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Balaton-part: az egész éves vonzerőért
A tervezett beruházás évtizedekre meghatározza Keszthely arculatát, életét

A KESZTHELYRE TERVEZETT BALATON-PARTI BERUHÁZÁS OLYAN KOMPLEX FEJLESZTÉS, MELY HOSSZÚ TÁVON MEGHATÁROZZA KESZTHELY ARCULATÁT, 
JÖVŐJÉT, GAZDASÁGI-TURISZTIKAI ÉLETÉT, FEJLŐDÉSÉT, ILLETVE A VÁROSBAN ÉLŐK MINDENNAPJAIT. 

Ezért is fontos, hogy hosszas tárgya-
lások után sikerült elérni, hogy hazai 
forrásból, kormányhatározat alap-
ján 400 millió forintot kapott a város 
a projekt előkészítésére, tervezésére, 
amelynek sikeressége után hozzá le-
het majd rendelni a megvalósításhoz 
szükséges forrásokat. A határidők szű-
kösek, fontos, hogy közbeszerzés kere-
tében kiválasszák azt a tervezőt, aki az 
önkormányzattal együttműködve ké-
szíti el a terveket. A megfelelő tervezés 
alapján indulhat a megvalósítás a szük-
séges állami támogatás biztosítása ese-
tén. Komplex fejlesztésről van szó, ami 
több lépcsőből áll, melyek egymásra 
épülve, ütemezve valósulnak meg. A 
cél, hogy ne csak a főszezonban, ha-
nem azon kívül is vonzó legyen Keszt-
hely, és azon belül is a Balaton-part. 
Ezt a Városi strand fejlesztésével, több-
szezonossá tételével lehet elérni, illetve 

egy olyan – számos elemet 
tartalmazó – sétány kialakítá-
sával, mely a Libás strandot a 
kutyás stranddal köti össze. A 
strand területén elsődlegesen 
egy olyan hiánypótló sport- 
és szabadidőközpontra van 
szükség, mely az év minden 
szakában, mindenki – turis-
ták és helyi lakosok – számára 
elérhető. A Balaton-parti par-
kolási lehetőségek bővítése is 
szükséges, erre is vannak el-
képzelések.
Jelenleg a tervezés közbeszer-
zésének előkészítése zajlik. 
Ehhez olyan műszaki do-
kumentáció szükséges, mely 
alapján kiírható egy olyan 
nyílt közbeszerzési pályá-
zat, ami elég gyorsan végig 
tud futni ahhoz, hogy a kivá-
lasztott, nyertes tervezőnek 
elég ideje legyen év végéig 

elkészíteni a kiviteli engedélyes terveket. 
Erre azért is szükség van, hogy a forrá-
sokat minél előbb meg tudják szerezni. 
A remények szerint a nyílt közbeszerzési 
folyamat 2-3 hónapos lesz, június végén, 
július elején tudnak szerződni a terve-
zővel. Az önkormányzat folyamatosan 
egyeztetni fog a kiválasztott tervezővel, 
és a lakosságot is rendszeresen tájékoz-
tatja a projekt aktualitásairól, hogy a le-
hető legszélesebb társadalmi vélemény 
alapján alakuljon ki a végleges terv.
Ha a tervek elkészülnek, s a források 
(összesen több milliárd forintos beru-
házásról van szó) rendelkezésre állnak, 
akkor akár jövő év második félévében el-
kezdődhet a sport- és szabadidőközpont 
építése, illetve ütemezve a sétány egyes 
elemeinek kialakítása. Amennyiben a 
feltételek adottak lesznek, az első ütem 
két évig tarthat, 3-4 esztendő alatt pedig 
teljesen megújulhat a keszthelyi Balaton-
part, ami igazi vonzerőt jelent majd a vá-
ros számára.
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     Februártól két  
választott felülethez     

 egyet mi adunk 
       ajándékba!

Ez az ajánlat 

Önnek
(az Ön vállalkozásának) 

szól, ha a 
minőséget 
meg szokta 
fizetni!

Hogy semmiről le ne maradjon,  
és az Ön ajánlatáról se maradjon le senki!
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Az „Ön benzinkútja”

E5/100LPG 2021. 04. 30-tól  
visszavonásig.

