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A kormány által Magyarország egész területé-
re kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel 2020. 
november 23. napjától
a hivatalban a személyes ügyfélfogadás szünetel.

Javasoljuk, hogy amennyiben az ügy jellege nem 
igényli a személyes megjelenést, szíveskedjenek az 
ügyintézés telefonon vagy elektronikus úton törté-
nő intézését választani. 

Elérhetőségek: telefon: 0683-344-001, 
mobil: 06-30-569-8505, 

e-mail: polghivalsopahok@t-online.hu

A beadni kívánt iratok elhelyezhetőek a kihelyezett 
postaládába, kérjük, hogy ezzel kapcsolatban is szí-
veskedjenek az ügyintézővel telefonon egyeztetni.

XIV. évfolyam • 2020. november

Kérjük, hogy az ebben az időszakban tervezett sze-
mélyes megjelenésről minden esetben előzetesen 
az ügyintézővel telefonon egyeztessenek. 

Személyes ügyfélfogadás az ügyintézővel előre 
egyeztetett időpontban lehetséges.

A hivatali ügyintézés során az alábbiakat szívesked-
jenek betartani:
1. A hivatalba a belépés a főbejáraton keresztül 

történik
2. A hivatalban az orrot és a szájat elfedő maszk 

viselése kötelező!
3. Belépéskor a kézfertőtlenítés kötelező!

Együttműködésüket és szíves megértésüket ezúton 
is köszönjük!

dr. Bangó Tamás - jegyző

Tisztelt Ügyfeleink!
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F E L H Í V Á S
TISZTELT ALSÓPÁHOKI POLGÁROK!

Az elmúlt időszak időjárása során rendszeresen előfordult, hogy 
rövid idő alatt nagy mennyiségű csapadék hullott, amely károkat, 
problémákat okozott településünkön. Különösen fontos, hogy a 
vízelvezető árkok állapota megfelelő legyen a csapadék lehető leg-
nagyobb mértékű elvezetésére. Sajnos sok helyen tapasztalható, 
hogy a vízelvezető árkok nincsenek karbantartva, rendszeresen 
tisztítva.
A közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról 
szóló 16/2004. (VI. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdé-
se szerint a közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, 
átereszek tisztán tartása, gyommentesítése, a csapadékvíz aka-
dálytalan elfolyásának biztosítása – a telek homlokvonala(i) előtti 
szakaszra kiterjedően – az ingatlan tulajdonosának, illetve hasz-
nálójának a kötelessége. A Rendelet 4. § (2) bekezdése alapján a 
járműbehajtók átereszeinek építése, jó karban és tisztán tartása 
minden esetben az ingatlan tulajdonosának, illetve használójának 
kötelessége.
Kérünk mindenkit, hogy szíveskedjenek gondoskodni az árkok, 
csatornák, átereszek megtisztításáról, és a jövőben fokozottan 
ügyeljenek a tisztán tartásukra annak érdekében, hogy az esőzé-
sek az így elérhető legkisebb károkat okozzák.
Sok lakossági panasz érkezik a tűzgyújtással kapcsolatban, sokan 
nem tartják be az erre vonatkozó rendelkezéseket. Felhívjuk a 
lakosság figyelmét, hogy a tűzgyújtás helyi szabályozásáról szóló 
11/2008. (X. 8.) önkormányzati rendelet 1. §-a értelmében belte-
rületen 2020. szeptember 15. után szerdai napokon 14 és 20 óra 
közötti időszakban lehet a száraz avart, kerti hulladékot elégetni. 
Zöldhulladék, frissen vágott nyesedék elégetése tilos! 
Zártkert és külterület esetében az égetés a Katasztrófavédelem 
engedélyével lehetséges. Információt a Keszthelyi Katasztrófavé-
delmi Kirendeltség nyújt a 83/312-048 telefonszámon.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 2021. január 1. napjától jog-
szabály alapján a tűzgyújtás tilos lesz minden időszakban!
Szintén nagyon sokan tesznek panaszt a kutyák miatt. Rendsze-
resen előfordul, hogy az utcán tartózkodó emberekkel szemben 
az udvarokból kiszökő vagy a póráz nélkül sétáltatott kutyák ag-
resszíven viselkednek, több esetben sajnos emberekre is támad-
tak. A legutóbbi tudomásunkra jutott eset 2020. augusztus 30-án 
történt, amikor egy póráz és szájkosár nélkül sétáltatott kutya egy 
szabályszerűen sétáltatott kutyára és gazdájára támadt. A vétlen 
kutya és az ember is megsérült, csak a szerencsének köszönhető, 
hogy nem történt még súlyosabb sérülés.
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tör-
vény 5. § (1) alapján az állattartó gondoskodni köteles az állat 
megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, 
szökésének megakadályozásáról. A kedvtelésből tartott állatok 
tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. ren-
delet 17. § (1) és (2) bekezdései alapján belterület közterületén 
– kivéve az ebek futtatására kijelölt területet – ebet csak pórázon 
lehet vezetni.
Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb irányí-
tására, kezelésére és féken tartására képes. Közterületen az eb 
tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb sem más állatot, sem 
embert harapásával ne veszélyeztethessen. 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysérté-
si nyilvántartási rendszerrel szóló 2012. évi II. törvény 193. § (1) 
bekezdésének a) pontja értelmében szabálysértést követ el, aki 
a felügyelete alatt álló kutyát a település belterületén felügyelet 
nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja. A szabálysér-
tés elkövetése miatt pénzbírság szabható ki, amelynek mértéke 
150.000 forintig terjedhet. Amennyiben a kutya emberre támad, 
és sérülést okoz, abban az esetben akár büntetőjogi és kártérítési 
felelősséggel is számolnia kell!
Nyomatékosan kérjük az állattartásra vonatkozó jogszabályok ma-
radéktalan betartását, különösen azt, hogy az ebtartók gondos-
kodjanak arról, hogy kutyájuk ne tudjon a közterületre felügyelet 
nélkül kijutni!
Kérünk mindenkit, hogy a felsorolt problémák megoldása érdeké-
ben szíveskedjenek a jogszabályokban és az önkormányzati rende-
letekben megállapított szabályokat betartani. Együttműködésüket 
ezúton is nagyon köszönjük!

Alsópáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete
nevében és megbízásából:

 Czigány Sándor dr. Bangó Tamás
 polgármester jegyző

Parkolási rend változás
Alsópáhokon a Hévízi út elején 6 parkolóhely 
az iskola dolgozói valamint a gyerekeket is-
kolába, illetve iskolából szállító szülők részé-
re lett kijelölve. Kérjük, ezen parkolóhelye-
ket az érintettek részére szabadon hagyni! 
Köszönjük!

