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2022. augusztus 20-i ünnepi beszéd
Balatonszepezd Község
Önkormányzata nevében

tisztelettel köszöntöm Önöket!

Alig pár hete még a szezonnyitóra
készülődtünk,most pedig a szezonzá‐
ró programokat tartjuk augusztus 19-
én és 20-án.De mit is jelent nekünk a
valódi ünnepnap augusztus 20-a? Kis‐
gyerekként számomra egyértelmű
volt,ez volt a nyár utolsó napja.Ezután
már elromlik az idő, jönnek a hűvösebb
napok, kezdődik az iskola. Ennek a
napnak akár akarjuk, akár nem, nyár‐
búcsúztató jellege van.
Iskolásként már azt tanultuk, hogy

ez az Alkotmány ünnepe. Aztán hív‐
tuk új kenyér ünnepének is. Eddigre
mindenütt megtörtént az aratás. Én
még láttam a pékségben házikenyeret
sülni a kemencében, még érzem az il‐
latát, de később már a falusi boltban
vártuk a kenyeres autót.
A középiskolában az Államalapítás

ünnepéről és I. Istvánról tanultunk, az
ünnep jellege is megváltozott.A Bala‐
ton-parti települések 20-30 évvel ez‐
előtt kis tüzeket,máglyákat gyújtottak,
azt állták körbe az emberek,majd tűzi‐
játékoktól volt hangos a környék.Most
elmarad a tűzijáték, máglyát sem sza‐
bad gyújtani…
Mit jelent ma nekem augusztus 20-

a? Mindent, ami ennyi év alatt beépült
az életembe.A nyár végét, az új kenye‐
ret, a független magyar államot, Szent
István alakját, ezt a 900 éves kis falut,

Szepezdet, amit annyira szeretünk, a
nyár végi Zsíroskenyér Partyt. Úgy
gondolom, nincs ebben sok különbség
közöttünk, valószínű Önöknek is

ugyanezt jelentheti. Egy ünnep, amely
összeköt minket. Egy kötelék, amely
mutatja, hogy sokkal több bennünk,
ami közös, mint ami szétválaszt.
Kívánomminden Szepezdinek,Sze‐

pezdre látogatónak, hogy ezen a hosz‐
szú hétvégén érezzék jól magukat, be‐
szélgessenek egymással, próbálják
megérteni a másikat, s ebből mentse‐
nek el egy kicsit a mindennapok roha‐
nó világába is.Ez lehetne Szent István
üzenete is. Fogadjuk meg!
Szeretném még megköszönni segí‐

tőinknek, támogatóinknak, civil szer‐
vezeteinknek, önkormányzati dolgo‐
zóknak, Képviselő-testületnek, illetve
legfőbb támogatónknak a Halker Kft-
nek az egész évben nyújtott önzetlen
segítségét, közreműködését!
Tisztelettel:

Bíró Imre
polgármester



SZEPEZDI TÜKÖR –2– 2022. AUGUSZTUS

www.balatonszepezd.hu

Három Templom Kultúr Utca

A tavalyi évben első alkalommal - nagy sikerrel meg‐
rendezett - „Három Templom Kultúr Utca” kulturális
fesztivál az idei évben ismétmegrendezésre került.Bala‐
tonszepezd Község Önkormányzatának célja, hogy a
község lakói és az ide látogatók számára sokrétű, színvo‐
nalas kulturális élményt biztosítson. Értékőrző progra‐
mok keretében mutattuk be helyi kulturális és egyéb sa‐
játosságainkat; kiállítások, komoly- és könnyűzenei
koncertek, könyvbemutatók, kirakodó vásár színesítette
aprogramot.Természetesen, a gyermekekre is színes prog‐
ramokkal és koncertekkel gondoltunk.

A Gesztenyevirág Nőegylet tavalyi közös képfestés kez‐
deményezése - melyet száztízen festették meg közösen a
Szepezdi körképet - idén is folytatódott. Az idei évben a
”SzepezdiMesék”című képet festettükmeg közösen a Ber‐
tha Bulcsu Közösségi Ház udvarának falára kihelyezett fes‐
tővászonra.A helyi Alkotókör,Szepezdi Öltögetők és fiatal
tehetségek festményei kiállításának megnyitóját tartottuk
este, mely nagy látogatottságnak örvendett. A kiállítás
egész héten látható volt. Szombat délután négytől az utca‐
fronton kirakodó vásár és Balatonszepezdi fotó kiállítás
volt. Gyermekeket arcfestés és csillám tetoválás is várta a
rendezvényen. A Károlyi Ferenc Gyűjtemény házánál tar‐
tottuk az ünnepélyes megnyitót, beszédet Bíró Imre pol‐
gármester mondott,majd a Szepezdi Pacsirták műsora kö‐
vetkezett, melyben Balatoni és vidám dalok szerepeltek.
Hangodi László előadása: „Borivó barátok,bortermelő vég‐
váriak, hercegi borbirtokok” (Fejezetek a nyugati Balaton-
felvidék bortörténelméből). A nagy meleget lehűtötte egy
kis zápor, mely a Bertha Bulcsu Közösségi házba terelte az
embereket.Ott a Bokafogó Néptáncegyüttes fellépését lát‐
hattuk. Utánuk a családok hallhatták Gáti István költő
gyermekkönyvének bemutatóját, melyet Vincze Lilla és
Kardos Horváth Janó közreműködésével mutattak be.Tök
Magda kalandjai és a Kornél, a kobra című verses mesékből
olvasott fel a költő.Lilla költő felé tett kérdéseiből megtud‐
hatunk sok érdekes dogot István pályafutásáról és életéről
is. A könyvbemutató után következett Lilláék „Balatoni
Földlakók”. Zenés verses utazás egy piros biciklivel a Bala‐
ton körül,nagy találkozások,barátokkal,kalandok,titkok és
mindig a szájunk szélén egy mosoly! Családi-gyermek elő‐