ADALÉKOLT üzemanyag
Balatonszentgyörgy, Berzsenyi D. u. 54.
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Alsópáhok – fejlesztések minden téren
A KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY ELMÚLT EGYÉVES IDŐSZAKÁBAN IS FOLYTATÓDTAK A FEJLESZTÉSEK ALSÓ-
PÁHOKON. A BERUHÁZÁSOK MELLETT FONTOS MÉRFÖLDKŐ VOLT, HOGY A KÖZSÉG 2021 JANUÁRJÁBAN 
ÁTLÉPTE LÉLEKSZÁM TEKINTETÉBEN AZ 1500 FŐS HATÁRT.

– Az önkormányzatunk számára jelentős 
saját bevételt jelent az idegenforgalmi és 
az iparűzési adó, amiből fejleszteni, mű-
ködtetni tudtuk a települést 
az elmúlt évtizedekben. Ép-
pen emiatt érint bennünket 
elsősorban a Kolping Hotel, 
de más vállalkozások leállá-
sa is, és az ezzel járó komoly 
bevételkiesés – fogalmazott 
Czigány Sándor polgármes-
ter. – A nehézségek ellené-
re az elmúlt egy évben nem 
állt le a település fejlesztése, 
de nyilván az eddigieknél is 
racionálisabb lett. Már az el-
múlt évben is csak olyan beruházásokat 
valósítottunk meg, amelyekhez pályázati 
forrás állt rendelkezésre, ennélfogva nem 
igényeltek önerőt. Ez idén sem lesz más-
képp. Ennek némileg ellentmond az or-
vosi rendelő nemrég befejezett felújítása, 
amihez tettünk önerőt, amit egyébként 
már korábban beterveztünk.
Új beruházásokat is indítottak, illetve in-
dítanak a településen.
– Áprilisban szeretnénk elkezdeni a böl-
csőde építését, amely az óvoda épü-
letében, annak bővítésével kap helyet. A 
minibölcsődében hét kisgyermek ellátá-
sára nyílik lehetőség, reméljük ősztől. A 
Magyar falu programban két út rekonst-
rukciójára is nyertünk támogatást. Ter-
veink szerint idén ősszel az Árpád utcát, 
jövőre pedig a Kossuth utcát tudjuk újra-

aszfaltozni. Két járdaszakasz felújítására 
is adtunk be pályázatot. A Dózsa utca 
32. számtól a nemesboldogasszonyfai 

kereszteződésig, illetve a temetőfeljárótól 
a Kölcsey utca sarkáig építenénk meg a 
viacoloros járdát. A közterületek kar-
bantartását szolgáló traktort, pótkocsit 
és egyéb eszközöket április 
végén kapjuk meg. Nyertünk 
pályázatot a ravatalozó felújí-
tására is, ami jövőre valósul 
meg. A rendezési tervünkben 
elfogadásra került a temető 
bővítése, amelyhez telkeket 
vásárolunk idén is. A nyertes 
csapadékvíz-elvezetési pro-
jektünkben a temető is érin-
tett. A Kolpingban júniusban 
nyílik meg egy háromezer négyzetméte-
res játszóház. Örömteli, hogy a falu déli 
részén egy asztalosműhely kezdte meg 
működését, ahol öt főnek adnak a mun-

kát. Az önkormányzat bevételi lehetősé-
gei tekintetében fontos a tavaly megnyílt 
új benzinkút is. A civil szervezeteink is 
remélik, hogy hamarosan újraindulhat 
az élet, és a korábban megszokott mó-
don tevékenykedhetnek. A település kö-
zösségi és kulturális életében évtizedek 
óta fontos szerepet töltenek be a civilek, 
amit önkormányzatunk támogatásuk-
kal igyekszik megköszönni. Nyitásra vár 
a 2019 novemberében átadott Páhoki 
Kapo(l)cs Alkotóház is, amely rövid léte 
alatt térségi ismertségre tett szert. Ön-
kormányzatunk újabb fejlesztést ter-
vez ide. Udvarán egy nyitott pajtát, egy 
közösségi színteret létesítenénk, amelyre 
már beadtuk a pályázatot.
Czigány Sándor elmondta: beindult a 
magánlakások építése. 
– Önkormányzatunk tudatos település-
fejlesztési munkája beérni látszik azáltal 
is, hogy az elmúlt 15 évben több mint 
200 fővel gyarapodott a lélekszám. El-
hagytuk az 1500 főt, ami még soha nem 
fordult elő. 2021. január elsejei adat sze-
rint 1523-an élnek Alsópáhokon. Vonzó-

vá vált a település a fiatalok körében is. 
Iskola, óvoda, bölcsőde áll rendelkezésre, 
és más területeken is városi szintű ellá-
tásról, illetve környezetről beszélhetünk.

