Díszpolgári cím
Zalakomár (pa) - A település nemrég díszpolgári címmel tüntette ki Szabadics Józsefet, a
Szabadics Közmő- és Mélyépítı Zrt. vezetıjét. Az elismerés és a köszönet annak az embernek
szólt, aki több mint 20 éven keresztül dolgozott a falu fejlıdéséért.
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Szabadics József számos díjat és kitüntetést - év vállalkózója díj,
minszteri oklevél - kapott már élete során, ám ezek zömét a
szakmai munka elismeréseként vehette át. Számára mégis a
díszpolgári cím a legkedvesebb, hiszen - mint mondta - azoktól
kapta, akik személyesen is ismerik.
- Zalakomárba 72-ben kerültem, akkor még a Kis-Balatoni Vízi
Társulatnál dolgoztam, mint építésvezetı - emlékezett vissza Józsi
bácsi. - Mivel a közösségi munka mindig is vonzott, hamar
befogadtak a komáriak, s noha gyüttment voltam - Veszprém
megyében, Farkasgyepőn születtem -, egyre több barátom,
ismerısöm akadt. Aztán, ahogy teltek az évek, már nem számítottam idegennek. Olyannyira nem,
hogy tanácstag, késıbb - a rendszerváltás után - pedig képviselı lettem. Így részese lehettem annak
a hihetetlen nagy fejlıdésnek, amely a 80-as évek elejétıl a 90-es évek végéig ment végbe a dél-zalai
településen.
Józsi bácsi úgy emlékszik: azt fejlesztették, amire éppen lehetıség volt. Így kezdıdhetett el a 80-as
évek elején a falu csatornázása, majd késıbb az új iskola építése is, ahol - sok más komárihoz
hasonlóan - az ı fiai is tanultak.
- Abban az idıben még nem voltak pályázatok és európai uniós források, így nagy szükség volt a
kapcsolati tıkére, amit - ha lehetett - ki is használtunk - folytatta az újdonsült díszpolgár. - Volt
elképzelésünk a jövırıl, s azt, így vagy úgy, de meg is valósítottuk.
A szép emlékek, a jó barátok ellenére Szabadics József és családja ma már nem Zalakomárban él,
közel 10 esztendeje Zalakarosra tette át székhelyét.
- A családi vállalkozás növekedése miatt másik székhelyet kellett keresnünk, de a cég telephelye még
mindig Zalakomárban van - árulta el Józsi bácsi, aki a tenderek megszerzésének nehézségeirıl is
beszélt. - Sajnos, ma már nehezebb megszerezni a munkát, mint elvégezni, a tavalyi esztendı a
megrendelések szempontjából kifejezetten gyenge volt. Egyre távolabb kell munkát vállalnunk, hogy
megélhetést tudjunk biztosítani a dolgozóknak. Ugyanakkor a cég jó híre is messzebbre érhet ezáltal,
már nemcsak Zalában, hanem Baranyában, Somogyban és Vas megyében is építettünk
szennyvízcsatornát, sıt, Makó, s Nyíregyháza környékén is tapogatózunk.
Szabadics József persze nem felejtette el, hol élt több mint 20 évig. Mint mondta: fél szeme mindig
Zalakomáron van, figyeli a település fejlıdését, és örömmel tölti el, ha sikeres az önkormányzat. Ha
csatornára volt szükség, akkor azt építettek, ha meg általános iskolára, akkor azt intézték.