adása. A kultúrház udvara megtelt nézőkkel. Kicsik és na‐
gyok együtt énekelték az ismert dallamokat,Lilláék táncba
is invitálták a közönséget. Nagyon szeretetteljes és jó han‐
gulatot teremtettek mind Janó gyermekeknek írt számaival
mind Lilla ismert dalaival. A műsor után leinvitáltuk a kö‐
zönséget a Katolikus templomkertbe. Budapestről érkező
Fóris Five családi formáció templomi koncertet adott zárá‐
sul a szombati napnak.Családtagjai: Fóris Rita,Fóris Janka,
Fóris Petra, Fóris Szonja és Fóris Attila. Repertoárokon
alapvetően gospel jellegű saját szerzemények, feldolgozá‐
sok szerepeltek; de ismert, közismert jazz, pop, haza és kül‐
földi dalok is találhatóak, melyekkel csodálatos és meghitt
hangulatot varázsoltak. Bizton mondhatom nem csak a
helyszínen, de az emberek lelkében is.Egy fantasztikus, te‐
hetséggel megáldott családot hallhattunk,akiket körbe vesz
érezhetően a szeretet és ebbe az est folyamán a közönséget
is bevonták dalaikkal. Volt a szombati napnak egy szeretet‐
teljes varázsa, melyet láttam a résztvevők és fellépők arcán
is, öröm volt együtt lenni ezen a rendezvényen. Vasárnapi
programok is családias hangulatban teltek. Tóth Gábor
Ákos „Balatoni Menedék” című könyvének bemutatójával
kezdődőtt, melynek helyet biztosított a Becker Kúriában
Házigazda Jani család.Megvendégelték a közönséget min‐
den jóval és tartott egy kis bemutatót a Kúriáról a kíváncsi
közönségnek. A könyvbemutatóra nagy számban érkezett

Július végi, augusztusi programjaink
Balatonszepezden!

(folytatás a következő oldalon)
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a közönség.TóthGábor Ákos könyvéről Dr.Domo‐
kos Péter kérdezte és beszélgetéseikből a közönség
megtudhatott sok részletet, hogy utána kedvet kap‐
janak a könyv elolvasásához. Nagyon köszönjük
mind a házigazdáknak a vendégszeretetet,mind pe‐
dig Ákosnak és Péternek ezt az irodalmi kirándulást,
melynek részesei lehettünk. A kúriából sokan átsé‐
táltak a Bertha Bulcsu Közösségi házba, ahol meg‐
rendezésre került Bizják Dóra és Zentai Károly
négykezes zongora estje.A zenét meghallva megtelt
a terem közönséggel. Fantasztikus darabokat hall‐
hattunk Dóra és Károly előadásában. Felcsendültek
dallamok Moskowsky, Dvorak, Debussy, Brahms,
Grieg és Rachmaninov műveiből. Külön öröm volt
látni, hogy gyermekek is részt vettek az előadáson.
Remélem ezt a hagyományteremtő kulturális prog‐
ramot még további években is megtudjuk szervezni
és még több érdeklődőt fog vonzani.

Halászléfőző verseny

Augusztus elején nem maradhatott el gasztronómiai
programunk sem aHalászléfőző verseny,melyet az Önkor‐
mányzat közösen az Aranyhorog HE- el Halker Kft-el és
a Konyha Kert Bisztró és Bárral szervezett meg. Ezúton is
nagyon köszönjük aGödry családnakHalker Kft nagylelkű

felajánlását a teljes alapanyag biztosítását a rendezvényhez
és segítségüket a lebonyolításhoz. E mellé még két profi
szakácsot is biztosított számunkra a gasztronómiai rendez‐
vényekhez. Csányi Jenő és Magyar Árpád volt a központi
halászlé szakácsa. Jenő már a Marhagulyás főző verse‐
nyen is remekelt tudásával, sokan jöttek vissza megdi‐
csérni főztjét.Most sem maradt el a dicséret.Remek ha‐
lászléket kóstolhatott a zsűri is a versenyzők részéről.
Nyolc csapat versenyzett egymással.Mindenkinek jutott
oklevél és az első három helyezett ajándékokat is kapott.
A nyertes csapat a Pentelei kivert kutyák lettek,ők szinte
minden főzőversenyen részt vesznek, tapasztalt verseny‐
zők. Az este folyamán a Búgócsiga zenekar szolgáltatta
a jó hangulatot a nagy szél ellenére sokan lent maradtak
a rendezvényen.
A Konyha Kert Bisztró és Bár nélkül a gasztronómiai

rendezvényeket nem tudtuk volna lebonyolítani, ezúton
is köszönjük Botondnak a segítséget. Meg kell említe‐
nem az önkéntes segítőinket is, akik a központi főzések‐
nél és ételosztásnál részt vettek. Nélkülük sem tudtuk

volna lebonyolítani a rendezvényeket. Nagyon köszönjük
nekik a sok munkát!

Jancsek Antal és Jancsek Adrien
festménykiállítása

Augusztusi programunk még egy festmény kiállítással is
bővelkedett. Jancsek Antalnak és lányának Jancsek Adrien‐
nek a festményeit láthatjuk. Jancsek Antalnak előző évben
már láthattuk képeit, idén főleg Balatonhoz kötődő fest‐
ményei láthatóak, és életútja fotókkal, cikkekkel kibővített
tárlata nézhető meg a Bertha Bulcsu Közösségi Házban.
Lánya tárlatvezetéseket tart és sok érdekes dolgot mesél
magukról, művészettörténetről és festői technikákról. A
festőművészekről tudni kell, hogy Balatonszepezdhez
szoros kötődésük van,mivel a Halász utcában volt nagyon
sok évig nyaralójuk. Jancsek Antalt sokszor ihlette meg a
Balaton és Szepezd természeti adottságai.Nemzetközileg
elismert festőművészek, sok országban láthatóak festmé‐
nyeik a mai napig is. Külföldön telepedtek le, de nyaranta
visszatértek balatonszepezdi nyaralójukba, mert Adrien
elmondása szerint édesapja nem tudta elengedni Balaton‐
szepezd szépségét. Adrien szakmai vezetésével a kiállítás
még színvonalasabb lett, melyet nagyon köszönünk neki.

Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack
bábelőadás

(folytatás a következő oldalon)
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Gyermekeknek idén könyvtári kereteken belül szervez‐
tünk meg Bábszínházat a Bertha Bulcsu Közösségi Ház
udvarában. Szóló Szőlő, mosolygó alma és csengő barack
című előadását láthatták, az Álomzug Társulat és Tóth
Krisztina közreműködésével. Teltházas volt az előadás.
Kriszta bevonta a gyermekeket is amesébe,ők pedig boldo‐
gan voltak részesei a történetnek A darab végén a szülők és
gyermekeik megcsodálhatták Krisztina bábjait és elbeszél‐
gethettek az Álomzúg társulat tagjaival. A közönségnek
nagyon tetszett az előadás ezt nagy tapssal fogadták és vár‐
ják a jövő évi új előadást Krisztától és az ÁlomzúgTársulat‐
tól.Varga Lászlóék minden évben felajánlanak az előadásra
pop-cornt,melyet a mese végén ki is osztottunk a gyerme‐
keknek. Nagyon köszönjük nekik.