Alsópáhok Önkormányzata

Közösségi munka- szebb település

Az Alsópáhokért Közalapítvány a „Társadalmi szerepvállalás erősí-
tése a közösségek fejlesztésével” pályázata keretében 5. alkalom-
mal szervezte meg az ÖNKÉNTES NAPOT Alsópáhokon. Az előző 
években tucatnyi tevékenység valósult meg önkéntesek közremű-
ködésével: templomkertben növények ültetése, padok festése, 
buszvárók, utcabútorok festése, játszótéren és sportpályán ker-
tészkedés, padok és asztalok festése, kerékpárút mentén korlát 
festése. Köszönjük az önkéntes munkát mindenkinek! Óvjuk, véd-
jük természeti és épített örökségünket!

Czigány Sándor - kuratóriumi elnök
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Kedves Alsópáhoki Lakosok!
Falunkban az 1998. évtől működik aktívan „Az Alsópáhoki Óvo-
da és Iskola Gyermekeiért” Alapítvány, amely szülői kezdemé-
nyezésre jött létre. Az alapítvány fő célja: anyagilag támogatni 
az iskola és az óvoda gyermekeit osztálykirándulás, gyermek-
nap, év végi jutalmazás, Erdei Iskola, karácsonyi ajándékozás 
alkalmából, valamint mindig szívesen mellé áll az iskola és az 
óvoda nagyobb felújításainak (az iskolai vizesblokk kialakítása, 
az óvoda játszóterének korszerűsítése, az iskola udvarán lévő 
játszótér felújítása). Valamint jelen vagyunk az iskolai-, óvodai 
rendezvényeken is.  
A 2019-2020-as tanév utolsó hónapjai szokatlan módon tel-
jesültek a járványügyi helyzet miatt, ám a tanév végén – mint 
minden évben – a 4. osztályos tanulók részt vehettek az Erdei 
Iskolában; ezt most is örömmel támogatta az alapítvány. 
Anyagi támogatásainkat különböző forrásokból tudjuk bizto-
sítani: az SZJA 1%-a érkezik számlánkra, magán személyektől 
és cégektől kerülnek befizetésre kisebb összegek, Felsőpáhok 
Önkormányzatának támogatását kaptuk az iskola játszóteré-
nek felújításához, és fő támogatónk Alsópáhok Önkormányzata 
minden évben utal a számlánkra egy nagyobb összeget.
Az idei évben a járvány okozta helyzet az önkormányzatot is ne-
héz anyagi körülmények elé állította, ezért a kuratóriumi tagok 
egyetértésével ebben az évben nem adtuk be támogatási kérel-
münket, így a rendelkezésünkre álló összeggel gazdálkodunk. 
Az iskolai és óvodai programok kiesése miatt alapítványunk is 
kevesebb támogatás kifizetését teljesítette.
Kérjük, ha teheti, adója 1%-ával vagy egyéb, pénzbeli adomány-
nyal segítse az alapítvány gyermekeket támogató munkáját. 
Szíves felajánlását az alábbi számlaszámra utalhatja: 

„Az Alsópáhoki Óvoda és Iskola Gyermekeiért” Alapítvány
(adószám: 18960466-1-20)

Takarékbank - 74500217-10121083-00000000

Az alapítvány kuratóriumi tagjainak nevében tisztelettel:
Kovács Angéla - kuratóriumi elnök

Alsópáhok a Körül-tekintő műsorban
A Keszthelyi Televízió 2020. november 3-i  Körül-tekintő 
műsorának vendége volt Czigány Sándor Alsópáhok község 
polgármestere.
A riportot megtekinthetik a TV Keszthely honlapján a Körül-
tekintő műsorában.
https://tvkeszthely.hu/magazinok/korultekinto-2020-11-03

Tisztelt Alsópáhoki lakosság!
A tél közeledtére való tekintettel a Gazdasági Ellátó Szervezet 
a következőkben kéri a Tisztelt Lakosság segítségét, együttmű-
ködését.
Havazás, megmaradó hó esetén kérjük, gépjárműveiket ne 
hagyják az úttest szélén!
Még rövid időre történő parkolás esetén is szíveskedjenek az 
úttest szelvényétől lehetőség szerint legnagyobb mértékben 
lehúzódva leállni!
Az úttest szélén történő parkolás egyrészt balesetveszélyes (az 
úton közlekedő jármű megcsúszhat és kárt okozhat saját au-
tónkban), másrészt a legtöbb esetben lehetetlenné teszi kol-
légánk számára az úttestről a teljes szélességben történő hó 
eltakarítását. 
A frissen hullott, illetve lefagyott havon a munkagép is könnyen 
irányíthatatlanná válhat, az esetleges baleset következtében 
okozott károkért ebben az esetben nem tudunk felelősséget 
vállalni.
Amennyiben közelükben az említett módon történő parkolást 
tapasztalnak kérjük, figyelmeztessék a gépjármű vezetőjét an-
nak veszélyeire!
Mindezzel saját maguk, illetve gépjárművük épségét óvják, to-
vábbá hozzájárulnak a minél hatékonyabb és gyorsabb hó elta-
karításhoz a településen, ami mindannyiunk közös érdeke.
Együttműködésüket köszönjük! Kívánunk baleset- és probléma-
mentes közlekedést a tél hátralévő részében!

Kozma Zoltán – GESZ vezető

Változás a helyi termékbolt működésében
Az alsópáhoki helyi termék bolt tulajdonosa, Alsópáhok Község Ön-
kormányzata ezúton tájékoztatja a helyi és környékbeli lakosságot, 
hogy a bolt üzemeltetői váltására a lakosság részéről felmerülő igé-
nyek magasabb szintű, teljesebb körű kiszolgálása céljából került sor. 
A helyi termék bolt bérbeadására szeptemberben meghirdetett nyil-
vános felhívásra Alsópáhokról, Keszthelyről és Sármellékről érkeztek 
ajánlatok. A jelenlegi bérlő nem nyújtott be ajánlatot. A három aján-
lat közül a Képviselő-testület egyhangúlag a Páhok Panzió Éttermet 
működtető Franek György vállalkozó ajánlatát fogadta el, aki 2020. 
december 1-től veszi át az üzemeltetést. A jelenlegi bérlő november 
22-én bezárta a boltot, és az átadáshoz szükséges festési munkála-
tokat végzi el. Az új bérlő az ingatlan belső tereinek funkcionális új-
ragondolását követően várhatóan 2020. december 15-én nyitja újra 
az egységet, a helyi közösséggel való kölcsönös együttműködés szán-
dékával. Az új üzemeltetőnek kívánjuk, hogy az ajánlatában leírtakat 
tudja megvalósítani, és tevékenységével a lakosság minél szélesebb 
körű megelégedésére szolgáljon. Az eddigi üzemeltetőnek köszönjük 
a munkáját, kívánunk neki további jó egészséget. 

