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Polgármesteri köszöntő 
 
Kedves Balatonszepezdiek!  

 

Szeretettel köszöntöm Önöket a 

megújult Szepezdi Tükör 2023. évi 

első számában.  

 

Először is remélem, hogy Mindenki 

egészséges és nem kell félnünk többet a 

járványoktól. 

 

Ha egészségesek vagyunk, akkor 

mindenünk megvan, bírjuk a munkát. 

Szepezden erre nagy szükségünk van, de 

minden adott ahhoz, hogy ezt a 

gyönyörű hely adta lehetőségeket 

kihasználjuk akár munkára, sportolásra 

vagy pihenésre. 

 

Az önkormányzatoknál mindenütt most 

tervezik a költségvetéseket, próbáljuk jól 

beosztani a forrásainkat, igyekszünk a 

tartalékunkat fejlesztésekre fordítani, jól gazdálkodni. 

 

A tavalyi évben több mint 16 projektünk volt, aminek 

nagy részét be is fejeztük, a támogatásokkal 

elszámoltunk. Az idei évre megvalósításra vár a 

külterületi utas pályázatunk, ami 3 út 1,6 km hosszú 

szakaszából áll. 

 

Indítjuk a kulturális programokat, a 

művelődésszervezőnk és könyvtárosunk már 

összeállította a programtervet. 

 

Csinosítjuk a falut, új utcanévtáblákat 

helyezünk ki, biztonságossá tesszük a 

tömegközlekedési elérési pontokat, 

fejlesztjük a strandjainkat, támogatjuk a 

minőségi vendéglátást. 

 

Fokozottan ügyelünk a környezetünkre, 

rövidesen terveztetjük a csatornázatlan 

területeink szennyvízcsatornával való 

ellátását. 

Módosítottuk a Helyi Építési 

Szabályzatunkat, hogy 

megmaradhassanak a zöldterületeink, ne 

legyen nagy beépítés, zsúfoltság. 

 

Ki kell jelölnünk még a Balatoni 

Bringakör szepezdi új nyomvonalát, 

hiszen hosszú évekig szinte csak itt nem 

tudtunk jó megoldást találni, főleg a 

domborzati viszonyok miatt. 

A költségvetésünk stabil, bár az 

energiaszámlás kiadásaink többszörösére rúgnak, 

amire szükségünk van, igyekszünk pályázati forrásból 

előteremteni. A jó előre tervezés miatt nincsenek 

financiális gondjaink.  

Ha kívánhatnék valamit az az, hogy ahogyan a 

Képviselő-testület jó példát mutat Balatonszepezden az 

összefogásból, együtt gondolkodásból, úgy legyen ez 

jó példa a folyamatosan durván kritizálók, 

feljelentgetők előtt is. Sokkal, de sokkal előbbre 

lehetnénk!  

 

Tisztelettel: 

Bíró Imre polgármester 
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Visszatekintés az Őszikék Nyugdíjas Klub életéről 
 

Májusban Tar Imre tagunk vezetésével nagyszerű 

kiránduláson vettünk részt Siófok melletti magán 

reptéren, ahol megnézhettük a felújított gépeket és a 

kiállítás keretében betekintést láthattunk a levegő 

művészeinek mindennapjaiba is.  

 

Júniusban a klub régi vezetésének lemondás után 

(egészségügyi probléma miatt) új vezetőséget 

választottunk. Az új vezetőség folytatni kívánja a 

hagyományokat, hűnek kíván lenni az elődei 

munkájához.  

 

A nyári hónapokban jó hangulatú klubgyűléseken 

vettünk részt. Szerepet vállaltunk a Hagyományőrző 

Ház felügyeletében. Új honlapot hoztunk létre, a 

Facebookon lévő zárt lapunkat nyitottá tettük.  

 

 
 

Október 12.-én az Őszikék Nyugdíjas Klub 

„kihelyezett” klubnapját kirándulással töltötte. A bérelt 

autóbusz megtelt klubtagokkal kiegészülve néhány 

csatlakozó vendéggel.   

Reggel fél nyolckor Zámori Attiláné Éva vezetésével 

kezdetét vette a 44 fő kirándulása.  Az autóbuszon Éva 

asszony, aki egyben a Klub elnökhelyettese, ismertette 

a napi programot, mely Nádasdladányon a kastély, 

majd ebéd és a várpalotai Thury vár látogatása volt. 