Gyenesdiáson folyamatosak  
a fejlesztések, beruházások
A PANDÉMIA JAVULÓ HELYZETÉVEL EGYÜTT ÉLÉNKÜLNEK A CSALÁDBARÁT NAGYKÖZSÉGBEN A FEJ-
LESZTÉSEK, BERUHÁZÁSOK, KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK. 

A tavaly szeptemberben kezdődött isko-
lafejlesztési munkafolyamatok az ütem-
terv szerint haladnak, és az intézmény 
alapterületét megduplázó beruházás vár-
hatóan ősszel elkészül. Itt a szeptemberi 
visszaköltözés után a nebulókat már egy 
Ökobemutató és Játéktér is várja, mely 
Gyenesdiás klímatudatosságot erősítő 
KEHOP-1.2.1 pályázatából épült meg. 
Ugyancsak megindult tavasszal a COOP-
tetőtér étkezővé történő átalakítása, mely 
az alsó tagozatosok számára nyújt ké-
nyelmi lehetőséget az ebédelések alkal-
mával. Külön öröm és büszkesége a tele-
pülésnek, hogy az 1551-ben épült Diási 
Vízimalomban újra forog a malomkerék, 
és a Pékmúzeum, Festetics Herbárium, 
Fűszerkert is a korlátozások után színes 
programokkal tudja fogadni látogatóit. 
Jelentős önkormányzati eredmény, hogy 

a település közel 87 millió forint ösz-
szeget nyert csapadékvíz-elvezető háló-
zat részleges kiépítésére és felújítására, 
mely számos utcában javítja a gyakori 
özönvíz okozta megromlott infrastruk-
turális állapotokat. A Magyar Turiszti-
kai Ügynökség Kisfaludy pályázata IV. 
konstrukciójában elnyert közel 76 millió 
forint támogatásnak köszönhetően to-
vább fejlődnek a nagyközség strandjai, 
megújulnak a zöldfelületek, további öl-
tözőkabinok, zuhanyzók, utcabútorok, 
árnyékolók értékmegőrző szekrények 
kerülnek kihelyezésre. A családbarát te-
lepülés első közösségi szabadtéri rendez-
vényét pünkösdre tervezi, természetesen 
már startra készen állva a hagyományos 
nagyobb rendezvényekkel, mindemel-
lett, csatlakozva az Európa Kulturális 
Fővárosa Veszprém–Balaton 2023 ren-

dezvénysorozathoz, több új rendezvény 
is körvonalazódik a történelmi látogató-
helyszíneken.  
A településsel kapcsolatos további rész-
letekért, információkért kérjük, látogassa 
meg weboldalunkat, közösségi médiafe-
lületeinket. 

Czigány Sándor polgármester

ALKALMI RUHÁK, CIPÕK  
ESKÜVÕRE ÖRÖMSZÜLÕKNEK, VENDÉGEKNEK

Személyes törõdés és figyelem

Egy alkalom mindig fontos a résztvevõk  
megjelenése szempontjából is...

Ha valami finoman elegánsra vágyik, térjen be hozzánk!

ÉVA DIVATHÁZ Keszthely, Kossuth Lajos utca 26.
ÉVA CIPÕ Keszthely, Kossuth Lajos utca 24.