Szepezdi sportjátékok

Augusztus 18-n a Szepezdi Extrém Sport Szövetség
megtartotta a 8. Szepezdi sportjátékokat, melyet már na‐
gyon vártak a falu lakói és nyaralósai egyaránt.Minden év‐
ben rendkívül jól megszervezett színvonalas sportprogra‐
mot csinálnak a fiatalok nagy lelkesedéssel. Öröm látni,
hogy folyamatosan bővül a szervezők csapata fiatalokkal,
akik mind tagjai szeretnének lenni a „SZESZ” csapatának!

Van utánpótlása és jövője a SZESZ-nek Balatonszepez‐
den! Folyamatban van egy generációs váltás a 30-asok még
a háttérben támogatják a fiatalokat, de a rendezvények egy
részének lebonyolítását már átadták az új tagoknak. Kö‐
szönjük a támogatását a Szepezdi Farmnak (inhof család),
Konyha Kert, Bisztró és Bárnak. Varga családnak, hogy is‐
mét a versenyekre biztosították sporteszközeiket.A szerve‐
zést pedig a SZESZ csapatának!

Zsíros kenyér Parti

Augusztus 19-n 29. alkalommal került megrendezésre
egyik legkedvesebb és leglátogatottabb rendezvényünk a
zsíros kenyér parti. Az időjárás kegyes volt hozzánk, mert
az eső nemmosta el a rendezvény programjait.Mivel ez egy
nagyszabású rendezvény, ezért már jóval előtte komoly
szervező munka előzte meg ezt a napot. Az önkormányzat
és dolgozói és a SZESZ csapata közösen kivették részüket
a szervezésből és amunkából is egyaránt.Az önkormányzat
dolgozóinak és Borda családnak is köszönjük az elő és utó
munkálatokat a Csónakház területén.Az önkormányzat és
SZESZ csapata már délelőtt munkába fogott, hogy beren‐
dezze a zsíros kenyérkenéshez aCsónakházat.Kora délután
egyre több önkéntes érkezett a kenyérkenéshez és a zöldsé‐

gek felszeleteléséhez. Az idei évben első alkalommal ehe‐
tett mindenki igazi kovászos kenyérből a rendezvényen zsí‐
ros kenyeret, melyet a Roznár Kenyérház biztosított szá‐
munkra. Nagyon finom volt ezúton is köszönjük nekik. A
rendezvényt zöldségekkel támogatta Szabó Mónika ked‐
venc piacosunk. Önkormányzati rendezvényünk további
támogatóinknak is köszönjük a segítséget, Gödry család,
Szepezd Farm, Szepezdi Ösc, Konyha Kert Bisztró és Bár.
A rendezvény kezdetén a sétány elejére kipakolt Fanyüvő
játékpark játékai és körhintája szórakoztatta a gyermeke‐
ket.Horváth Csaba és felesége pedig arcfestést készített és
lufit hajtogatott a gyerekek számára.Nemmaradhatott el a
rendezvényről Marikánk sem az isteni kürtöskalácsával.
Bíró Imre polgármester beszéde után Szépvölgyi Istvánnal
kutakodtunk a zsíros kenyér parti eredetéről. Kutatásom
során találtam egy meghívót,mely szerint a nyugdíjas klub
29 éve rendezte meg hivatalosan a zsíros kenyér partit.Te‐
hát jövőre 30 éves lesz a rendezvény, arra kérem a falu lakóit
és nyaralósait egyaránt, hogy jövő év júliusáig, amennyiben
vannak, régi fotóik, ereklyéik a régi zsíros kenyér partikról
juttassák el hozzám, hogy a jubileumra készíthessünk egy
kiállítást ezekből az anyagokból.Az este folyamán a Boka‐
fogó Néptáncegyüttes műsorát láthattuk és egy szuper
táncházzal is bevonták a közönséget műsorukba. Majd az
előző napi sportjátékok eredményhirdetése következett.Az
Old Boys szolgáltatta az este folyamán a tánchoz a zenét és
Dj Pietro. Zsíros kenyérevő versenyt is tartottunk a hagyo‐
mányokhoz híven. Az első három helyezett díjat is kapott.
A szünetben, amikor már sötét lett Szulita és Denis Led
performance artista műsorát nézhette meg a közönség és az
előadás végén ők is megmozgatták a jelenlévőket egy szám
elejéig. Fantasztikus műsort mutattak be. Az est tánccal
folytatódott, amely hajnalig tartott.Az időjárás ellenére na‐
gyon sokan voltunk és körbenézve és a visszajelzések alap‐
ján mindenki nagyon jól érezte magát. Fontosnak tartjuk
ezt a szép hagyományt ápolni a SZESZ csapatával együtt
és átadni ennek a rendezvénynek az üzenetét a fiatalok szá‐
mára.A közös munka, a közösség értéke és a rendezvényen
együtt töltött közös élmények is erősítik falunkat. A nyári
önkormányzati rendezvények nem jöhettek volna létre a ci‐
vil szervezetek, önkéntesek és támogatóink nélkül. Az idei
nyári rendezvények is jól mutatják,hogy községünkben nö‐
vekszik egy nagyon erős közösség,mely hasonló értékekkel
bír.Felnőttek és gyermekek szívesen vannak községünkben
és egyre többen szeretnének a közösségünkhöz tartozni
részt venni a falu életében, programjaiban. Remélem, ez a
folyamatmég erősebbé válik a jövőben.És tényleg Balaton‐
szepezd,a világ közepe lesz sok gyermek és felnőtt számára.