  

Első úticél Nádasdladány, ahol egy órás profi 

idegenvezető segítségével ismerhették meg a 

gyönyörűen felújított kastélyt.  

A jelenlegi kastély előzményeként épült udvarházat a 

XIX. században a Nádasdy család bővítette ki a ma is 

látható formára.   

Nagy élmény volt mindenki számára látni a 

festményeken a család kiemelkedő alakjait, a 

könyvtárat, a kápolnát.  

Kivételes lehetőség volt, hogy a felújított bútorokat ki 

lehetett próbálni.  

 

A Nádasdy család emlékének adózva, az egész kastélyt 

élővirág díszítette. A sok-sok tornyával meseszépen 

felújított épület tetejéről megcsodálható a szépen 

gondozott kert és a kastély környéke. 

 

 
 

A nádasdladányi élmény után jól esett elfogyasztani 

Várpalotán, egy kitűnő étteremben, a mindenki 

megelégedettségére szolgáló ebédet.  

 

A kirándulás utolsó állomása a várpalotai Thury vár 

volt. Éva asszony már a buszon ismertette a vár 

történetét.  

A vár fennállása alatt kedvezőtlen fekvése ellenére 

legkevesebb hat támadást állt ki, köztük a budai pasa 

ostromát is. Híres várkapitánya Thury György 

országszerte ismert vitéz és félelmetes bajvívó volt.  

A vár a XX. század közepére romossá vált. Az igényes 

felújítás a 1960-as évektől 2010-ig tartott.  

 

Elmondhatjuk, hogy az Őszikék kirándulása után 

elégedett utasok szálltak le az autóbuszról.  

 

Részt vettünk a Kiscsőszön szervezett kulturális 

programon.  

Minden hónapban köszöntöttük a névnaposokat. 

November és december az ünneplés ideje.  

Méltóképp emlékeztünk halottjainkról és Márton 

napról.  

A helyi plébános úr előadásával ünnepeltük adventet 

és a karácsonyt. 

 

Nagy Árpádné 

Az Őszikék Nyugdíjas Klub elnöke   
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Beszámoló a Zánka Közrendjéért Polgárőrszervezet munkájáról 
 

 
 

A zánkai és balatonszepezdi polgárőrök az 

alapszabályban meghatározott céloknak 

megfelelően közrendvédelmi, bűnmegelőzési célú 

szolgálat-ellátást végez, a külterületi jelenlét 

fontosságát szem előtt tartva folytatja 

tevékenységét. 

 

Szervezetünk három község közigazgatási területén 

(zánkai csoport 10 fő, balatonszepezdi csoport 7 fő és 

szentantalfai csoport 3 fő) a kiemelten fontos 

közintézményeknél, közterületeken rendszeres járőr-

szolgálatokat végez.  

A 2022.évben 4.928 órát teljesítettek tagjaink, melyből 

210 óra rendőrrel közös szolgálat volt. Jelzésadás, 

segítségnyújtás, egyéb intézkedés összesen 74 esetben 

történt. 

Kiemelten fontos helyszínek, feladatok:  

a községek központjai, 71-es közút,  

kiemelt idegenforgalmi helyszínek, strand, kulturális 

és közösségi rendezvények, események segítése, 

biztosítása, külterületi illegális szemételhelyezések 

megakadályozása. 

A balatonszepezdi nyári rendezvényeken folyamatosan 

részt vettünk, rendbontást nem tapasztaltunk, illetve a 

szükséges fellépéssel sikerült azt megelőzni, hogy 

eldurvuljon a nézeteltérés.   

A 71-es főúton rendőrséggel közös jelenlétünkkel a 

biztonságos közlekedésért többször gyorshajtás 

ellenőrzési pontot szerveztünk. 

Balatonszepezden a helyi környezetvédelmi program 

végrehajtásában segítettek polgárőreink, felhívtuk a 

nyaralótulajdonosok figyelmét a vagyonvédelem 

fontosságára, a telekhatárok tiszteletben tartására is. 

Bíróné Kertész Ildikó, Kis-Gali Edit és Bárány Katalin 

aktívan vesznek részt a polgárőrség Szomszédok 

Egymásért Mozgalom helyi szervezésében. 