Czigány Sándor  polgármester
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PÁLYÁZATI HÍREK
Az elmúlt hónapok gazdasági nehézségei, az önkormányzati adó-
bevételek részbeni elmaradása ellenére a beruházások, ha lassabb 
ütemben is, de folytatódnak településünkön. A cél az, hogy minél 
kevesebb önerős, sokkal inkább 100%-os támogatású pályázat se-
gítségével valósítsuk meg beruházásainkat.
Magyar Falu Program keretében –mely támogatás a legnépsze-
rűbb program közé tartozik - több sikeres pályázatot nyújtottunk 
be. A Sport és fitnesz park szeptember 11-től várja a mozgás iránt 
érdeklődőket. Több fajta, un. saját testsúlyos erőnlét fejlesztésre 
nyílik lehetőség, elsősorban a felnőtt korosztály számára. Belte-
rületi utak pályázaton elnyert 26,6 millió forintos támogatásnak 
köszönhetően a Kossuth Lajos utca első üteme és az Árpád utca 
burkolatának felújítása történhet meg várhatóan 2021 év első fe-
lében. A kultúra támogatása sem maradhat ki a sorból, hiszen a 
művelődési ház munkatársának bér és járulék költségéhez járul 
hozzá az állam 1 éven keresztül pályázati forrással.
Tartalék listára került a külterületi utak, területek gondozását se-
gítő munkagép (MTZ traktor és kiegészítő gépek, eszközök) pályá-
zatunk, de bízva a támogatási keret növelésében, év végéig még 
számíthatunk pozitív döntésben.
Évek óta tervezett mind két temetői ravatalozó felújítása, de miu-
tán Önkormányzatonként egy épület felújítására lehetett pályázni, 
így a nagy temetői ravatalozó került be a programba. A 100%-os 
támogatottságú beruházás részeként az épület új tetőcserepet 
kapna, déli oldalon a nyílászárók kicserélésre kerülnének, új szél-
védőfal létesülhet, továbbá kívül-belül a falak új színezést kapná-
nak, ill. egy megnagyobbított előtetővel az előtér komfortosabban 
használhatóvá válna.  A nemesboldogasszonyfai temetőt az önkor-
mányzat önerőből kívánja felújítani.
Hosszas előkészítési munkát (tervezés, kiviteli tervek jóváhagyá-
sa) követően november 3-án elindult a Belügyminisztérium által 
30 millió forint értékben támogatott orvosi rendelő felújítása. Az 
épület új cserépfedést kap, megújul a homlokzat, kicserélésre ke-
rülnek a nyílászárók, felújításra kerül a villamos és fűtésrendszer, 
a belső burkolatok is megújulnak. A korszerű, modern kialakítású 
épületben kap helyet az új gyógyszertár. A felújított egészségház 
jövő év elején kerül átadásra.
Még ebben az évben elindul a mini bölcsőde tervezési folyamata, 
a konkrét kiviteli munkák jövő év tavaszán kezdődhetnek meg. A 
20,7 millió Ft értékű pályázati forrás az Európai Unió támogatá-
si keretéből biztosított. A 7 férőhelyes bölcsőde az óvoda épüle-
tében lesz kialakítva szülői előtérrel, gyermek átadóval, fürdő és 
foglalkoztató helyiségekkel. A gyermekek szabadtéri mozgását egy 
játszókert fogja biztosítani. Az új intézmény 2021. szeptemberétől 
várja majd a kisgyermekeket. 

Egészségügyi ellátás
Háziorvosi ellátás

Kedves betegek!
Ha Önnél az alábbi tűnetek jelentkeznek: fejfájás, láz, köhö-
gés, hasmenés, gyengeség, íz-  és szaglásvesztés - kérjük tele-
fonon értesítse háziorvosát! A rendelőintézetet, kérjük csak a 
legszükségesebb esetben keressék fel személyesen! Az orvosi 
vizsgálathoz előzetes telefonos időpont egyeztetés szükséges. 
A receptírás is telefonon történik rendelési időben.

Rendelési idő:
 Hétfő 8:00 – 10:00
 Kedd 8:00 – 11:00 
 Szerda 11:00 – 13:00
 Csütörtök 10:00 – 12:00 és 16:00 – 17:00
 Péntek 8:00 – 11:00

telefonos elérhetőség: +3683 344 002 
háziorvos: Dr. Molnár Gábor +3630 9355 691

helyszín:  8394 Alsópáhok, Fő u. 41. 
(takarékszövetkezet régi helyén)

Felnőtt orvosi ügyelet
Kórház, 8360 Keszthely Ady Endre utca 2.

Ügyeleti idő: hétköznap 16.00-tól másnap 7.00-ig,
hétvégén és ünnepnapokon 7.00-től másnap 7.00-ig. 

Elérhetőség ügyeleti időben: Tel.: +3692 321 000
Mentők: 104

Gyermekorvosi ellátás
Új helyen: Alapellátási Intézet - Keszthely, Sopron u. 2.

Gyermekorvos: Dr. Józsi Mária
elérhetősége: +36 30/9477-933 vagy +3683/515-053

Belvízelvezető rendszer felújítására is nyújtottunk be pályázatot 
50 millió forint összegre, ami jelenleg bírálat alatt van. A település 
egyes területeit érintő legfontosabb, legsürgetőbb beavatkozások 
lettek betervezve a felújítási programba: temetői részen új föld-
árok építése, iskolánál 2 új rácsos folyóka építése, Kolping előtt 
16m hosszúságú rácsos folyóka felújítása, Kelemen úton horda-
lékfogó akna építése, földárok és csőátereszek felújítása, Kiskocor 
utcában földárok építése, Deák, Keszthelyi és Mély utcában 
árokburkolási munkák, Kossuth utca – Kenderáztató befogadóig 
1 km földárok építése, árapasztó és leeresztő műtárgyak építése. 
Támogatás megítélése esetén a beruházás 2021.- 2022. évben va-
lósulhat meg.
A szabadidő sport feltételeinek javítására TAO pályázat keretében 
a tavasz folyamán 4 új kandelláber került letelepítésre a sportcent-
rum edzőpályáján. A világítás kiépítése az esti sportolásra nyújt 
lehetőséget szervezett keretek között. További terveink, hogy a 
két labdarúgópályán már kiépített automata öntözőrendszer víz-
ellátására kutat furatunk, szintén TAO támogatás igénybevétele 
mellett.

