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A gimnáziumi évek után 1983-ban egy atlétikai edzői értekezleten 
találkoztunk újra. 
A gimis élmények felelevenedése után rájöttél, hogy szertáros 
szeretnél lenni nálunk. Akkor épp változások voltak a klub 
vezetésében, szükségünk volt támogatókra, s beválasztottunk az 
elnökségbe. 
Abban az időben Te a megyei bíróságon a cégbíróságot, majd a 
gazdasági kollégiumot vezetted. 
Az akkori gyors társadalmi változásokat követve javaslatot tettél – 
akkor már elnökként – hogy alakítsunk új, önálló sportegyesületet. 
Miután alaposan „körbejártuk” az önállósággal járó szabadság és 
felelősség egyensúlyát, 1992-ben alapító tiszteletbeli elnöke lettél 
a Zalaegerszegi Atlétikai Clubnak. Kapcsolatunk, barátságunk a 
feltétel nélküli bizalomra épült! Tanácsod mindig egyszerű, 
közérthető volt. Mivel vakon bíztunk egymásban, minden 
elképzelésünk valóra válhatott Zalaegerszeg atlétikai életében. 
A karriered a tudásod miatt országos feladatok megoldására 
elszólított Zalaegerszegről, de klubunkhoz hű maradtál. 
Kormánybiztosként Te az országot építetted. Az irányításoddal 
újjászületett nagyszerű épületek (Sándor palota, Fertődi kastély, 
budai Várnegyed) örökre hirdetik, megőrzik neved. 
Amit a Zalaegerszegi Atlétikai Clubnak segítettél, amit az atlétikáért 
tettél, az szintén örök érvényű. Filozófiádat tovább folytatjuk. Azt 
üzenjük, hogy hiányzik bölcs, megfontolt, ugyanakkor vidám 
személyed!
A mai versennyel hálával és tisztelettel emlékezünk Rád. 

a zalaegerszegi atlétatársadalom nevében:

Szakály István

IN MEMORIAM
ZUMBOK FERENC
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A Zala Megyei Törvényszéken 2016-ban Dr. Trócsányi László igazságügy 

miniszter, Balaicz Zoltán polgármester, Dr. Balázs Márta, Dr. Zumbok 

Ferenc özvegye, Dr. Lévay Anikó a miniszterelnök felesége, Dr. Darák 

Péter a Kúria elnöke és Dr. Sorok Norbert a Zala Megyei Törvényszék 

elnöke avatta fel.

Dr. Zumbok Ferenc emléktábla
avatás
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Köszöntõ

Nagy öröm számomra, hogy idén is városunkban üdvözölhetem az 
Országos Atlétikai Vidékbajnokság valamennyi résztvevõjét, 
sportolókat, edzõket, kísérõket és szurkolókat. 
A rangos sporteseménnyel egybekötve kerül sor a „Ki a leggyorsabb? 
Ki a legkitartóbb atléta?” országos döntõre, a 10-12 éves diákok 
versenyére is. 

Örömteli, hogy ismét számos fiatal és felnõtt versenyzõ tehetségének, 
kiemelkedõ képességének lehetünk szemtanúi. Jó látni, hogy a fizikai 
erõnlétet, fegyelmet és kitartást követelõ sportág, a futó, gyalogló, ugró 
és dobó versenyszámokat ötvözõ atlétika megannyi rátermett és 
elhivatott versenyzõt tudhat soraiban. 
Bízom benne, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan idén is számos 
kimagasló egyéni sporteredmény, nagyszerû teljesítmény és páratlan 
siker születik majd. 

Bizton állíthatom, hogy a szervezõk idén is mindent megtesznek azért, 
hogy a látványos és színvonalas megmérettetések felejthetetlen 
élményeket, különleges pillanatokat nyújtsanak a résztvevõknek pályán 
innen és túl. 

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

Balaicz Zoltán
polgármester
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A Zalaszám Kupa Vidékbajnokság fõvédnökeként és fõszponzoraként 
tisztelettel köszöntöm a verseny minden résztvevõjét és szervezõjét. 
Örömmel járulunk hozzá, hogy ez a több mint 25 éves múltra 
visszatekintõ szabadtéri pályaverseny, a pályaépítés miatt egy év 
kihagyás után most is Zalaegerszegen kerüljön megrendezésre. 