 

 
 

Tevékenységünket önkéntesen, a szabadidőnk terhére 

végezzük, központi anyagi támogatásból tudjuk 

üzemeltetni a rendőrségtől használatra kapott 

személygépjárművet.  

A fiatalok közösségi szolgálatának teljesítésére van 

nálunk is lehetőség, kérjük az érdeklődőket a 

Hivatalban adják meg elérhetőségüket. 

 

Borda Lajos elnök és Bíró Imre csoportvezető 
 

 

 

A Balatonszepezdi Rákóczi Fürdőegyesület éves tevékenysége 
 

A szepezdfürdői szabadidőpark üzemeltetésével 

megbízott Egyesületünk 2022 év során is elvégezte az 

adott évre szóló szokásos tevékenységét. Emellett nagy 

örömünkre szolgált, hogy idén elkészült és átadtuk a 

szabadidő park új vizes blokkját.  

A vizes blokk, felújítás előtt egy teljesen elavult és 

környezetszennyező megoldás volt, 4 fülkével.  

A higiéniai követelményeknek abszolút nem felelt meg, 

vízellátással sem rendelkezett. 

  

2018-ban, Szepezdfürdő ezen részének csatornázása 

megtörtént, a szükséges csatorna csatlakozási pont a 

szabadidőpark területén belül megvalósult. Így lehetővé 

vált teljesen új, modern körülményeknek megfelelő WC 

blokk kialakítása.  

 

Egyesületünk 2019. június 22-én kezdeményezte az 

Önkormányzatnál a szabadidőpark WC épületének 

újjáépítését. Majd 3 évbe telt a projekt megvalósítása. 

Ez egy nagyon hosszú folyamat. Egy ekkora méretű 

beruházás jó esetben 3 hónap alatt megvalósult volna.  

A csúszások a polgármester-váltásoknak, a 

megismételt pályáztatásoknak, a műszaki megoldás 

félreértelmezésének és nem utolsósorban a kivitelező 

betegségének tudható be.  
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2021 őszén már a vállalkozó garanciális 

kötelezettségét nem tudta teljesíteni, betegsége 

halálosnak bizonyult.  

Újabb kivitelezőt kellett találni, ami szintén 

csúszáshoz vezetett. Az új vizesblokk az idei évben 

fejeződött be, 2022. február 17-én történt meg a 

műszaki átadás. Most a nyaralók immár kulturált 

körülmények között tudnak tisztálkodni. 

Az idén kiegészítettük házirendünket is.  

A házirend piktogramjait a bejáratokhoz elhelyeztük, 

így mindenki, még a külföldi nyaralók is tájékoztatva 

vannak az itt betartandó szabályokra.  

Néhány esetben ugyanis adódtak félreértések, pl. 

dohányzás, kutyák behozatala a területre.  

A házirend betartását igyekszünk saját berken belül, 

verbális ráhatással megoldani.  

Évadzáró közgyűlés a Rákóczi köz-ben, 2022. 

augusztus 20-án volt.  

 

Találkozunk 2023. május 6-án, az idénynyitó 

strandkarbantartáson.  

 

 
 

Sey-Pacor Ferenc 

elnök 

Balatonszepezdi Rákóczi Fürdőegyesület

 

 

 

A Szepezdi Extrémsport Szövetség 
 
A SZESZ idén sem volt rest, rendhagyó módon egy 

új eseménnyel szórakoztatta Balatonszepezd 

lakosait/nyaralóit.  

 

 
 

De honnan is indult ez az egész?  

Egy bő évtizede pár helyi srác megunta, hogy minden 

tradicionális nyári program kihalóágon volt, és eleinte 

gerilla módon, egy kempingsátor alatt szervezték meg, 

az addig az Őszikék Nyugdíjas Klub által szervezett, 

most már legendás Zsíros Kenyér Partyt.  

A programnak akkora sikere lett, hogy egy év sem 

maradhatott ki, és évről évre nőtt a látogatók száma. 

Az idők során az önkormányzat és a helyi éttermek is 

egyre jobban beálltak az esemény támogatói közé.  

