázist, hogy pénzt hoz a 
gyerek edzésre…. Ugyanakkor kötelezõ tagdíjat fizetni, hisz törvény írja elõ. 

• Elnökségünk Kámán Vilmos vezetésével és a Barta András vezette Felügyelõ 
Bizottság négy alkalommal ülésezett, s hozott stratégiai döntéseket az 
utánpótlás nevelés, a biztos anyagi háttér, a szabályos gazdálkodás, a 
versenyek rendezése, a rekortán pálya felújítása ügyében. Mindannyian 
ellenszolgáltatás nélkül, önzetlen önkéntesként vállalják a ZAC irányítását. 
Kámán Vilmos elnök ráadásul részt vesz a napi operatív munkában is. (lásd 
táblázat) 

• Szakember gárdánk az ügyvezetõ igazgató felügyelete és a technikai 
igazgató segítségével végzi munkáját. 14 éves korig Csiszár Attila utánpótlás 
vezetõedzõ koordinálja a munkát, ad szakmai tanácsokat, tart kapcsolatot a 
bázis iskolák szakembereivel. Egyúttal õ irányítja az október hónapban a 
korosztályváltásból adódó szervezést. Utánpótlásunk létszáma megfelelõ a 
még nem versenyzõ korosztályokban, de a korosztályváltás nem elég 
hatékony. Kámán Ferenc a klub vezetõedzõje, aki egyúttal a hagyományosan 
jól teljesítõ rövidtáv-gátfutók edzõje is. Kiváló szervezõ, amit a MASZ ki is 
használ. Több világversenyre szívesen utaztatják, mint csapatvezetõt. Õ lett a 
kölyök atlétikai program országos koordinátora. Megtiszteltetés, hogy a helyi 
labdarúgó utánpótlás is számít nevezett két szakemberünk hozzáértésére. 
Mi viszont azt szeretnénk, hogy maradjanak a mi sportágunknál, hisz itt is van 
még mit javítaniuk….
Bognár Szabolcs egy remek dobó utánpótlás szakág alapjait, Góczán István 
pedig egy ugyancsak eredményes közép-hosszútávfutó szakág alapjait rakja 
le. Idei eredményeik beszélnek helyettük. 
Sajnos az ugró szakágra ezidáig sem sikerült szakembert megnyerni. Bár 
egykori kiváló ugróedzõnk – Tóth János – most a tenisz klub elnöke…..

A helyi vállalkozóknak, cégeknek köszönhetjük, hogy reklámra fordítható 
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Nagy elismerés sportegyesületünk számára, hogy Bella Attilára esett a 
Magyar Atlétikai Szövetség elnöksége választása – ugyanis õ lett a regionális 
atlétikai igazgató! Kámán Bálint atlétánk pedig, úgy látszik örökölte apukája 
szervezõ készségét, hisz a MOB munkatársaként Budapesten képviseli 
egyesületünket. 
A mai világban már lámpással kell keresni azokat a megszállott fiatal vagy 
már nem is fiatal edzõket, akik az egész heti felkészítõ munka után felülnek 
kiskorú tanítványaikkal egy autóbuszra, s elutaznak a fellépésre az ország 
másik végébe. Vállalva a gyerekek felügyeletét és a vállalható sikeres – netán 
kudarcos – versenyzést. Aztán jön a siker vagy a kudarc feldolgozásának 
érdekes és nehéz periódusa. (lásd: táblázat)
Az biztos, hogy az atlétika kiváló alapozó sportág, hisz három szakemberünk 
a labdarúgás és tenisz sportágban is megállja helyét. 

• Nevelõedzõink nem könnyû feladata a sportágra megnyerni a fiatalokat. A 
nehezebb feladat meg is tartani netán 7-8 évig is… A korai kiválasztásunk 
hátul ütõje, hogy mire versenyzõ korú lenne a 13-14 éves fiatal, már másutt 
sportol. Ezért valószínû, hogy õket át kell sorolnunk a szabadidõ sport 
szekciónkba. 