Horváthné Makó Judit alpolgármester,
településfejlesztő
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Tisztelt Alsópáhoki Lakosok!
A Gazdasági Ellátó Szervezet részéről a következőkről szeretnénk 
tájékoztatni Önöket és egyúttal kérjük együttműködésüket.
Az elmúlt időszakban a település örömteli nagy léptékű fejlődé-
se magával hozta az önkormányzati területek, gondozást igénylő 
zöldfelületek növekedését. Mindezzel arányosan a GESZ feladatai 
folyamatosan nőttek, a munkaerő állomány ehhez nem tudott lét-
számban megfelelően felzárkózni.
Dolgozóink a koronavírus járvány első és második hulláma alatt, 
jelenleg is azon dolgoznak, hogy a település rendezett, tiszta képet 
mutasson, a lakosság és az ide látogatók igényeinek, kényelmének 
megfeleljen, szép és vonzó legyen mindenki számára.
A nyári és őszi/téli virágosítást, illetve az ültetett, kihelyezett vi-
rágok gondozását dolgozóink lelkiismeretesen, kreatívan és nagy 
odafigyeléssel végzik, hogy évről évre szebben, igényesebben, 
minél több helyszínre kiterjedően tudjuk virágba borítani a tele-
pülést. Ennek eredményét láthatják Alsópáhok utcáin, különböző 
helyszíneken.
A zöldterületek kaszálását kézi erővel mindössze 3 fő, gépi erővel 1 
fő dolgozónk végzi. Ez a település összes önkormányzati területére 
vonatkozóan hatalmas feladat, amelyet a különböző karbantartási, 
épület és építmény állag megóvási munkák mellett kell elvégez-
ni. Dolgozóink ezt a munkát a lehetőségeikhez képest maximális 
odafigyeléssel és erőbedobással végzik nap, mint nap, mégis elő-
fordulhat, hogy néhány helyre később, nem a megfelelő időben 
jutnak el az egyéb megsokasodott munkák, teendők végett.
Kérjük Önöket, ha bármilyen önkormányzati területet érintő prob-
lémát észlelnek a településen, azt jelezzék az Önkormányzat vagy a 
GESZ felé és igyekszünk azt dolgozóinkkal mihamarabb orvosolni.
Dolgozóink az elmúlt hetekben a település nagy részén fa- és bo-
korritkítási, gallyazási munkákat végeztek. Kérjük, hogy települé-
sünk szépítése érdekében, Önök is vegyenek részt a saját ingatla-
nok előtti területek gondozásában, ápolásában (fűnyírás, belógó 
ágak gallyazása, ároktisztítás), hiszen ez mindannyiunk közös ér-
deke.

A GESZ a jövőben is mindent megtesz településünk szépítése, gon-
dozása érdekében, kérjük, segítse Ön is munkánkat, tegyük együtt 
még szebbé településünket!
A megnövekedett feladatok miatt a GESZ folyamatosan felvételt 
hirdet közfoglalkoztatott segédmunkás munkakörben, fix kiszámít-
ható bérezéssel és munkaidő beosztással, zöldterület gondozási 
feladatok ellátására. Az állásra a munkaügyi központnál nyilván-
tartott, regisztrált munkanélküliek jelentkezését várjuk!
Együttműködésüket köszönjük!

Kozma Zoltán - GESZ vezető

Tisztelt Alsópáhoki Lakosok, Tisztelt Ügyfeleink!
A koronavírus járvány elleni védekezés miatt intézményünk 
működésében a következő változások léptek életbe, ame-
lyekkel kapcsolatban kérjük együttműködésüket és megér-
tésüket:
A GESZ iroda teljes létszámmal, teljes nyitvatartási időben 
működik, azonban az intézmény ajtaját – az iskolai étkezés 
idejét, valamint az étkezési befizetési napokat kivéve – zárva 
tartjuk. Kérjük, amennyiben az ügy jellege lehetővé teszi, a 
személyes ügyfélfogadás helyett válasszák az elektronikus 
vagy telefonos ügyintézést. Ha az adott ügyben az ügyinté-
zéshez személyes találkozás szükséges, egyeztetés alapján 
lehetséges.

Kérjük, az intézmény épületébe történő belépéskor vegyék 
figyelembe a következő előírásokat:
1. Az intézménybe ügyintézés céljából történő belépés kizá-

rólag orrot és szájat eltakaró maszkban lehetséges!
2. Az intézménybe belépéskor a kézfertőtlenítő használata 

kötelező! Kézfertőtlenítésre az ügyfél bejáratnál automa-
ta, adagolós fertőtlenítő készülék áll rendelkezésre.

3. Az irodák előtti folyosón, az ügyfelek várakozása során a 
1,5 méteres védőtávolságot be kell tartani!

4. Az irodákban és a pénztárban egyszerre kizárólag 1 fő 
ügyfél tartózkodhat!

5. Indokolt esetben, betegség gyanú felmerülésekor az in-
tézménybe belépő ügyfél lázmérésre kötelezhető. A láz-
mérés során mért értékek semmilyen formában nem 
kerülnek tárolásra, rögzítésre, csak a pillanatnyi állapotot 
rögzítik.

Intézményünk az ellátások jellegéből adódóan kiemelt fi-
gyelmet fordít a folyamatos fertőtlenítésre. Ennek kereté-
ben:
1. Az intézmény közös használatú tereit, azok szabad felüle-

teit (lépcsőfeljáró, korlát, ajtó kilincsek) naponta többször 
fertőtlenítjük.

2. A tanyagondnoki autóbusz – amellyel az ebéd- és beteg-
szállítás, illetve egyéb ügyintézés történik, legalább na-
ponta fertőtlenítésre kerül.

3. Az étteremben, a csoportok érkezése előtt és az egyes 
csoportok között az étterem felületei fertőtlenítésre ke-
rülnek.

4. Az éthordók fertőtlenítése naponta, azoknak az intéz-
ményhez történő visszaérkezésekor megtörténik. Így szál-
lítás előtt az étel már a fertőtlenített, tiszta éthordókba 
kerül adagolásra.

Kérjük Önöket, hogy intézkedéseink betartásával segítsenek 
a vírus terjedésének megakadályozásában, egymás egészsé-
gének megóvásában!

Együttműködésüket köszönjük!

Kozma Zoltán - GESZ vezető



Alsópáhok Hírei

6

Panni néni a vasokleveles óvónéni
Az alsópáhoki Jäger Józsefné Panni néni 1955-ben szerzett óvónői 
diplomát a Soproni Állami Óvónőképzőben. Óvónői feladatait elő-
ször a sármelléki, majd pápai óvódákban végezte, majd 1978-tól 
az alsópáhoki óvoda vezetője lett nyugdíjazásáig. Alsópáhokon az 
oktatás kiváló dolgozója kitüntetéssel jutalmazták kimagasló szak-
mai tevékenységét. Nagyon sok helyi gyermek kedves óvónénije 
volt Panni néni. Jelenleg is aktív résztvevője a helyi közéletnek, 
hisz a mai napig a kézimunka szakkör meghatározó tagja.