Csehnvé Keller Nikoletta
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Szepezdi Mesék festése és az AlkotóKör
kiállításának megnyitója

2022. július
22-én, pénteken
18 órakor a Há‐
rom Templom
Kultúr Utca
prog ramjának
keretében meg‐
nyitottuk a helyi
kötődésű alkotók
kiállítását.
A nyitó program a Gesztenyevirág Nőegylet szervezésé‐

ben a Szepezdi Mesék megfestésével kezdődött 10 órakor
Bertha Bulcsu Közösségi Ház kapualjában. A tavalyi Sze‐
pezdi Körkép elkészítése ihlette a Mesék megfestését,
melyre – a nagy meleg ellenére is - rengetegen érkeztek ki‐
csik és nagyok.A Gesztenyevirág Nőegylet megvendégelte
az alkotókat üdítővel, házi készítésű szörppel, helyben sü‐
tött ízes, kakaós
és nutellás pala‐
csintával. A na‐
gyoknak puzzle
kirakó versenyt
hirdetett, mely‐
ben a Szepezdi
Körvkép kicsi‐
nyített mását
kellett 30 percen
belül kirakniuk.
A kirakóban a
balatonszepezdi nyaralós Horváth család nyert, akik a Zsi‐
ráf cukrászdában 20 gombóc fagyit kaptak jutalmul.Gratu‐
lálunk nekik!

AzAlkotóKör kiállításán részt vettSántaPetraAnettöl‐
tögető, aki színes és fantáziadús munkáival kápráztatta el a
közönséget.

G a l a m b o s
Éva kőfestő
meseszép vilá‐
gát szerintem a
közösségi oldal‐
ról már minden‐
ki ismerheti!
Olajképekkel

Tar Imréné
Mariann, Ká‐
rolyi Zsuzsi és
Horváth Lász‐
ló érkezett.
Lakatosné Horváth Krisztina gyönyörű üvegfestései‐

vel örvendeztetett meg mindenkit:
Bakos Anna csodálatosan díszített mézesrekeszeit

mutatta meg.
Török Tamara (12 éves tanuló) és Hegyi Rebeka (17

éves gimnazista) tanulmánymunkáikat mutatták be. Ezek
között voltak
akril és olajké‐
pek, valamint
pasztell és ceru‐
zarajzok. Már
most látszik
festményeiken,
hogy milyen te‐
hetségesek! Sze‐
rintemmég látni
fogunk tőlük nagyszerű alkotásokat!
A kiállítást 2022. aug. 31-ig minden nap 18-20 óráig te‐

kinthették meg az érdeklődők a Bertha Bulcsu Közösségi
Ház kiállító termében.
Az alkotóknak sok sikert kívánunk a további munkáik‐

hoz!
Köszönöm szépen a kiállítóknak, a Gesztenyevirág Nő‐

egyletnek, az önkormányzat munkatásainak és az Alkotó‐
Körnek a rengeteg segítséget! HegyinéHavasi Valéria
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A Balatoni Halgazdálkodási Non‐
profit Zrt. és a Halker Kft. együtt‐
működési megállapodásának kö‐
szönhetően mostantól az éttermek
és vendéglátóipari egységek kínála‐
tában is megjelenhet a „Balatoni
hal”, mint eredetmegjelöléssel vé‐
dett, uniós oltalom alatt álló termék.

A „Balatoni hal” nevet a Balaton fő‐
medréből és a meghatározott, egykori
kiöntésterületen üzemelő tógazdasá‐
gokban termelt balatoni sudár ponty, a
varászlói tükrös ponty, a fogassüllő és
az ezekből előállított termékek visel‐
hetik.A fogyasztói kör kibővítése,a la‐
kossági igények kielégítése a követke‐
ző hónapok feladata. Az esemény fé‐
nyét Nagy István agrárminiszter emel‐
te jelenlétével. 2013 decemberében
megszűnt a nyíltvízi kereskedelmi célú
halászati tevékenység a Balatonnál.
Ebből kifolyólag az elmúlt nyolc évben
csak horgászzsákmányból juthattak
balatoni halhoz a halat kedvelők. A
boltok és éttermek kizárólag az ökoló‐
giai célú szelektív halászat (Sió-zsilip)
és a bemutatási célú halászat eredmé‐
nyeként találkozhattak természetes
környezetben felnőtt egyedekkel. A
„Balatoni hal” 2018-ban először nem‐
zeti oltalom alá került, majd 2021. jú‐
niusában megkapta az uniós oltalmat,
mint eredetmegjelöléssel védett, föld‐
rajzi árujelzéssel ellátott termék. A
„Balatoni hal” kizárólag a Balatonban
vagy a Balaton vízgyűjtő területén élő,
ott szaporított és nevelt ponty vagy a

fogassüllő halfajok egyedei, melyek
élve vagy feldolgozva (frissen, hűtve,
fagyasztva, jellemzően darabáruként,
ritkábban filé formájában kerülnek ke‐
reskedelmi forgalomba.). Az érintett
halgazdálkodási vízterület nagysága:
69440 hektár.A „Balatoni hal” eredete
minden esetbenmegállapítható.A fel‐
dolgozás (hűtés vagy fagyasztás) során
dokumentációt vezetnek, amely alap‐
ján a meghatározott napon és időben
csomagolt termékek eredete bizonyít‐
ható.

Előállítás folyamata (termelés,
feldolgozás)

A tógazdasági haltermelés során a
halakat szaporítják és a különböző
korosztályokat extenzív művelésű tó‐
gazdaságokban nevelik. Az angolna‐
csapdás és a tógazdasági termelés so‐

rán kifogott ha‐
lak élve kerül‐
nek eladásra,
vagy azokat fel‐
dolgozásra szál‐
lítják el. A fel‐
dolgozás során a
hűtött vagy fa‐
gyasztott „Bala‐
toni hal” meg‐
nevezésű ter‐
mékeket értéke‐
sítésre előkészí‐
tik (csomagol‐
ják). A szállítás
élő állapotban

vagy hűtött helyen történik. A feldol‐
gozást megelőzően a hal 0 °C és +4 °C
között legfeljebb 48 órán keresztül tá‐
rolható.Haltermelési létesítmény vízi‐
állat-egészségőri igazolással és állat‐
tartói nyilatkozattal a halat élve érté‐
kesítheti a kiskereskedelem részére,
amelybe beletartoznak a vendéglátó
vállalkozások is, továbbá a hal élelmi‐
szer-előállító vállalkozás részére is ér‐
tékesíthető.A „Balatoni hal”kapcsola‐
ta a földrajzi területtel a minőségen és
hírnéven alapul. A „Balatoni hal” ter‐
mék előállítási helye elsősorban a Ba‐
laton déli és délnyugati vízgyűjtője. A
mai halastavak azokon a területeken
találhatók,melyek a lecsapolások előtti
Balaton öblözetei voltak, tehát ezeket
a halastavakat az egykori tómederben
alakították ki, ennek megfelelően alta‐
lajuk hasonlatos a Balatonéhoz.