• Bajnokaink közül Ferenczi Melinda az ifjúsági olimpián elért 8. helyezésével 
sporttörténelmet írt. Szûcs Valdó remekelt a junior VB elõfutamában. Végül 
14. lett. Az olimpiai kvalifikációs versenyen Ferenczi Melinda, Köcse 
Richárd, Major Márk, Veiland Violetta, Hári Anna és Ott Benjamin is részt 
vehetett. Nagy dolog, hogy ebben a korosztályban hat (!) zalaegerszegi atléta 
is kivívta a jogot ezen a nem hivatalos Európa bajnokságon való részvételre. 
Az elõbbi bajnokaink mellett még Aczél Norbi, Balogh Peti, Takács Dóri, 
Dienes Matyi, Bagladi Marci és Krasznai Anna Rozi is bekerült korosztálya 
magyar válogatottjába. 
Szenior világbajnoki ezüstérmes lett Bognár Szabolcs diszkoszvetésben és 5. 
súlylökésben. Góczánné Tóth Zsuzsi is szép helyezéseket ért el a VB-n.
Valamennyi válogatottunk a korosztálya legjobbja is Magyarországon! Ott, 
ahol 15 fõ válogatott sportoló van – azaz még a kispadon is válogatottak 
ülnek – nem lehet panasz az eredményességre. Csak bírjuk anyagilag 
finanszírozni felkészülésüket, versenyeztetésüket. Ez kellemes feladat, 
kellemes gond. Nagy kihívás! Büszkén vállaljuk. (lásd: táblázat)

• A szakmát összegezve:
8 kiválasztó és nevelõedzõ 212 gyerekkel
8 versenyeztetõ és szakági edzõ, 193 minõsített sportolóval
– 15 magyar válogatottal
– 32 magyar bajnokkal
– 28 ezüstérmessel
– 16 bronzérmessel 
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– 
– 4 világversennyel
– 193 minõsített sportolóval
nagyon sok sportegyesület álma lehet. 

Fiúk, lányok, kollégák! Legyetek büszkék arra, hogy a Zalaszám Zalaegerszegi 
Atlétikai Club sportolójaként, edzõjeként elvittétek országotok, városotok, 
szponzoraitok, sportegyesületetek jó hírét a világ számos pontjára!

• szervezése is hozzá tartozik egyesületünk profiljához. Jól esõ 
érzés, hogy a Magyar Atlétikai Szövetség megbízásából 1988 óta mi 
rendezhetjük a nyílt vidékbajnokságot, a Ki a leggyorsabb, ki a legkitartóbb 
atléta? országos döntõjét. Megtiszteltetés, hogy a tavalyi elsõ és sikeres ifi OB 
után minket kértek fel az idei bajnokság megrendezésére is. Külön öröm volt 
számunkra hazai közönség elõtt ünnepelni Ferenci Melinda két, Hári 
Annácska, Köcse Ricsi, Major Márk, 1-1 gyõzelmét. Ott Benjamin és Hári 
Anna 2-2, Veiland Violetta, Köcse Ricsi Major Márk 1-1 ezüstjét, valamint 
Aczél Norbi bronzérmét. Szépséges két nap volt június 21-22-e! A hazai 
rendezésû versenyek fõ szervezõje és mozgatója Bella Attila technikai 
igazgató, Kámán Ferenc vezetõedzõ és Hunyadi Szilvia adminisztrátor. A 
rendezvények sikerét az összeszokott, szakértõ versenybírói és rendezõi 
gárda garantálja. Ez a csapat az ország bármely pontján mindenféle rangos 
eseményt meg tudna rendezni. Csak úgy zárójelben jegyzem meg. Õk 
valamennyien egykori vagy jelenlegi atléták. 
Az új rendszerû csapat bajnokságon láthattuk Zalaegerszegen olimpiai 
bajnokunk Pars Krisztián kalapácsvetõ versenyzését és mellesleg nyertünk 
másfél millió forintot, mint Pannónia Príma csapat. Rendeztünk versenyeket, 
emlékversenyeket neves eleink tiszteletére. Több régiós utánpótlás 
bajnokság házigazdái is voltunk. (lásd: táblázat) 