H–P 9–17.30, SZO 9–14 • TEL: 06 83/777-129

Az elegancia  
  a részletekben rejlik
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Karmacson a feladatokra koncentrálnak
A vírushelyzet sok mindent megváltozta-
tott, de nem állt le az élet Karmacson – fo-
galmazott Kelemen István polgármester.
– Nagy várakozással tekintünk az idei esz-
tendőre. A pandémia okozta sokkot még 
nem hevertük ki teljesen, a járvány okozta 
tragédiák még hosszú ideig kísérteni fog-
nak. Hosszú éveknek kell eltelni, mire fel-
dolgozzuk a történteket, de előretekintünk 
és próbálunk a ránk váró feladatokra kon-
centrálni – mondta. – A rendkívüli helyzet 
ellenére folytatódnak a fejlesztések. A TOP-
2.1.3-15-ZA1-2019-00018 kódszámú, Kör-
nyezetvédelmi infrastrukturális fejlesztések 
című pályázati programban a Békás-tó 
revitalizációja című projektünk kivitelezési 
tervei elkészültek. A szakhatósági jóváha-
gyásokat megkaptuk. A kivitelezési enge-
dély jogerőre emelkedését követően elin-
dítjuk a beszerzési eljárást. Terveink szerint 
május végére át tudjuk adni a munkaterü-
letet a kivitelezőnek. A főzőkonyha ener-
getikai fejlesztése jó ütemben halad. He-
lyükre kerültek az új nyílászárók. Az épület 
homlokzati szigetelését és a színezését is 
hamarosan elkezdi a kivitelező. A napele-
mek elhelyezése előtt a meglehetősen rossz 
állapotú tetőhéjazat cseréjét is meg kell 

oldanunk. Ennek megvalósítását saját for-
rásból fogjuk finanszírozni. A tető javítása 
nem tűr halasztást, a napelemes rendszer 
elhelyezése előtt el kell végezni a munkála-
tokat. Összességében ezzel a fejlesztéssel je-
lentős mértékben csökkenthetjük az épület 
energiaigényét, és jelentős összeggel tud-
juk csökkenteni az üzemeltetés költségeit 
is. Szintén a TOP-3.2.1-16 operatív prog-
ramnak köszönhetően hasonló energetikai 
fejlesztést végzünk el az önkormányzati 
hivatal épületén. Nyílászárók cseréje, hom-
lokzatszigetelés, fűtéskorszerűsítés, vala-
mint napelemek elhelyezése révén korsze-
rűsödik az épület. A fejlesztés elkészültét 
követően az üzemeltetési költségek további 
csökkenésére számítunk. Hamarosan elké-
szül a 2020. évi Magyar falu programban 
támogatást nyert közterületi játszótér. Már 
készülnek a játékok, a kivitelező ígérete sze-
rint májusban már telepítik őket.
„Kerékpárúthálózat-fejlesztés Karmacson” 
címmel támogatást nyertek a 058, 019, 015 
számú külterületi mezőgazdasági utak javí-
tására. A fejlesztés során kerékpározható, 
stabilizált szerkezetű út kialakításával csat-
lakozhatnak a 13-as számú Fertőd–Keszt-
hely kerékpárhálózathoz. 

– 2021-ben a Belügyminisztérium által ki-
írt „Belterületi utak, járdák, hidak felújítá-
sa” című pályázati programban a Kisfaludy 
utca egy szakaszára nyújtottunk be támo-
gatási kérelmet. A 2021. évi Magyar falu 
pályázati programban az „Önkormányzati 
temetők infrastrukturális fejlesztése” című 
kiírásból a temetőkaputól a ravatalo-
zóig tartó út felújítását, valamint a temető 
északnyugati kerítésének újjáépítését sze-
retnénk megvalósítani. Benyújtjuk pályá-
zatunkat a Magyar falu programban falu-
gondnoki gépjármű beszerzésére. Ez évben 
ismét megpróbáljuk, hisz a szolgálat ellá-
tásához szükség van az autóra. Szeretnénk 
támogatást nyerni a 2021. évi Magyar falu 
program „Kommunális eszköz beszerzése” 
című pályázatában kompakt rakodógép be-
szerzésére. A hirtelen lezúduló nagy meny-
nyiségű csapadék a külterületekről jelentős 
mennyiségű hordalékot juttat a belterületi 
utakra. Ezek letakarításában és az utak 
helyreállításában nagy segítséget nyújtana a 
gép, hiszen saját eszközzel, saját dolgozóval 
végezhetnénk el a helyreállítást. Továbbra 
is igyekszünk élni a pályázatok kínálta le-
hetőségekkel, mert a település igényli a fo-
lyamatos törődést. 
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A Balaton és a klímaváltozás