Emlékezzünk ezzel a versennyel dr. Zumbok Ferencre, a ZAC elhunyt 
alapító tagjára, tiszteletbeli elnökére felidézve szavait, miszerint: 
„Nyomás alatt vagyok jó!”.

Biztos vagyok benne, hogy a Zalaszám ZAC versenyszervezõ gárdája és 
segítõik most is minden körülményt megteremtenek, hogy a 
versenyzõk tehetségük legjavát mutathassák a Zalaszám Kupán. 

Ezekkel a gondolatokkal kívánom, hogy a befektetett munka siker, 
gyõzelem és elismerés formájában is megtérüljön most itt, és a 
jövõben egyaránt.

dr. Szász Péter

ügyvezetõ igazgató 

Kedves Vendégeink, 
Tisztelt Sportolók,
Sportvezetõk!
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AZ ORSZÁGOS FELNÕTT VIDÉKBAJNOKSÁG

FÕVÉDNÖKEI

FÕVÉDNÖKE ÉS NÉVADÓ
FÕSZPONZORA

Balaicz Zoltán
Zalaegerszeg
polgármestere

Gyulai Miklós
a Magyar

Atlétikai Szövetség
elnöke

dr. Szász Péter,
a ZALASZÁM KFT.

ügyvezetõ igazgatója

Vigh László
országgyûlési képviselõ

miniszteri biztos
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VÉDNÖKÖK, TÁMOGATÓK:

Bauer Arnold, – a ZALA-MÜLLEX KFT. ügyvezetõ igazgatója

Barta András, – a Barta-Zala KFT. cégtuladonosa

Bischof Ernõné, – a Zala-Elektro KFT. ügyvezetõ igazgatója

Boros László,  – a Dunántúli Magasépítõ KFT. ügyvezetõ 

igazgatója

Büki László, – a ZALAGAST INVEST cégtulajdonosa

Düh Sándor,  – a Klímatrend Hungary KFT. ügyvezetõ 

igazgatója

Farkas Tibor, – a Farkas Pálinka cégtulajdonosa

Gyôrffy Krisztián, – a Göcsej Nyomda KFT. ügyvezetõ 

igazgatója

Karmacsi József – a Karmacsi Gumi KFT. cégtulajdonosa

Kósa Lajos, – az OMEGA GM ügyvezetõ igazgatója

Kozma Tibor,  – a Kozma KFT. ügyvezetõ igazgatója

Molnár László,  – a Z-Immo KFT. ügyvezetõ igazgatója

Makovecz Tamás,  – a Zalaegerszegi Oktatási, Kulturális, 

Ifjúsági és Sportbizottság elnöke

Pais Kornél, – a LÉSZ KFT. ügyvezetõ igazgatója

Peresztegi Imre, – a ZÁÉV ZRT. elnök-vezérigazgatója

Tóth Zoltán, – a WHC cégtulajdonosa
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MAGYARORSZÁG
2019. ÉVI ORSZÁGOS VIDÉKBAJNOKSÁGA 

egyben
Szuper Liga, Junior, Ifjúsági és Serdülõ Liga

ZALASZÁM KUPA

A verseny célja: A vidékbajnoki címek eldöntése. Lehetõséget biztosítani 
minõsítések elérésére, a sportág népszer�sítésére. A verseny az Atlétikai 
Magyar Szuper Liga versenysorozat állomása.  Megemlékezés Dr. Zumbok 
Ferencrõl a club alapító atyjáról 

A verseny rendezõje: ZALASZÁM ZALAEGERSZEGI ATLÉTIKAI CLUB

Versenybíróság: elnök: Solymossy Attila
  elnökh.: Pajor László
  titkár:  Hubacsek Dóra

A verseny helye és idõpontja:
Zalaegerszeg, Városi Sportcentrum (Vágóhíd utca)

2019. június 1. (szombat) 13.45

Résztvevõk: Sportszervezetek érvényes versenyengedéllyel (MIR) rendelkezõ 
atlétái, ha a nevezésük a nevezési határidõig beérkezett, és a 
versenyiroda azt elfogadta.

Nevezés:  Kizárólag a MIR-ben lehetséges.
 Nevezés indul: 2019.05.13. 00:00
 Nevezés zárul: 2019.05.27. 23:59

Nevezési díj: 2000 forint (Fizetés számla ellenében utalással utólag)

Jelentkezés: a versenyszámok kezdete elõtt 75 perccel lezárul!