 

Időközben az esemény kétnapossá nőtte ki magát, és a 

party előtt egy játékos sportesemény is megszervezésre 

került, ami a fiatalságnak is teret adott a szórakozásra.  

Két éve pedig egy vérfrissítés ment véghez, a tenni 

vágyó, helyi fiatalok először a Szepezdi Játékok 

szervezését bonyolították le 2020-ban.  

Azóta egyre aktívabbak és bővülnek mind létszámilag, 

mind programok száma terén. Máig várják egyébként 

az érdeklődő fiatalságot, hiszen minden segítő kéz 

elkél. 

 
 

A szezon legelején éjszakai horgászatot szerveztek 

gyerekeknek, ami óriási támogatásnak örvendett.  

Több tucat gyerkőc cammogott le a strandra délután, 

hátán a sátrával, kezében a botjával és töltötte lenn az 

éjszakát a SZESZ tagjaival egy közös horgászaton.  

A Szepezdi Horgászegyesület és a Szepezdi 

Összefogás tagjaival együtt zajlott az este, ezúton is 

köszönjük nekik odaadó munkájukat.   

A SZESZ-esek ételt, és italt is biztosítottak a lelkes 

résztvevőknek.  

A sorban a következő program egy rendhagyó 

esemény volt, ugyanis a csapat fiatalabb tagjai egy 

teljesen új eseményt hoztak tető alá, ami a Szepezdi 

Retro Party névre hallgatott. 
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A 80-as évek hangulatát idéző plakátok láttán már a 

tavaszi hónapokban széles körben elterjedt, és az 

érdeklődés csak nőtt.  

Végül július 30-án az esemény napján az egésznapos 

eső ellenére a nap is kisütött a délutáni órákra, és mire 

a Szepezdi Pacsirták produkciója elkezdődött, 

tökéletes időjárásnak örvendhetett az egyre szélesebb 

látogatói kör.  

Az énekes produkció után aztán elindultak a 80-as 

évek nemzetközi és magyar slágerei és több száz 

ember táncolt önfeledten a tánctéren.  

A résztvevők között a csecsemőtől a szépkorúakig 

bezárólag minden generáció jelen volt.  

 

 
 

A szezon legvégén pedig a már fentebb is említett 

Szepezdi Játékok és a Zsíros Kenyér Party került 

megrendezésre. Az ominózus eseménynek idénre sem 

csökkent a látogatók száma.  

A Szepezdi Játékokon már-már legendás sörpong 

versenyére a Konyha-Kert Bisztró és Bár és az Árboc  

Bisztró felajánlásából érkezett a környékbeli sör, 

szóval ezúton is köszönjük a most már évek óta tartó 

rendszeres támogatást.  

A Halker Kft. támogatásának és segítségének 

köszönhetően idén sem voltunk bajban eszközök és 

szorgos kezek terén.  

A Zsíros Kenyér Partyn pedig egy új típusú, kovászos 

kenyér került felhasználásra a Roznár Pékség által, ami 

szinte rekord idő alatt fogyott el az óriási mennyiség 

ellenére is.  

Az Inhof tanyának köszönhetően pedig idén is egy 

nagyon speciális, ízletes zsírt használhattunk. Nekik is 

hálásan köszönjük.   

Az Old Boys koncert utáni zenés, táncos mulatságon 

még az eső is eleredt, de a hangulat rendíthetetlen volt, 

a party hajnalig tartott. 

A SZESZ a jövőben még aktívabb akar lenni, viszont 

az erőforrások végesek, szóval minden itt élő és itt 

nyaraló fiatalt tárt karokkal várunk, hiszen egy jó 

közösség mellett egy kiváló rendezvény szervező 

tapasztalattal is gazdagszik, aki közénk áll.  

 

 
 

Köszönjük a támogatóinknak és a résztvevőknek, hogy 

hogy egy ilyen felejthetetlen szezont tudhatunk 

magunk mögött! 

 

Köszönöm Nektek! 

Simon Becse 
 
 

 

 

A nyugdíjas klub vidám télbúcsúztatója 

 

 
A rendezvényt Nagy Árpádné elnökasszony nyitotta 

meg. Röviden beszélt a farsang jelentéséről, eredetéről, 

időpontjáról, szokásokról, hagyományokról, a hozzá 

kapcsolódó felvonulásokról farsangi köszöntőkről. A 

jelmezesek felvonulása után elfogyasztottuk a finom 

vacsorát, melyet most is Bárány Gábor főzött.  