„Balatoni hal” elérhetőségi
pontjai

A „Balatoni hal” termékekkel ezen‐
túl nem csupán a vendéglátóegysége‐
ket szolgáljuk ki,de otthoni felhaszná‐
lásra is van lehetősége a fogyasztók‐
nak. Balaton szerte mintaboltokban
érhető el a választék:
• Siófok Horgony utca 1.
• Balatonboglár Klapla utca 14.
Halker Kft

• Veszprém Mérleg utca 20.Halker
Kft.

• Keszthely Csapás út 1. Spilák Kft.
Szendi Péter

Bemutatkozik a „Balatoni hal”,
mint magas minőségű,
eredetmegjelöléssel védett termék

„Balatoni hal”
előállításának
területe

Fotó, jobbról-balra: Gregorics László-Halker Kft. tulajdonosa és ügyvezető igazgatója,
Gödry Zoltán-Halker Kft. tulajdonosa és ügyvezető igazgatója, Nagy István-agrárminiszter,
Szári Zsolt-miniszteri biztos és a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. vezérigazgatója,

Mészáros Miklós-Balatonboglár polgármestere
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Az 1994-ben alapított Balatonsze‐
pezdi Arany Horog Horgászegyesü‐
let az idei évben 156 tagot számlált,
ezzel a település legnagyobb taglét‐
számmal működő civil szervezete. A
tavaly októberben lezajlott tisztújító
közgyűlésen SándorGyula elnök to‐
vábbi öt évre kapott bizalmat, a hor‐
gászegyesület elnökhelyettese Soós
Gábor, elnökségi tagja Vághi István
lett.

Fennállása óta az egyesület az ön‐
kormányzattal partnerségben a falu
számos rendezvényének szervezési fel‐
adatát ellátja, ezzel népszerűsítve a ba‐
latoni horgászatot, és helyet biztosítva
az itt élők helybéliek és nyaralótulaj‐
donos üdülők szórakozásához. A hor‐
gászversenyekből és közösségi esemé‐
nyekből, piknikekből álló programok
hozzájárulnak a település hírnevének
öregbítéséhez, arculatának bemutatá‐
sához, népszerűsítéséhez, és összehoz‐
zák,összekovácsolják az egyesület tag‐
ságát, valamint az érdeklődő közönsé‐
get.
2022. április 10-én szervezte meg az

egyesület Elnöksége a Tóth István
Emlékversenyt. A Központi strandon
rendezett horgászverseny a Bakony-
Balaton Horgászszövetség kezdemé‐
nyezésére, korábbi felügyelői bizottsá‐
gi elnökének,Tóth Istvánnak a balato‐
ni horgászat fejlődéséért végzett több
évtizedes áldozatos munkájának állít
emléket, ezért megtiszteltetés az egye‐
sület számára helyet biztosítani az ese‐
mény megszervezéséhez. A szövetség
számos egyesületének képviseletében,
a tagszervezetek összesen 36 horgásza
képviseltette magát a megméretteté‐
sen,ezzel az idei év egyik legrangosabb
versenyét sikerült megrendezni a régi‐
óban. A zsűri tagjai Császár Erzsébet
BBHSZ ügyvezető elnök és Hegedüs
Ákos BBHSZ elnök voltak, akik
nagyban hozzájárultak a rendezvény
nívójához.
A május 7-én lezajlott éves, rendes

közgyűlés a tagság részvételével, a ta‐
valyi esztendő beszámolóinak előadá‐
sával, valamint az előttünk álló eszten‐
dő feladatinak, programjainak ismer‐
tetésével telt jó hangulatban.
A május 14-15-én rendezett 24 órás

pontyfogó horgászviadalunk az év

egyik legjobban várt és legsikeresebb
rendezvénye.A 15 versenyző részvéte‐
lével lezajlott versenyen Hoffer Gábor
tagtársunk nagyszerű szerepléssel,
szép fogással diadalmaskodott.
Ugyanebben a hónapban,május 28-

án szerveztük meg az egyesület után‐
pótlás-fejlesztésének, egy jó hangulatú
versenylehetőség biztosítása, valamint
a felnövekvő nemzedék horgászat
iránti szeretetének, elkötelezettségé‐
nek kialakítása érdekében gyermek- és
ifjúsági horgászviadalunkat.A két kor‐
csoport számára szervezett versenyen
az ifjú horgászok büszke szüleikkel és
nagyszüleikkel közösen nagyszerűen
szerepeltek, a programot közös étke‐
zés, játszóház tette teljessé. Az alsó –
6-10 éves – kategória győztese Bástyai
Boglárka,míg a felső – 10-14 év – ka‐
tegória nyertese Hoffer Zalán
lett.
A horgászegyesület minden

év nyarán, a balatonszepezdi
főszezon közepén az önkor‐
mányzattal együttműködés‐
ben vállalja a Szepezdi Gaszt‐
ronómiai Napok Halászléfőző
Versenyének lebonyolítását.
Idén összesen nyolc csapat 24
résztvevője indult a megmé‐
rettetésen.A zsűri tagjai Vághi
István elnökségi tag, valamint
Baross Gábor és Zémann Ró‐
bert voltak, akiknek igen ne‐
héz dolguk volt a döntés meg‐
hozatalában a sok kiváló és íz‐
letes halászlé között. A főző‐
versenyt végül a Pentelei Ki‐
vert Kutyák csapata nyerte.

Az előttünk álló események közül
említést érdemel a VII. Szepezd Kupa
egyéni felnőtt horgászverseny 2022.
szeptember 10-én, valamint szeptem‐
ber 24-én a három fős csapatokból álló
egyesületi csapatversenymegszervezé‐
se, amelyet egyesületünk idén először
rendez meg tagsága részére.
A korábbi évekhez hasonlóan a

2022. esztendő is sikereket és eredmé‐
nyeket hozott a Balatonszepezdi
Arany Horog Horgászegyesület szá‐
mára. Bízunk benne, hogy tagságunk
szeretete,odaadása, valamint az elnök‐
ség elköteleződése, kezdeményező‐
készsége még sokáig kitart, hozzájá‐
rulva ezzel a falu közösségi életének
fellendítéséhez, felvirágoztatásához is.