Díjazás:  A legeredményesebb nõi és férfi versenyzõ elnyeri a Zalaszám 
Kupát.  

Egyéb: 9 mm-nél rövidebb szögû futócipõ engedélyezett.
 A versenyen kézi idõmérést alkalmazunk.
 Az idõrend a nevezések feldolgozása után változhat.
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IDÕREND

13.45 gerelyhajítás (500 g) leány Ifjúsági Liga

14.00 80 m gát (76,2/12,50-8-11,50) leány Serdülõ Liga

14.15 100 m gát (84/13-8,50-10,50) fiú Serdülõ Liga

14.20 100 m gát (76,2/13-8,50-10,50) leány Ifjúsági Liga

14.30 100 m gát (84/13-8,50-10,50) nõi Junior Liga

14.45 110 m gát (106,7/13,72-9,14-14,02) férfi Szuper Liga

15.20 200 m  fiú Ifjúsági Liga

 hármasugrás  leány Ifjúsági Liga, nõi Junior 

Liga

 Eredményhirdetés 1.

15.30 200 m férfi Junior Liga

15.40 200 m  leány Ifjúsági Liga

15.50 200 m nõi Junior Liga

16.40 800 m  fiú Ifjúsági Liga, férfi Junior 

Liga

 hármasugrás fiú Ifjúsági Liga, férfi Junior 

Liga, férfi

 gerelyhajítás (700 g) fiú Ifjúsági Liga

 Eredményhirdetés 2.

16.50 800 m  leány Ifjúsági Liga, nõi Junior 

Liga

17.10 400 m gát (76,2/ 45-35-40)  leány Ifjúsági Liga, nõi Junior 

Liga

17.30 400 m gát (84/ 45-35-40) fiú Ifjúsági Liga

17.45 400 m gát (91,4/ 45-35-40) férfi Junior Liga

17.55 1500 m  fiú Serdülõ Liga

18.05 1500 m leány Serdülõ Liga

18.15 5000 m nõi Szuper Liga

 Eredményhirdetés 3.

18.45 400 m nõi Szuper Liga

18.55 400 m férfi Szuper Liga

19.10 5000 m férfi Szuper Liga

19.30 Eredményhirdetés 4.

A nevezések beérkezése utáni idõrend változás jogát fenntartjuk.
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1.  Egyetemista  sportolóink Zalaegerszeghez kötése,

    szponzorációja.

2.  A kölyök atlétikai program folytatása saját erõbõl.

3.  Kilenc rangos atlétikai verseny megrendezése Zalaegerszegen.

4.  Sportteljesítményünkkel megfelelni támogatóinknak 

    és a közvéleménynek.

5.  Újabb támogatók megnyerése szent ügyünknek.

Zalaegerszeg,2019. január 21.

ZALASZÁM ZAC
PRIORÍTÁSOK 2019.

Szakály István 
ügyvezetõ igazgató



9

Továbbra is
Zalaszám Zalaegerszegi Atlétikai Club

2019. január 21-én sajtótájékoztató keretében írta alá dr. Szász 
Péter cégtulajdonos és Kámán Vilmos klubelnök a Zalaszám  
KFT. és a Zalaegerszegi Atlétikai Club névadó fõszponzori 
szerzõdését.

Akikre mindig számíthatunk.
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Sport mecénása díj

Nagy örömünkre 2019. május 10-én dr. Szász Péter úr a Zalaszám Kft. 
cégtulajdonosa vehette át a város napján  a "SPORT MECÉNÁSA" díjat.

Hálásan köszönjük a mecenatúrát!
Büszkék vagyunk, hogy viselhetjük a ZALASZÁM nevet!
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Kámán Bálint szövetségi kapitány a minap tette közzé a Magyar Atlétikai 
Szövetség közeli és távlati szakmai programját. A távlati cél legfontosabb 
eleme a 2023. évi Budapesten megrendezésre kerülõ atlétikai világbajnokság 
sikeres megrendezése és a magyar csapat jó szereplése. Addig is több 
európai és világversenyen kell bizonyítani legjobb atlétáinknak.

A kapitány büszke arra és jó érzéssel tölti el, hogy nevelõ egyesülete – a 
Zalaszám ZAC – a magyar atlétika egyik fontos bázisa lett. Bizonyítja ezt, hogy 
eddigi eredményei alapján két zalaegerszegi atléta is bekerült az olimpiai 
válogatott keretbe.