A Balaton 1863-tól, a vízleeresztő zsilip megépítésétől 
szabályozott tónak számít. A szabályozás elvei és prioritásai 
napjainkig többször változtak, amelyet a vízleeresztő zsilip 
és a Sió-csatorna kapacitása, valamint a társadalmi elvárások 
határoztak meg. A tó a vízfelületéhez viszonyítva kis vízgyűjtő 
területtel és kifejezetten kis átlagvízmélységgel rendelkezik, 
ezért az időjárás rövid és hosszú távú hatásaival szemben 
nagyfokú érzékenység jellemzi. Az éghajlatváltozást kutató 
szakemberek véleménye szerint bár sokéves viszonylatban 
nem változik a csapadék átlagos mennyisége, azonban az 
eloszlása szélsőségesebbé válik. Az átlagosnál szárazabb évek-
ben, évcsoportokban történő előfordulása halmozódó vízhi-
ányt, egyben a vízgyűjtő terület kiürülését eredményezik. Ez 
volt tapasztalható a 2000-es évek elején, amikor hosszan tartó 
aszályos időszak következtében a tó vízszintje 23 centiméter-
re, jelentősen a minimális vízszint alá süllyedt. Ekkor vetődött 
fel először a tó átlagvízszintjének növelése mint a saját élő 

mederben való tározás 
lehetősége.
A projekt egyik fő 
eleme a környezeti ha-
tástanulmány, amely-
nek alapvető feladata a 
vízszintszabályozás és az éghajlatváltozás közötti összefüggé-
sek feltárása volt. A környezeti hatástanulmány megállapításai 
alapján lehetővé vált a Balaton üzemrendjének módosítása, 
a nyári időszakban 120 centiméter maximális szabályozási 
szint előírásával. Az így megnövekedett mennyiségű víztömeg 
tartalékot képezhet a megnövekedett párolgású melegebb hó-
napokban, csökkentve az extrém alacsony vízállású időszakok 
előfordulásának valószínűségét. A környezeti hatástanulmány 
tartalmaz javaslatot a szabályozási szint megemelésének a vízi 
és parti tájék élővilágára, valamint a művi-települési környe-
zetre gyakorolt esetleges negatív hatásainak mérséklésére 
is. Ezek ütemezett végrehajtására intézkedési terv készült, 
az előkészítő tervezés megkezdődött. A vízszintszabályozás 
változása indokolttá tette a partvonal-szabályozási tervek 
felülvizsgálatát is a 44 parti település vonatkozásában, amely 
szintén megtörtént a projekt keretében. A KEHOP céljaihoz 
kapcsolódó iszapvándorlási modell, valamint a mederkotrási 
tervek kidolgozásához elkészült a Balaton mederanyagá-
nak minőségi és mennyiségi felmérése. Elkészült a Balaton 
nádgazdálkodási terve is. A projekt során beszerzett monitor-
ing- és informatikai eszközök a későbbiekben hozzájárulnak a 
zajló folyamatok pontosabb megismeréséhez.

„A klímaváltozás hatásainak vizsgálata a Balaton 
vízkészletére, belső áramlási viszonyaira, ezek ha-
tása az élővilágra” címmel valósított meg projektet 
a Széchenyi 2020 program keretében az Orszá-
gos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-dunántúli 
Vízügyi Igazgatóság konzorciuma. A projektre az 
Európai Unió és Magyarország Kormánya 320,69 
millió forint vissza nem térítendő támogatást biz-
tosított.



8 balatoni KRÓNIKA   2021. Április 30. 92021. Április 30.   balatoni KRÓNIKA

NÉGY TELEPÜLÉS KÖZÖS TURISZTIKAI FEJLESZTÉSE

A konzorcium négy települése együtt ad be pá-
lyázatot a Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program (TOP) keretében.
A tervezett „Turisztikai Zöldút” a horgászturiz-
mus mellett a Balaton-Felvidék táji, természeti és 
történelmi emlékeit szeretné bemutatni.
A komplex programcsomag legfőbb üzenete talán 
az, hogy a gyalogtúrázók, a kerékpárosok, sőt a 
horgászokkal érkező családtagok számára is tar-
talmas időtöltést biztosítsanak ezen a csodálatos 
vidéken.
A TOP alapvető célja, a térségi összefogás erősíté-
se, mely ebben a projektben egyértelműen meg-
jelenik.
A települések összefogása példaértékű, és a terve-
ket nemcsak az önkormányzatok, hanem a területen működő erdőgazdaságok (Bakonyerdő és HM Erdészet) is támogatják.