• Közélet. Zalaegerszeg sportturizmusához nem az erre alapított városi cég, 
hanem mi atléták járultunk hozzá azzal, hogy országos versenyek jó 
házigazdái lehettünk. Ennek pedig a szállásadók és a vendéglátósok is 
örülhettek a szakértõ közönségünk mellett. 
Másik fontos közéleti feladatunk, szolgáltatásunk Zalaegerszegen, hogy a hét 
minden napján,  – mint egy valódi iskola – a sporttelepünkön délután 14-20 
óráig fogadni tudjuk azt a 400 városi fiatalt, akiknek értelmes feladatot adunk, 
új barátokkal, ismeretekkel találkoznak. Persze nagy szervezõ munkát is 
igényel ez a fajta szolgáltatás. De a nagy hármas – család – iskola – 
sportegyesület – jó együttmûködésével minden logisztikai kérdés jól 
megoldható. 

58 bajnoki helyezettel 

Rendezvények 
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Vállaljuk, ígérjük, hogy napi értelmes feladatokkal, célokkal, a fair play 
szellemében történõ neveléssel, a szabályok megismertetésével és 
betartásával végzett tevékenységgel egészséges, edzett, tettre kész fiatalokat 
adunk a családnak, a városnak, a hazának!!!

A ZALASZÁM ZALAEGERSZEGI ATLÉTIKAI CLUB 
2015. ÉVI

TERVEI, CÉLJAI, FELADATAI

1. A rekortán pálya és a dobópálya teljes rekonstrukciója.  Ez az alapja 
mindennek!

2. A folyamatos utánpótlás biztosítása érdekében további 2-3 fiatal 
testnevelõ, edzõ bevonása a klub életébe. 

3. Az improvizáció visszaszorítása a szakmai munkában és a 
versenyeztetésben. 

4. A közösségi élet vonzóvá tétele, szerethetõ közösségek kialakítása, 
hogy kisebb legyen a flukuáció. 

5. Szabadidõs sportszolgáltatásunk bõvítése.
6. Költségvetésünk kiszámíthatósága, tervezhetõsége. Ennek alappillére  

sportegyesületünk eredményessége, létszáma, rendezvény szervezõ és 
fõleg közfeladatot ellátó tevékenysége. 

Zalaegerszeg, 2014. November 28. 

Szakály István
Zalaszám Zalaegerszegi Atlétikai Club 

ügyvezetõ igazgató
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GARTNER INTERTRANS HUNGÁRIA
Nemzetközi

Fuvarozási Szállítmányozási Kft.

8900 Zalaegerszeg, Speditõr út. 1

Telefon: +36/92/506-100

Telefax: +36/92/506-197, 506-199

e-mail: gartner@gartner.hu

web: www.gartner.hu
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KARMACSI JÓZSEF

8900 Zalaegerszeg, Kaszaházi u. 21/E.

Telefon: (92) 599-182

Továbbra is várja kedves

régi és új ügyfeleit, üzleti partnereit
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Szemüveg és Kontaktlencse
Szaküzlet

Kovács Károly tér 6-8.
(Domus Áruházzal szemben)

OKULÁRÉ
OPTIKA

Nyitva tartás:
H.-P.: 9.00-17.30
Szo.: 9.00-12.30

Tel.: 92/319-638





az  I N G A T L A N S Z A K É R T Õ

8900 Zalaegerszeg, Kis u. 1. I. em. 29.
Tel.:  + 36 92 511 282
Fax.:  + 36 92 511 283

e-mail : info@kondex.hu

INGATLANBEFEKTETÉS

INGATLANKEZELÉS

INGATLANFORGALMAZÁS

KOCKÁZATI TÕKEBEFEKTETÉS

INGATLANBEFEKTETÉS

INGATLANKEZELÉS

INGATLANFORGALMAZÁS

KOCKÁZATI TÕKEBEFEKTETÉS

Kiadja: Zalaszám ZAC  • Felelõs kiadó: Szakály István
Készült: Göcsej Nyomda Kft. Zalaegerszeg, 2015.

szerkesztõ és 