Szépkorúak köszöntése
Az alsópáhoki Pap Lászlóné 2020. szeptemberben, míg 
Kárász Jánosné Teri néni novemberben töltötte be 90. élet-
évét. Születésnapjuk alkalmából a szépkorú hölgyeket Al-
sópáhok Község Önkormányzata nevében Czigány Sándor 
polgármester úr és dr. Bangó Tamás jegyző úr köszöntötte, 
akik átadták a Magyarország Miniszterelnöke által kiállított 
köszöntő okiratot.

Kívánunk további jó egészséget! 

A 90 éves Pap Lászlónét (bal kép) és Kárász Jánosnét (jobb kép) 
köszöntötte a község polgármestere

Domján János magyar állampolgári esküt tett 
Domján Jánost Magyarország Köztársasági Elnöke vissza-
honosította, az állampolgársági esküt 2020. október 12-én 
tette le Alsópáhok Község Polgármestere, Czigány Sándor 
előtt. Az eskütételen jelen volt János kedves felesége, And-
rea is. Mindketten meghatódtak az eskütétel során, hiszen 
örömmel töltötte el őket, hogy János magyar állampolgárrá 
vált. János hosszú évekig Németországban élt, feleségével 
két éve költözött Alsópáhokra, ahol úgy érzik, hogy otthonra 
leltek.

Állampolgári eskü településünkön
Vasileva Marija alsópáhoki lakost Magyarország Köztársasági El-
nöke honosította. A honosított személy Alsópáhok Község Polgár-
mestere, Czigány Sándor  előtt 2020. szeptember 7. napján letette 
az állampolgársági esküt, és ezzel magyar állampolgárrá vált. Az 
állampolgársági eskün jelent volt Marija férje, szülei és testvérei. 
Mariját nagy boldogsággal töltötte el, hogy magyar állampolgár-
rá vált, szívhez szóló szavakkal köszönte meg az okiratot. Marija 
általános iskolai tanulmányait Alsópáhokon fejezte be, jelenleg 
Budapesten él bolgár férjével együtt, de mindig szívesen tér haza 
szüleihez, testvéreihez Alsópáhokra.
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Tisztelt Alsópáhokiak, Kedves Olvasók!
Mint az Alsópáhoki Egy-

házközség plébánosa  

szeretnék bemutatkozni. 

Bóka Tibornak hívnak, Pá-

pán születtem 1980-ban. 

Gyermekéveimet Vasza-

ron töltöttem, középisko-

lát Pápán végeztem, majd 

a Veszprémi Szeminári-

umban eltöltött hat év 

után szintén Pápán 2004. 

július 2-án szentelt pappá Dr. Márfi Gyula korábbi veszprémi 

érsek atya. Két év keszthelyi káplánság után lettem Sármel-

lék plébánosa, egy évig Szentgyörgyváré is, majd 2007-től 

elláttam Zalaapáti, Bókaháza, Esztergályhorváti  lelkipásztori 

teendőit. 

Dr. Udvardy György érsek atya ez év augusztus 1-től meg-

bízott Alsópáhok, Sármellék, Szentgyörgyvár, Nemesbük 

plébániák vezetésével, és természetesen a hozzátartozó 

fíliális egyházközségek Felsőpáhok, Nemesboldogasszonyfa, 

Alsó-, Felsőmánd, Zalaköveskút, Zalaköszvényes ellátásával 

Alsópáhok központtal. Nem kis feladatot kaptam, de biza-

kodva jöttem át új szolgálati helyemre. Eddig is, és ezután 

is törekszem, hogy mindenhol koncentráljak a feladatokra, 

elsősorban a közösségépítésre. Nem lehet kedvenc falum, 

mert mindenhol ugyanúgy kell Krisztust és az Ő tanítását 

közvetítenem hívek felé. A liturgiák szép, és szabályos vég-

zése mellett nagy hangsúlyt fektetek a közösség építésére.

A közösségnek megtartó ereje van. Megtart a közös hitben, 

és szeretetben. A közösség nem csak egymás mellett élő em-

berek csoportja, hanem együtt gondolkodó, egymásért fele-

lősséggel tartozó emberek szövetsége. Ebben a közösségben 

helye van az elesett embernek, a munkásnak, az értelmisé-

ginek, családosnak, egyedülállónak, fiatalnak, öregnek egy-

aránt. Jó munkatársakkal, a falu és intézmények vezetőivel, 

valamint a közösség tagjaival együttműködve lehet valami 

maradandót alkotni.

Minden erőmmel igyekszem szolgálni az embereket és raj-

tuk keresztül Istent.

Bóka Tibor plébános

In Memoriam ifj. Kocsmár Tibor
Drága Tibi, Kedves Kollégám!

Megdöbbentő, szörnyű hír…elmentél. Felfoghatatlan, hogy örökre 
búcsúznom kell Tőled. 2005-ben kezdtél a GESZ-nél, majd ezt kö-
vetően további hosszú-hosszú éveket töltöttünk együtt, mert Te is 
és én is úgy éreztük, hogy jól tudunk együtt dolgozni, és az elvárá-
soknak megfelelni. Úgy érzem, ez mindig sikerült is.
Munkádra mindig számíthattam, ha munkaidőn túl is kértem a se-
gítséged, soha nem mondtál nemet. Kitűnő Kolléga voltál. Tudtam, 
ha téli időszakban havazott, éjjel traktorba ültél, hívás nélkül men-
tél és tetted a dolgod – köszönöm.
Köszönöm Neked, hogy „Főnökasszonyod” (ahogy azóta is hívtál) 
lehettem. Először féltem leülni és írni ezt a pár sort Rólad, de most 
úgy érzem, órákig tudnék írni és sorolni…őszinte, csupa szív ember 
voltál.
Találkoztunk – Te mosolyogva köszöntél és integettél mindig, most 
én integetek Neked fel az angyalokhoz, akik vigyáznak Rád, csak 
könnyeimnek nem tudok megálljt parancsolni…
Kedves Tibi! Nyugodj békében! Isten Veled!