Szûcs Valdó a 110 m-es gátfutásban az olimpiai "A", míg Veiland Violetta 
súlylökésben az olimpiai "B" keret tagja lett !

A két olimpiai kerettag mellett az idei korosztályos világversenyekre további 
négy Zalaszám ZAC fiatalra is számít a MASZ szakmai igazgatója.

Takács Dóra diszkoszvetésben, Dienes Mátyás, Baki Barnabás és Nagy Pálma 
pedig rövidtáv és váltófutó számokban tagja a magyar válogatott kereteknek.

Szakály István ügyvezetõ igazgató elmondta lapunknak, nagyon büszke 
arra,hogy a város vezetõi mellett a szponzorok is minden segítséget megadnak 
ahhoz, hogy élsportolóik, a nagy létszámú utánpótlás csoportjaik és az õket 
felkészítõ edzõk nyugodt, megbízható feltételek között készülhessenek nem 
kis feladataikra.

Két Zalaszám-ZAC atléta az olimpiai keretben
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A Zalaszám Zalaegerszegi Atlétikai Club elnöksége nem csak sportolóira, 
hanem szakembereire is büszke.

Kámán Bálint (címeres mezben) 18 éves koráig a sportegyesület ifjúsági 
válogatott kerettag gátfutója volt. Az egyetem elvégzése után a Magyar Atlétikai 
Szövetség munkatársa lett különbözõ beosztásokban. A tavalyi évben nevezte 
ki a MASZ elnöksége a sportág sportszakmai igazgatójává, ami régies 
szóhasználattal a szövetségi kapitányi tisztséget jelenti. A 32 éves fiatal 
ember munkáját nagy várakozással és reménnyel várja az egész magyar atléta 
világ. Közülük is legjobban talán édesapja, a ZAC vezetõedzõje és édesanyja – 
Hajas Éva a klub utánpótlás edzõje.

Kámán Ferenc, a Zalaszám ZAC vezetõedzõje már korábban is szerepet vállalt 
a magyar válogatottak körül edzõként, technikai vezetõként. Jelenleg pedig õ a 
sikerre vitt Sport XXI. program országos koordinátora.

Bella Attila a klub korábbi felnõtt válogatott atlétája,technikai vezetõje, 
szakosztály vezetõje kiváló szakmai és szervezõi munkája elismeréseként 
pedig  Nyugat-Dunántúl atlétikai életének vezetõje,koordinálója lett.

A Zalaszám ZAC elnöksége meggyõzõdött arról, hogy szakemberei alkalmasak 
országos feladatok ellátására is. Munkájukat nem csak a feltételek 
elõteremtésével segíti, hanem büszke is rájuk.

A 3 szakember
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„OMEGA GM”
Építőipari Tervező-,

Lebonyolító és Kivitelező Kft.
Levélcím: 8900 Zalaegerszeg, Vörösmarty u. 13. PF: 296

Telefon: (92) 596-144 • Fax: (92) 596-143
E-mail: postmaster@omegagmkft.axelero.net
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H
ungarikum

H
ungarikum

Telefon:

92/380-037, 30/3358-311

Nagylengyel

Várom régi és leendő ügyfeleimet!

– Bér- és kereskedelmifőzés

– Palackozás

– Kis- és nagykereskedelmi é rtékesítés

– Igény szerint cefrebeszállítás

KARMACSI JÓZSEF

8900 Zalaegerszeg, Kaszaházi u. 21/E.

Telefon: (92) 599-182

Továbbra is várja kedves

régi és új ügyfeleit, üzleti partnereit

GUMI KFT.
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ZALA-MÜLLEX Kft
Főbb telephelyek:

8900 Zalaegerszeg,
Gasparich u. 26.
(Tel.: 92/598-940)
9784 Harasztifalu,
Nyárfasor 049/3 Hrsz.
(Tel.: 94/726-000)

Tevékenységi körök:

-  hulladékok begyűjtése, kezelése, újrahasznosítása
-  veszélyes hulladék begyűjtése
-  fémkereskedelem
-  építési törmelék szállítása, feldolgozása, kezelése
-  útépítés és fenntartás
-  téli hó és síkosságmentesítés

Bauer Arnold Károly
ügyvezető igazgató
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Kiadja: Zalaszám Zalaegerszegi Atlétikai Club • Felelős kiadó és szerkesztő: Szakály István
Göcsej Nyomda Kft., Zalaegerszeg, 2019.