Sándor Gyula
elnök

Sikeres horgászszezont zárt
az Arany Horog HE

A gyermek- és ifjúsági horgászviadal indulói és díjazottjai

A Compó csapata a balatonszepezdi Halászléfőző
versenyen, a bográcsban a finomnak ígérkező fogással
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A nyári szünet után az óvodá‐
ban egy csoport működik, átlag‐
ban 15-20 fővel.A bölcsődemeg‐
közelítőleg teljes létszámmal
üzemel. Igyekszünk olyan prog‐
ramokat felkínálni a gyerekek‐
nek, amikkel élvezetessé tehetjük
a nyári napokat: kézműves foglal‐
kozások, homokvárépítés, pan‐
csolás.
A következő tanévre az óvodai

csoportok 25-26 fővel indulnak.
A bölcsőde az elmúlt évekhez ha‐

sonlóan teltházas lesz. Balaton‐
szepezdről két testvérpár jár in‐
tézményünkbe: Molnár Mia és
Molnár Dominik, illetve Vámosi
Misa az óvodába és kis testvére
pedig most kezdi meg a bölcső‐
dei éveket. A szeptemberi kez‐
déssel szeptember 1-én a bölcső‐
déből átjönnek a gyerekek, az
otthonról érkező kiscsoportosa‐
inkat pedig 5-én várjuk.

Kránicz Attiláné

Nyári élet az óvodában és a bölcsődében

A zánkai Bozzay Pál Általános Is‐
kolában a nyár sem telt unalmasan.
Magántanulóink osztályozóvizsgája
június első felében sikerrel zajlott,
így a többiekkel együtt megkaphat‐
ták a bizonyítványukat.
A nyár folyamán is tartottuk a kap‐

csolatot a tankerülettel, elláttuk admi‐
nisztrációs kötelezettségeinket,a selej‐
tezést, és elvégeztük a következő tanév
tervezését. Öt héten keresztül napkö‐
zis táborban való részvételi lehetőséget
biztosítottunk tanulóink számára. A
tábor ideje alatt pedagógusaink kette‐
sével, heti váltásban végezték munká‐
jukat, változatos programot biztosítva
a résztvevő gyerekek számára. A nap‐
közis tábori napok 6-17 fő részvételé‐
vel zajlottak.
A Miniszterelnökség Egyházi és

Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős
Államtitkársága megbízásából a Beth‐
lenGábor Alapkezelő Zrt.,nyelvi kör‐
nyezetben megvalósuló nemzetiségi-,
népismereti, művészeti, hagyomány‐
őrző és olvasótáborok megvalósítására

kiírt, NTAB-KP-1-2022/1-000374
nyertes pályázat kapcsán a Zánkai Né‐
met Nemzetiségi Önkormányzat le‐
hetőséget biztosított a Bozzay Pál Ál‐
talános Iskola számára, hogy a „Feste,
Bräuche und Tracht” hagyományőrző
tábor keretein belül, 5 nap 4 éjszakát
tölthessen el 24 tanuló Sopron és kör‐
nyékén, 2022. 07.04-08 közötti idő‐
szakban. A támogatáskezelő 800. 000
Ft támogatással járult hozza a tábor
megvalósításához, amelyet a nemzeti‐
ségi önkormányzat és A Zánkai Isko‐
láért Alapítvány 400-400 000 Ft-tal
egészített ki. Az ötnapos időszak Si‐
posné Bányai Ildikó szervezésében,
Harapu-Kiss Tünde és Bácsi Krisztina
részvételével zajlott.A tanulók a tábo‐
rozás alatt a nyelvi órák mellett megis‐
merkedtek a karácsonyi, húsvéti, eskü‐
vői, születésnapi, valamint a boszorká‐
nyok éjszakájával kapcsolatos szoká‐
sokkal, a német nemzetiségi népvise‐
lettel, az állattartás módjaival.Plakátot
készítettek, rétest sütöttek, fagylalt‐
kelyheket állítottak össze, lakodalmas

játékon, traktortúrán vettek részt,
megismerkedtek a csokikészítés tech‐
nikáival, szóval egy percet sem unat‐
koztak.
Öt tanulónk a városlődi német nem‐

zetiségi jutalomtáborozáson vehetett
részt a Zánkai Német Nemzetiségi
Önkormányzat jóvoltából. Nagy örö‐
münkre egy nyolcadik osztályos tanu‐
lónk a Veszprém Megyei Német
Nemzetiségi Önkormányzat szerve‐
zésében megvalósuló cserediák prog‐
ramba is bekapcsolódhatott.
A tankönyveket augusztus 16-án, az

előre jelzett időben hiánytalanul ki‐
szállították, így minden tanuló időben
hozzájuthat a várva-várt ismeret‐
anyaghoz. Tantermeink is szépülnek.
A szülők sokat segítenek: tantermek
festésével, villanyszerelési munkákkal
járulnak hozzá a tanévkezdés zökke‐
nőmentes indításához. Szóval mi ké‐
szen állunk. Az iskola kapuja nyitva.
Szeptember elsején sok szeretettel vár‐
juk a régi és új tanítványainkat!

Siposné Bányai Ildikó

Nyáron sem unatkoztunk
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Szeretnénk hírül adni, hogy az idei
évben is elkészült az óriásfestmény
Szepezdi mesék címmel, amely a ta‐
valyi SzepezdiKörképmellett díszíti
a Bertha Bulcsú Közösségi ház falát.

Méreteit tekintve is mondhatni mo‐
numentális, 4 méter széles, 2,5 méter
magas. Komoly kihívás volt a festők‐
nek, de roppant találékonyan megol‐
dották a festést. Létra, kisszék, és tár‐
sai. Kicsik, nagyok, fiatalok, idősek,
széles volt a spaletta. A jó hangulatot
fokoztuk kellemes zenékkel, illetve
mindenki vendégünk volt helyben sü‐
tött palacsintára is. Jó volt együtt lenni,
és ismét bebizonyosodott a közösség
ereje. Jövőre folytatjuk!
Óriási izgalommal készültünk az

első SZEPEZDI RETRO PARTY-
ra, ahol retro dalokat adtunk elő LUJI-
val. Kihívás volt részünkre, a visszajel‐
zések kellemesek voltak,mindenkinek
megköszönjük, aki értékelte a mun‐
kánkat. Ezzel is öregbítettük Szepezd
jó hírét. Folytatás következik...
Augusztus 20-i kenyérszentelő mi‐

sén is igyekeztünk helytállni az ének‐
karral, immáron második alkalommal
csatlakoztunk a miséhez. A rossznak
ígérkező időjárás ellenére kitartottunk,
igaz a kottatartónkat néha el-elkapta a
szellő, de kegyesen megúsztuk az esőt
a mise ideje alatt. Jó volt együtt lenni.
A folytatásban tervezzük a SZE‐