„Főnökasszonyod” Marietta

Kedves Tibi! Drága Tibike!
Üres a széked… Kérdeznénk reggelente egymástól: „Hol a Tibi? 
Nem jön ma?” – és akkor jön a felismerés, hogy hiszen nem jössz 
többé. Felfoghatatlan. Nap, mint nap elmegyünk a traktor, a mun-
kagép mellett. Amikre mindig annyira vigyáztál. Amiket úgy gon-
doztál, mintha a sajátod lett volna. Amikkel hosszú éveken keresz-
tül lelkiismeretes, értékes és nélkülözhetetlen munkát végeztél a 
településen.
Eszembe jut, ahogy egy-egy munka közben meglátogattalak, kinyi-
tottad a traktor ajtaját és megkérdezted: „Főnök, jó lesz így?” – 
Jó lesz, Tibi! Nagyon jó! Köszönöm! Mindig, mindenben lehetett 
számítani Rád, akár a területek gondos kaszálásáról, a hegyi utak 
javításáról, a téli hótolásról, vagy csak egy hirtelen jött segítségké-
résről is volt szó.
Mindannyiunk nevében mondhatom, őszintén örülünk, szerencsé-
sek vagyunk, hogy megismerhettünk és Veled dolgozhattunk. Kö-
szönjük! Kiváló Kollégát és kiváló Embert ismertünk meg Benned.
Sosem felejtünk el, gondolatban és a szívünkben mindig itt vagy 
velünk! Nyugodj békében, Tibi!

„Zoli Főnököd” és Kollégáid
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125 éves az alsópáhoki ÖTE
2020. fontos év az alsópáhoki Önkéntes Tűzoltó Egyesület éle-
tében, hisz 125 évvel ezelőtt „…A körjegyző javaslatára 1895-
ben felmerült az alsópáhoki önkéntes tűzoltó egylet megala-
kításának gondolata. Az egylet elnökévé június 8-án Bezerédy 
Lajost, a püspöki uradalom bérlőjét választották meg....” (Al-
sópáhok története)
Az idei év rendkívüli helyzete miatt szeptember 4-én került 
sor egy kis ünnepi megemlékezésre valamint a Tűzoltók vé-
dőszentjének, Szent Flórián szobrának megkoszorúzására. Az 
ünnepségen az Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai, Czigány 
Sándor polgármester úr, Kovács Angéla képviselőasszony va-
lamint Angyal Péter tü. alezredes a keszthely HTP tűzoltósági 
felügyelője is részt vett.

Továbbra is Humanitárius település
cím birtokosa Alsópáhok

Alsópáhok település 2015-ben nyerte el a Humanitárius Tele-
pülés kitüntető címet. Ezt a kitüntető címet 2020-ban pályá-
zat útján kellett megerősíteni. Alsópáhok Önkormányzata, a 
Humanitárius Település címet újabb 5 évre kiérdemelte. A díj 
átadására október 26-án Keszthelyen került sor a Vöröskereszt 
Ünnepség keretében, a díjat  Czigány Sándor Polgármester úr 
vette át. Köszönöm Horváthné Makó Juditnak a pályázat elké-
szítését. Büszke vagyok arra, hogy ismételten kitüntető címet 
kaptunk községünkben végzett idősekért, rászorulókért végzett 
munkánkért, mely munkában mindenkor segít Alsópáhok Köz-
ség Önkormányzata.
Az ősz folyamán, Alsópáhokon a Kolping Hotelben került sor 
véradásra, amelyen alsópáhoki véradók is szép számmal vettek 
részt. Köszönjük az önkéntes véradóknak a segítséget, hogy a 
szükséges mennyiségű vért sikerült levenni a véradáson.
Októberben a Keszthelyi Területi vezetőség választáson Balázsy 
Mária Évát választották meg a Vöröskereszt Területi elnökének. 
Engem - Kiss Józsefnét -  ismételten a területi vezetőségbe vá-
lasztottak, valamint a 2021-es évi választáson Megyei Küldött 
lettem. Köszönöm az ismételt  bizalmat.
Mindenkinek jó egészséget kívánok! 

Kiss Józsefné a Vöröskereszt Szervezet vezetője

Alsópáhoki az év Polgárőr Egyesülete
Az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) 2020. október 21-én 
Balatonszárszón tartotta ünnepségét az 1956-os hősökre 
emlékezve.

Az ünnepségen részt vett:  dr. Túrós András az OPSZ elnö-
ke, Fekete János Balatonszárszó település polgármestere, 
Witzmann Mihály a térség országgyűlési képviselője,  Pungor 
János r.ezredes, rendőrségi főtanácsos, Somogy megyei 
rendőrfőkapitány-helyettese, Cseh István a Fejér megyei 
Polgárőr Szövetség elnöke, Poór Gyula a Somogy megyei 
Polgárőr Szövetség elnöke, Bedi Ákos Vas megyei Polgárőr 
Szövetség elnöke és Horváth Róbert a Zala megyei Polgárőr 
Szövetség elnöke. Az ünnepi megemlékezés után kitünteté-
sek átadására is sor került. A hatékony közterületi polgárőr 
szolgálatért az Országos Polgárőr Szövetség Elnöksége az 
„Év Polgárőr Egyesülete” kitüntető címet adományozta az 
alsópáhoki Polgárőr Egyesületnek, amelyet Urbán Zoltán az 
egyesület elnöke vett át dr. Túrós Andrástól és Witzmann 
Mihálytól.
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Babazászlók lobognak Alsópáhokon

A Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom hagyományteremtő kezdeményezést indított útjára, melynek keretében a csat-
lakozó önkormányzatok, közintézmények, otthonok és magánházak egyaránt zászlót tűznek ki épületeikre, ha újszülött érkezik 
közéjük.
Horváthné Makó Judit alpolgármester asszony, az önkormányzat településfejlesztő munkatársa lelkes közvetítésével mától 
Alsópáhokon is loboghatnak a babazászlók.

A babáknak és szüleiknek kívánunk jó egészséget, sok örömöt és boldogságot!
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Bittó Dániel
2020.11.01.

ISTEN HOZOTT ALSÓPÁHOKON!

Horváth
Denisz Miron  
2020.09.21.

ISTEN HOZOTT ALSÓPÁHOKON!

Varga Hanna
2020.09.03.

ISTEN HOZOTT ALSÓPÁHOKON!

Védőnői ellátás
Kedves Anyukák és Kismamák!

A jelenlegi járványügyi helyzetben az országos tiszti főorvos javaslatára 
a védőnői szolgálat elsődlegesen online kapcsolattartásra tér át.

Elérhetőségeim: +3630/2333-018, +3630/3349-037 
emesevedono.keszthely@gmail.com, messengeren.

A védőnői szűrővizsgálatok és a várandós gondozás időpont egyeztetés 
után érhetőek el. A védőnői tanácsadáson csak tünetmentes, egészsé-
ges személy vehet részt! A gondozott személy/szülő, valamint a 6 éves 
és annál idősebb gyermek is viseljen maszkot! A védőnői tanácsadó-
ban egyszerre egy fő, gyermek esetén egy hozzátartozó lehet jelen.

Ezúton is köszönöm a családok együttműködését és az érvényben lévő 
szabályok betartását!