Köszöntöttük a 

februári névnaposokat, majd következett a jelmezek 

értékelése, melyben a 4 fős zsűri hozott döntést. 

Az este további része is jó hangulatban, sok nevetéssel, 

beszélgetéssel telt. 

 

Nagy Árpádné 

Az Őszikék Nyugdíjas Klub elnöke
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Szepezdi Farsang 
 

 

Remek hangulatban búcsúztattuk a telet a Berta 

Bulcsú Közösségi Házban rendezett batyus farsangi 

bálunkon. 

 

 
 

 
 

Az est nyitányaként Habók János bűvész kápráztatott 

el minket varázslatos mutatványaival, majd kicsik és 

nagyok ötletes jelmezekbe bújva vonultak fel a 

jelmezversenyre, igazán komoly fejtörést okozva a 

zsűrinek a döntést illetően. 

 

Az asztaltársaságok és családok vidám kvízjátékban 

mutathatták meg jártasságukat a Mézga család 

történetében, be kellett látnunk, hogy van még hová 

fejlődnünk e téren. 

 

 
 

 
 

A hajnalig tartó mulatságban Grósz Zoltán szolgáltatta 

a színvonalas talpalávalót. 

 

Mind a jelmezverseny, mind a kvízjáték nyerteseinek 

szívből gratulálunk! 

 

Köszönjük a szervezők munkáját és a támogatók 

nagylelkű hozzájárulását! 

 

Bánfi Annamária 
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Kedves Szülők és Gyerekek! 
 

 
 

Könyvtárunk is csatlakozik ahhoz a pályázathoz, 

melyet a népszerű Pöttyös Panni könyvek 

szerzőjének, Szepes Mária író születésének 115. 

évfordulója alkalmából írt ki a Móra Ferenc 

Könyvkiadó. 

 

Pályázat témája: 

Panni életének eseményeit több éven keresztül 

követhetjük a sorozat köteteiben. Sok kedves 

kalandjával ismerkedhetünk meg az óvodakezdéstől, a 

nyaraláson, kirándulásokon, óvodai csínytevéseken, 

közös barkácsoláson, kertészkedésen, nagymamával 

töltött szabadidőn keresztül az iskolás évekig. 

Alkotásaitok bármely meséhez kapcsolódhatnak, 

amelyik számotokra a legkedvesebb. Technikai 

megkötés nincs, szabadon választható technikával 

dolgozhattok.  
Leadási határidő: 2023. április 23. éjfél 
Az elbírálás dátuma 2023. május 5.  

A nyertesek névsorát webes felületeinken tesszük 

közzé és a nyerteseket személyesen is értesítjük.  
A zsűri által legjobbnak ítélt 3 alkotás készítője mesés 

könyvcsomaggal lesz gazdagabb. 

A pályamunkákat egy mini tárlat keretében kiállítjuk 

könyvtárunkban, majd személyesen juttatom el a 

kiadóhoz. 

Közös ötletelésre várlak Titeket minden szombaton 

délelőtt a könyvtárban! 

 

Bánfi Annamária 

 

A 2023-as év programkínálata:  
Március 14. Berényi Anna előadása Bertha Bulcsu Köz. Ház 