PEZDI FALUNAPON a fellépést,

eljátsszuk a Szepezdi asszonyok esetét,
egy fergeteges, színes színdarabban.
Ugyanezen a napon fellépünk,LUJI és
A SZEPEZDI PACSIRTÁK, este
meglepetésdalokkal a jó hangulatért,

és a falunapon folyamatosan gyártjuk
a helyszínen a szilvásgombócot, gyer‐
tek el, és kóstoljátok meg. Mindenki‐
nek jó szórakozást, és jó egészséget kí‐
ván, Gesztenyevirág Nőegylet nevé‐
ben:

Lakatosné Horváth Krisztina
elnök

Nőegyleti hírek

Hozzávalók: 1/2 kg finomliszt,
1/2 kg főtt burgonya, 1dl étolaj,
1tojás, 1kávéskanál só.
A burgonyát héjában megfőz‐

zük, ha kihűlt, megpucoljuk, és
krumplinyomón áttörjük.A többi
hozzávalóval összegyúrjuk, 3-4
mm vastagra nyújtjuk ki.Kb.:10 x
10cm nagyságú kockákra vágjuk
a tésztát, közepébe 1 magozott
szilvát teszünk, a mag helyére pe‐
dig fahéjas cukrot.Forrásban lévő
vízben kifőzzük, ha feljönnek a
víz tetejére a gombócok,onnantól
még 3-4 perc, és már szedhetjük
is ki szűrőkanállal.

A prézlit úgy készítjük, hogy
kis lángon zsiradék nélkül folya‐
matosan kevergetve megpirítjuk
a zsemlemorzsát, és ebbe forgat‐
juk a gombócokat. Porcukorral
megszórjuk. Jó étvágyat!
A FENTI RECEPT ALAP‐

JÁN A SZEPTEMBERI FA‐
LUNAPON A CSÓNAK‐
HÁZNÁL SZILVÁSGOM‐
BÓCOT KÉSZÍT A NŐEGY‐
LET! VÁRUNK SZERETET‐
TEL MINDENKIT
Lakatosné Horváth Krisztina

Nőegylet elnöke

Szilvásgombóc nagyanyám
receptje alapján
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A közbiztonság helyzete továbbra is jó
Balatonszepezden

Ezúton szeretnék beszámolni Ba‐
latonszepezd közbiztonsági helyzet‐
ről. Az idegenforgalmi időszakban a
településen jelentősen megnövek‐
szik a lélekszám,az itt nyaraló, ide lá‐
togató, strandolni érkező turisták‐
kal.
A megnövekedett létszám ellenére a

településen a közbiztonsági helyzet
nem változott. Közlekedés szempont‐
jából négy baleset történt a településen
és annak közvetlen közelében, ebből
két esetben vadon élő állattal történt
ütközés, egy alkalommal követési tá‐
volság be nem tartása és egy esetben az
elsőbbség meg nem adása végett kö‐
vetkezett be a baleset. A balesetek so‐
rán egy esetben könnyebb sérülés tör‐
tént, a többi esetben csak anyagi kár
keletkezett.
A közbiztonsági helyzet is jól ala‐

kult, egy könnyű testi sértés miatt in‐
dult magánindítvány, valamint egy a
vasútállomáson felejtett táska került
eltulajdonításra. Egy helyi hajléktalan
életmódot folytató személy van, aki
folyamatosan kellemetlenséget okoz
az itt lakó és itt nyaraló személyek éle‐
tébe. Egy budapesti személy érkezett
nyár elején a faluba, aki feltűnő, kissé
erőszakos és szeméremsértő viselkedé‐
sével felkavarta a nyugalmat, de cse‐
lekményei miatt ő pszichiátriai inté‐
zetbe került. A közbiztonság fenntar‐
tásában a rendezvények sikeres és ese‐
mény mentes lebonyolításában nagy
segítségre voltak a helyi polgárőrök,
akikkel továbbra is jó a kapcsolat. Itt

szeretném felhívni az itt élők, nyaraló
ingatlan tulajdonosokat, ide érkező
nyaraló vendégeket, hogy továbbra is
vigyázzanak vagyontárgyaikra.A tárva
nyitva hagyott kapukon a kitárt ajtajú
autóban hagyott értéktárgyak mind
mind szabad prédát jelentenek, mivel
a nyári idegenforgalmi szezon nem
csak a nyaralni vágyókat vonzza, ha‐
nem az átutazó búnőzőket is, akik az
ilyen jellegű lehetőségeket azonnal ki‐
használják.
Fel szeretném hívni a figyelmet, ha

azonnalos jogsértést, cselekményt ta‐
pasztalnak, ne habozzanak, és azonnal
hívják a 112-es segélyhívó számot. A
bejelentés útján tud a rendőrség azon‐

nal reagálni a dolgokra. A körzeti
megbízott is rendelkezésre áll és segít
a település gondjainak megoldásában,
de az adott pillanatban bekövetkezett
halaszthatatlan cselekményekben tör‐
ténő azonnalos beavatkozásra a 112-
es hívóra történő jelzést követően tud
a rendőrség a leghatékonyabban rea‐
gálni.
Az eddig eltelt idei évre vonatkozó‐

an pozitívra tudom értékelni a közle‐
kedésrendészeti és közrendvédelmi
helyzetet, a település közbiztonságát.
A továbbiakban is figyeljünk egymás‐
ra, környezetünkre, értékeinkre!

Kántor Krisztián
körzeti megbízott

Ezzel a felkiáltással illeti ország‐
alapító királyunkat a liturgia. István
király ugyanis nemcsak országalapí‐
tónk volt,hanemszent is,Magyaror‐
szág fővédőszentje, aki példájával és
szavával is tanította népünket. Mél‐
tán lehetünk rá büszkék, hogy Szent
István egyúttal a szepezdi plébánia‐
templom védőszentje is.