Angyalné Bereczky Emese helyettes védőnő
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Kátyán-hegyi gondolatok
Kerti teendőink novemberben 

Az őszi – ahogy itt mondják – a berregő hónapokban előbb vagy 
utóbb beköszöntenek a fagyok, és november a kemény lehűlés 
idejét jelentheti. A ház körül, hagyományos és modern kertjeink-
ben számos munka vár ránk ebben az időszakban is!
A kamrában eltárolt téli alma- és a körtefajta gyümölcsök, a birs 
egészségét ellenőrizzük rendszeresen, és érési idejük, ízük, zama-
tuk szerint válogatva tegyük teljessé étrendünket. A naspolya jó 
utóérésű a raktározás során. Több helyen ültetnek már sövénynek 
homoktövist, ami sárga gyümölcsének C-vitamin tartalma a szin-
tén most szedendő csipkebogyóéval vetekszik. 
A diótermés tekintetében a dióburok fúrólégy nagyon megkeseríti 
az életünket. Ha szedés alkalmával megsemmisítésre összegyűj-
töttük a fehér nyüveket rejtő burkokat, sokat tettünk a jövő évi 
termés egészsége érdekében, de még a leveleket is össze kell gyűj-
teni, és arra is megoldást kell találni, hogyan tudjuk permetezni 
diófáinkat az új kártevő ellen.
Ez az év a kerti hulladék, nyesedék, lomb elégetésének utolsó le-
hetősége. Fel kell készülni a komposztálás alkalmazására bővebb 
körben, és a venyige, ágak, gallyak hasznosítására – mint korábban 
– gyújtósként, bogrács, katlan, sütőhelyi tüzelőként. A komposztá-
lás mellett a vastag ágak, túlnőtt és pusztuló nyitvatermő törzsek 
aprítékolására érdemes lenne közösségi rendeltetésű gépet besze-
rezni és működtetni a faluban az országos égetési tilalom beve-
zetése után. A diólevelet is nyugodtan összegyűjthetjük, mert a 
hosszadalmas lebomlás során mérgező anyagok mind átalakulnak. 
A komposztáló helyeket, ládákat érdemes ellenőrizni, jól lefedni, 
hogy a keletkező hő bennük maradjon, és az eső ne mossa ki a 
tápanyagot.
Október és november alkalmas az ásásra, a trágyázásra és a ter-
mőréteg mélyítésére. A földet most elég mélyen átáztatták az őszi 
esők. Itt az utolsó alkalom a fák, bokrok, szőlő ültetéséhez. A föld 
átfagyása előtt még meg tud erősödni a gyökérzetük, mai a várha-
tóan száraz tél és tavasz miatt is előnyös. Most viszonylag könnyű 
az elegendő mennyiségű trágyát befogadó és a gyökereknek köny-
nyű fejlődést biztosító laza, talajszerkezetű ültetőgödrök ásása. A 
veteményeskert földjét korábban rugós ásóval készítettük elő, ami 
biztosította az istállótrágya mélyre helyezését, és formás gyökér-
zöldségek, gumók fejlődését. A durva, rögös ásást a tél ereje por-
hanyítja, simítja el, és kedvezővé teszi a talajélet számára.
Érdemes begyűjteni a kelbimbót, a póréhagymát; ne bízzuk a téli 
friss zöldséget csupán az időjárás és a kártevők szeszélyeire.  Ilyen-
kor még betakarítható a zeller, a kelkáposzta, a karalábé, valamint 
a sárgarépa, a petrezselyem, a sóska, esetleg a spenót. Akárcsak a 
gyümölcsöket, ellenőrizzük és folyamatosan válogassuk át tárolt 
zöldségeinket, a burgonyánkat is, mielőtt a rothadás szétterjedne. 
Itt az ideje elültetni a fokhagymát, az áttelelő salátákat, téli mákot, 
hagymás, koratavaszi–tavaszi dísznövényeinket. Tökéletes az idő 
málna- szeder- és más bogyós növények, rózsák gondozására, új 
tövek ültetésére. A nyári hagymákat, gumókat (pl. dália) viszont 
ássuk ki, és helyezzük jól levegőző ládában a pincébe, akárcsak 
kedvenc muskátli töveinket.

Az augusztus végén átültetett földieper, megritkított málna, ribizli 
már szépen megerősödve várja a telet, itt az ideje a permetezé-
süknek. A lemosó permetezés ajánlatos a teljes lombhullás előtt a 
szőlőben és a gyümölcsösben is. Minden esetben gyéríti a kóroko-
zókat, és csökkenti tavasszal a talajról visszafertőzés esélyét. 
A szőlő tavaszi metszését „öregeléssel” könnyíthetjük meg a tél 
folyamán. Érdemes megmetszeni az alma- és körtefáinkat. Cser-
jéink elvirágzott, letermett részeinek metszéséhez is hozzáfogha-
tunk. Ellenőrizzük a fiatal fákat, hogy megfelelően meg legyenek 
karózva az erős szelek ellen. A lombhullató és örökzöld sövényeket 
utoljára vissza kell vágni.
Nem kaszáló művelés esetén, a díszgyepekben utoljára november 
elejéig kell füvet nyírni. Ilyenkor ne nyírjuk a füvet „tövig”, mert 
hosszabb fű jobban tudja hasznosítani a napfényt, kevésbé gyo-
mosodik és mohásodik.

Dr. Szabó István egyetemi tanár 

Közérdekű információk, telefonszámok:
Czigány Sándor polgármester:
0683-344-090, 0630-2353-485

Önkormányzati Hivatal: 0683-344-001 vagy
0630-569-8505

Dr. Szántó Imre Általános Iskola: 0683-344-010
Alsópáhoki Szivárvány Óvoda: 0630-575-5143

Művelődési Ház, Kocsis Zsuzsanna: 0630-575-6598
Gazdasági Ellátó Szervezet: 0683-344-012

Kozma Zoltán GESZ vezető: 0630-461-9303
Lázár Lászlóné élelmezésvezető: 0630-575-6921

Zrubecz Csaba falugondnok: 0630-6361-708
Rendőrség körzeti megbízott, Györei Zsolt:

0630-6507-568
Urbán Zoltán mezőőr: 0630-528-9458

Dr. Koósz Attila állatorvos: 0630-238-1455
Orvosi rendelő: 0683-344-002

Dr. Molnár Gábor háziorvos: 0630/9355-691
Mentők: 104

Dr. Józsi Mária gyermekorvos: 0630-9477-933
Angyalné Bereczky Emese helyettes védőnő 

0630-233-3018 vagy 0630-334-9037
Szolgáltatók hibabejelentői:

E.on (közvilágítás meghibásodása esetén):
Ingyenesen hívható: 0680/205-020
DRV (vízszolgáltató): 0640/240-240

• ALSÓPÁHOK HÍREI  •
Megjelenik 500 példányban  •  Nyilvántartási szám: 2.9.1/1048/2004
Felelős kiadó: Czigány Sándor • Felelős szerkesztő: Kocsis Zsuzsanna 

Szerkesztőség: Alsópáhok, Dózsa Gy. u. 4. 
Tel.: 06 83 344 009  •  E-mail: pahokmuvhaz@gmail.com

Szerkesztés, nyomtatás:
 EcoDigital - digitális nyomda • 06 30 948 5000 • www.ecodigital.hu
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KÓTA DÍJAS A BODZAVIRÁG NÉPDALKÖR
A Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövet-
ségének elnöksége a szervezet legmagasabb kitüntetésében, 
azaz KÓTA-díjban részesítette az Alsópáhoki Bodzavirág Nép-
dalkört.