Március 15. Nemzeti ünnep Kopjafa 

Április 6. Húsvéti Kézműves délután Könyvtár 

Április 14. Petőcz András előadása Bertha Bulcsu Köz. Ház 

Április 15. Író-, olvasó találkozó Könyvtár 

Május 6. Virág- és kirakodóvásár Tölgyfa panzió 

Május 13. Gyermek horgászverseny Központi strand 

Május 19. Gyermeknap Bertha Bulcsu Köz. Ház 

Május 20 - 21. Pontyfogó horgászverseny Központi strand 

Május 21. Szepezdi Kedvencek napja Tölgyfa panzió 

Május 27 - 28. Horgásznapközi gyermekeknek Központi strand 

Június 17. Gesztenyevirág Nőegylet MEDDIG előadás Bertha Bulcsu Köz. Ház 

Június 24. 18:00 Szajkó István kiállítás Bertha Bulcsu Köz. Ház 

Június 24. Évadnyitó Központi strand 

Június 24. Szemétszedéssel egybekötött családi nap Csónakház 

Június 24. Futóverseny Falu 

Július 1. Szepezd kertje díjazás Tölgyfa panzió 

Július 8. Kónya Péter - arcvonások fotókiállítás Bertha Bulcsu Köz. Ház 

Július 8. Klasszikus koncert Templomkert 

Július 15. Varázsdoboz Bábszínház Előadása  Bertha Bulcsu Köz. Ház 

Július 15. Gyermek kerékpár verseny Falu 

Július 22. Gasztronap - marhapörköltfőző verseny Csónakház 

Július 29. Retro Party Csónakház 

Augusztus 5. Kína varázsa kiállítás Bertha Bulcsu Köz. Ház 

Augusztus 5. Gasztronap - halászléfőző verseny Csónakház 

Augusztus 5. 20:00 St.Martin koncert, majd tánczene Bertha Bulcsu Köz. Ház 

Augusztus 12. Helyi Alkotókör és Foltvarrók kiállítása Bertha Bulcsu Köz. Ház 

Augusztus 12. Csillagfényes Irodalmi piknik Könyvtárkert 

Augusztus 18. Strandjátékok Központi strand 

Augusztus 19. Zsíroskenyér Party Csónakház 

Augusztus 20. Búcsúi Szentmise Templomkert 

Augusztus 26. Rock koncert Csónakház 

Szeptember 9. Felnőtt egyéni horgászverseny Központi strand 

Szeptember 16. Szüreti bál Bertha Bulcsu Köz. Ház 

Szeptember 23-24. Csapat horgászverseny Központi strand 

Október 23. Nemzeti ünnep Bertha Bulcsu Köz. Ház 

Október 30. Idősek napja Bertha Bulcsu Köz. Ház 

November 11. Zlinszky János előadása a fenntarthatóságról Bertha Bulcsu Köz. Ház 

December 6. Mikulás műsor Bertha Bulcsu Köz. Ház 

December 16. Karácsonyi műsor Bertha Bulcsu Köz. Ház 
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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 egyeztetés 

szükséges. Maszk használata kötelező! 

Háziorvos: Dr. Oláh Kálmán.  

Rendelés helye: Balatonszepezd, Orvosi rendelő. Rendelési idő: 

minden kedden és pénteken 8:00-9:00 óráig. Az érvényben lévő 

szabályozás szerint a rendelésre előzetes telefonos bejelentkezés 

szükséges: (87) 468-181, (30) 9787 884.  

Gyógyszertári rendelés helye: Balatonszepezd, Orvosi rendelő.  

Rendelési idő: minden kedden és pénteken 8:00-9:00 óráig.  

Állatorvos: Dr. Barátossy György, telefon: (20) 379 6868 és dr. 

Vissi Gabriella, telefon: 70/436-5053 

ABC: Like ABC Balatonszepezd, Árpád út 43. Telefon: (20) 913 

5361. 

Zöldség - Gyümölcs értékesítés: Arany János utca és a Révfülöpi 

utca kereszteződésénél.  

Nyitvatartása: Kedd: 7-11 óráig, péntek: 7-11 óráig, szombaton: 7-

11 óráig.  

Posta: Zánka, Iskola u. 15. Telefon: (87) 468 340 

Kormányablak: Balatonfüred, Felső köz 2, 8230 Telefon: (87) 

795 225. 

Rendőrkapitányság: Balatonfüred, Fürdő utca 15, Telefon: (87) 

482 288. 

Körzeti megbízott: Kántor Krisztián körzeti rendőr. Telefon: 06-

30-630-8110. 

Tűzoltóság: Badacsonytomaj, Fő út 58. Telefon: 105 és (88) 

590 629. 

Hulladékszállítás: Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit 

Zrt., Balatonfüred, Fürdő utca 20. Telefon: (87) 342 633. 

Általános hibabejelentő telefonszámok:  

Áram: (80) 533 533,  

Gázszolgáltató: (40) 200 572. 

Kábel TV: 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.  

Háztartási szennyvíz begyűjtése: Parrag György 8200 Veszprém, 

Erdősáv u. 16. Telefon: 30/9462-378, 88/443-049 
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