Az államalapítói és kormányzói sze‐
repkörén kívül tehát hitünkben is se‐
gítségünkre lehet a szentistváni örök‐
ségre tekintenünk. Kevesen gondol‐
nák,de szent Istvánmég az imádságról
és az erények gyakorlásáról is tanításd

adott.Most az Intelmekből idézzük fel
egy ide vonatkozó szakaszt, a kilence‐
dik fejezetből:
„Az imádság megtartása a királyi

üdvösség legnagyobb járuléka, ezért a
királyi méltóság kilencedik regulájá‐
ban pendül meg.A folytonos imádko‐
zás: a bűnöktől megtisztulás és felol‐
dozás.Te pedig fiam, valahányszor Is‐
ten templomához járulsz, hogy Istent
imádd,Salamonnal, a király fiával,ma‐
gad is király lévén, mindig mondjad:
"Küldd le [Uram, a bölcsességet] szent
egedből, dicsőséged trónjáról, hogy
munkámban velem legyen és segítsen,
és így fölismerjem, mi kedves a sze‐

medben [minden időben]." És ismét:
"Uram, Atyám, életemnek Istene, ne
hagyj engem álnok gondolatban, az én
szemeimnek ne adj kevélységet és a
gonosz kívánságot távoztasd el tőlem,
Uram. Vedd el tőlem a testnek kíván‐
ságait, és a tisztátalan és esztelen lélek‐
nek ne adj engem, Uram." Ezzel az
imádsággal fohászkodtak hát a régi ki‐
rályok, te is ugyanezzel fohászkodj,
hogy Isten minden vétked eltörlésére
méltasson, hogy mindenki legyőzhe‐
tetlen királynak hívjon. Imádkozz
azért is, hogy a tétlenséget, tunyaságot
elkergesse tőled, megajándékozzon az
erények összességének segedelmével, s

Légy áldott, Szent István Király!

(folytatás a következő oldalon)
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Győzelem a Pápa ellen a Magyar Kupában
Először indult a balatonszepezdi

futball klub történetes során a Ma‐
gyar Kupa főtábláján. Augusztus 6-
án mintegy 300 néző előtt a megyei
első osztályú, korábban az NB I-ben
is szereplő Pápa csapatát fogadták és
1:0-ra nyertek a szepezdiek. Inhof
Tamás klubelnök értékelte a mérkő‐
zést.

- Tisztában vagyunk vele, hogy hol
van a helyünk a képzeletbeli futball‐
térképen, innentől kezdve most már
csak jóval erősebb ellenfelek várnak
ránk.A Pápa korábban az NB III-ban
szerepelt, de anyagi problémák miatt
visszaléptek amegyei első osztályba. Jó
hangulatú mérkőzésen győztünk, úgy
érzem teljesen megérdemelten. Sok
helyzetet harcoltunk ki és egyet sike‐
rült értékesíteni – kezdte a beszélge‐
tést Inhof Tamás, aki elmondta, hogy
egy fiatal, agilis, erős csapatot vertek
meg. A sportszerű mérkőzés után so‐
kan gratuláltak a vezetésnek és a játé‐
kosoknak.
Inhof Tamás elmondta, hogy jól si‐

került a felkészülés, már várják a baj‐
noki rajtot. Közben megtörtént a sor‐
solás a Magyar Kupában. Augusztus
27-én szombaton 16.30 órakor az NB
III-as Komárom csapatát fogadják a
szepezdiek, céljuk egy tisztességes
helytállás, a szurkolókat szeretettel
várják. A balatonszepezdieken kívül
országosan még egy megyei másod‐
osztályú csapat van az MK-ban.

Szendi Péter

így legyőzhesd látható és láthatatlan
ellenségeidet. Hogy valamennyi alatt‐
valóddal együtt gondtalanul, ellensé‐
ges támadásoktól nem háborgatva, bé‐
kében végezhesd életed pályáját.”
Adjunk hálát az Úrnak a kegyelem‐

teljes idei templombúcsúért!
Köszönet mindazoknak, akik bár‐

milyen módon segítettek az ünnep
előkészítésében, és lebonyolításában.
Külön köszönet Balatonszepezd

Község Önkormányzatának, a Sze‐
pezdi Pacsirták énekkarának, valamint
Kádár Roland Református lelkész úr‐
nak és Veres István evangélikus lelkész
úrnak az ökumenikus kenyér-áldásért.
Köszönet a kántori szolgálatért, és kö‐
szönet minden résztvevőnek!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Szakács Péter, plébános
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Hála: aMindenhatónak.Köszönet: Balatonszepezd Köz‐
ség Önkormányzatának, Szepezdi Pacsirták énekkarnak,
Kádár Roland református lelkész úrnak,Veress István evan‐
gélikus lelkész úrnak, minden segítőnek, szervezőnek, a
kántori szolgálatért, és minden résztvevőnek.
Légy áldott, Szent István Király!

Szakács Péter, plébános

Közérdekű információk
Zánka Közös Önkormányzati Hivatal
Balatonszepezdi Kirendeltsége
Balatonszepezd, Árpád utca 27.Telefon:
(87) 468 591. E-mail:
hivatal@balatonszepezd.hu honlap:
www.balatonszepezd.hu. Ügyfélfogadás:
pénteken 8 – 11 óráig, de időpont
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kötelező!
Háziorvos:Dr.Oláh Kálmán.Rendelés
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Rendelési idő: minden kedden és
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Balatonszepezd, Orvosi rendelő.
Rendelési idő: minden kedden és
pénteken 8:00-9:00 óráig.Maszk
használata kötelező!
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telefon: (20) 379 6868 és dr. Vissi
Gabriella, telefon: 70/436-5053
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Árpád út 43.Telefon: (20) 913 5361.
Zöldség - Gyümölcs értékesítés:Arany
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Telefon: 105 és (88) 590 629.

Hulladékszállítás: - Balatonfüredi
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.,
Balatonfüred, Fürdő utca 20.Telefon:
(87) 342 633.
Általános hibabejelentő
telefonszámok:E-ON, Áram: (80)
533 533, Gázszolgáltató: (40) 200 572.
KábelTV:PR Telecom Zrt.,
hibabejelentés: 1231.
Víz, csatorna:DRV Zrt., Balatonfüred,
Kossuth utca 33.Telefon: (80) 240 240.
Temetőgondnok:Németh Ferenc,
telefon: 06-70/312-7428
Kéményseprés:Veszprém Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
Veszprém,Dózsa Gy. utca 31.Telefon:
(88) 620 800.
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Parrag György 8200 Veszprém, Erdősáv
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