A KÓTA idén ötvenéves. A szervezet céljai öt évtized alatt válto-
zatlanok: együttes erővel a magyar kórusélet, az értékes népze-
ne és zenekari zene képviselete, népszerűsítése, a zenei kincsek 
megóvása, és átadása minél szélesebb körben.
A KÓTA-díj megalapítását 2004-ben határozta el a Magyar Kó-
rusok Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége. A díjat 
- melyet a nem hivatásos kórus-, zenekari- és népzenei élet 
legkiválóbb képviselői nyerhetnek el minden esztendőben - 
tizenegy kategóriában szavazza meg az Elnökség a Művészeti 
Bizottság, a Tanácsadó Testület és a szakbizottságok felterjesz-
tései alapján.
Az elismeréseket a magyar kultúra napjához kapcsolódva, im-
már tizenhetedik alkalommal ítélték oda az amatőr kórus- és 
népzenei életben kiemelkedő művészeti és közösségi munkát 
végző személyiségeknek, együtteseknek. 
A díjak átvételére a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium dísz-
termében a Magyar Kultúra Napja tiszteletére rendezett ünne-
pi hangversenyen került sor 2020. január 26-án. 
Népzene kategóriában négy díjazott volt: Méry Margit néprajz-
kutató (Pozsony), Pavella Krisztina, népzenész, népzenetanár, 
együttesvezető (Vecsés), a Bárándi Citerás Egyesület és az Alsó-
páhoki Bodzavirág Népdalkör.
Indoklás:
Többszörös Aranypáva Nagydíjas Népdalkör. Példaértékű kö-
zösség, amely a népzenét kiválóan, hitelesen tolmácsolja és 
adja tovább a fiatalabb generáció számára.
KÓTA Aranypáva Nagydíjas Gálahangversenyek és szakmai to-
vábbképzések szervezői, kiváló házigazdái. A magyar népzene 
igazi nagyköveteiként egységes, stílusos, kisugárzó éneklésük 
sokakat vonz be a népzenekedvelők soraiba.
Több évtizedes kimagasló művészeti tevékenységükért, a ma-
gyar zenekultúra szolgálatáért kifejtett munkásságukért kapják 
az elismerést.
Hálásak vagyunk a KÓTA elismeréséért, igyekszünk a díjhoz 
méltóan őrizni és átadni népdalkincsünket.

Füle Jánosné Kiss Hajnalka

ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS
Idén máshogy készülünk az év végi meghitt ünnepekre, a ka-
rácsonyra, az új évre. A szervezett rendezvények, közösségi 
események elmaradnak a település intézményeiben, kiskö-
zösségeinél. Ami marad és talán emlékeinket felidézve még 
inkább melegséggel tölti el az alsópáhokiak szívét, az a közös 
adventi koszorú és ünnepi díszítés a Csali-parkban, a több 
helyszínen feldíszített fenyőfák, az intézményeink karácsonyi 
díszítése, vagy a karácsonyi hangulatú kompozíciók telepü-
lésünk több pontján. Útjára indítunk egy új kezdeményezést, 
amely talán a jelenlegi helyzetben leginkább kivitelezhető és 
a közösség erejét is megmutatja. Ádvent első napjától, 2020. 
november 29-től estéről estére újabb alsópáhoki házak ab-
lakaiban gyúlnak fel az ünnepi fények. Karácsonyig bevilá-
gítják a település utcáit, és az ott élők lelkébe is melegséget 
visznek. 

Szeretnénk hagyományt teremteni, és Alsópáhokon útjára 
indítani az ÉLŐ ADVENTI KALENDÁRIUM kezdeményezést 
családok, közösségek, intézmények bevonásával. A részvétel 
feltétele, hogy a jelentkező vállalja, hogy meghatározott nap 
estéjétől az utcára néző ablakát kivilágított ünnepi díszbe öl-
tözteti szentestéig, december 24-ig. A választott nap estéjén 
kihelyezi az ablakba a hónap napját jelző számot, és lefotóz-
va egy kis üzenettel, lélekmelengető gondolattal együtt el-
küldi Alsópáhok facebook oldalára. Itt lehet majd megtudni, 
hogy melyik nap melyik háznál nyit az élő adventi kalendári-
um ablaka. Így lesz szentestére még fényesebb a település, 
az ablakokban égnek majd a gyertyák, az ünnepi fények. Így 
várjuk együtt a karácsonyt Alsópáhokon.
Jelentkezni Alsópáhok facebook oldalán lehet. Ezúton is 
köszönet mindenkinek, aki a közösségi kezdeményezésben 
részt vesz!
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A Kolping Hotel területén épül Alsópáhok 
legújabb attrakciója! A fedett élményparkban az 
év 365 napján biztosított lesz a kikapcsolódás. 
Az alsópáhoki lakosok számára kedvezményes 
belépési lehetőséget is kidolgoznak az üzemeltetők.

Tervezett nyitás: 2021. nyár!

Bobo Fun Park Háromszintes épület, összesen

5100 négyzetméternyi
tér

1800 négyzetméternyi 
beltéri játszófelület és 

különterem születésnapi zsúrokhoz

Több mint

25 változatos
attrakció

www.kolping.hotel.hu

Hatszintes Soft Play pálya, benne 
hullámcsúszda, spirálcsúszda, 
mászópálya, négyállomásos kötél-
pálya, és még sok minden más 

Cloud Climb pálya: végre 
egy olyan műalkotás, 
amire fel lehet mászni! 

119 méter hosszú,
kacskaringós barlangjárat 

Ropes Course: beltéri 
akadály-kötélpálya nyolc 
méter magasan

11 mezős
trambulinpálya

Lézerlabirintus

8 beltéri mászófal 
8-10 méter magasságig 

Magyarország első 
víziló bouldere

Ninjapark (két 
pályával)
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