KÖZÖS CÉLJAIK MEGVALÓSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN ÖSSZEFOGOTT BALATONEDERICS, LESENCEISTVÁND, UZSA ÉS ZALAHALÁP.

+36304844885

CREATIVE
textilstudio

wwwwww..ccttss--rruuhhaasszzeerrvviizz..hhuuVVaallóórraa  vvaarrrrjjuukk  áállmmaaiitt......

8360Keszthely,Kossuthu.81.+36309757113

BELVÁROSI
reklámdekoráció

wwwwww..rreekkllaammddookkttoorr..hhuuAAzz  ÖÖnn  vvíízziióójjaa  aa  mmii  mmuunnkkáánnkk......

- névjegykártya
- szórólap
- reklámtábla
- autódekoráció, matricázás
- kirakat dekoráció
- egyedi póló készítése
- gépi hímzés
- molinó
- vászonképek készítése
- 3D feliratok

- szabás-varrás, tervezés

- foltozás, bélés csere
- alakra igazítás

- alkalmi ruhák varrása
- nadrág felhajtás
- húzózár csere
- szűkítés - bővítés
- függönyvarrás

VÜZ Keszthelyi Városüzemeltetõ Egyszemélyes Nonprofit Kft.

Projektmenedzsert keres
Fõbb feladatok, munkák:

• Pályázatírás;
• Projektmenedzsmenti feladatok ellátása, projektek teljes körû adminisztrációja;

•  Mûszaki tervdokumentációk, mûszaki tartalmak elõkészítésében való közremûködés;
• Projektben résztvevõ szolgáltatók beszerzéseinek bonyolítása, koordinálása;

•  Kivitelezés nyomon követése, kivitelezés résztvevõinek koordinálása; projektkövetés, 
beszámolók készítése;

• Projektek idõbeli és pénzügyi ütemezése, pénzügyi elszámolása

Az álláshoz tartozó elvárások:
• Felsõfokú végzettség;

• Felhasználói szintû számítógépes ismeret (MS Office ismeretek);
• B kategóriás jogosítvány;

• Több éves (minimum 3 év) projektmenedzseri tapasztalat;

Foglalkoztatás jellege:
• Teljes munkaidõ

 

Határidõ: 2021.05.05.
Jelentkezni lehet: tikarsag@khvuz.hu címen.

ZALAHALÁP

látvány-terasz,
kiállító tér,

turista menedék

LESENCEISTVÁND

vándorlók háza,
szőlészeti-borászati

bemutatóhely

UZSA

info iroda-szoc.blokk,
Pálos barátok bemutatóhely,

lapidárium, sópince, 
borház, kolostor-rom, ivókút

BALATONEDERICS

horgászati turizmus  
fejlesztése,

elektromos töltőhely,
stég, vizesblokk

TURISZTIKAI 
ZÖLDÚT

Erről kérdeztük a települések vezetőit:

– Mennyire tartják fontosnak a régióban az együttműködést, 
bevonnak-e más csatlakozó települést is a pályázatukba?
– A vendég, a turista igényéből kell elindulni: ha valaki mesz-
sziről, veszi a fáradságot, és egy kiválasztott, még ismeretlen 
desztinációt felkeres, számára fél, egynapos, vagy hosszabb idő-
eltöltési lehetőséget kell biztosítani, és ami még fontos, hogy vá-
lasztékot. Erre egy kistáji összefogás lehetőséget tud teremteni! 
Ezért dolgozunk együtt, mert együtt „észrevehetőek” vagyunk.
– Mivel szeretnék addig is megnyerni maguknak az idelátoga-
tó turistákat, mire, kire büszkék a településükön?
– Az Afrika Múzeum egyedi, sokak által ismert. Úgyszintén, a 
Csodabogyós Cseppkőbarlang, nálunk található. 5 csillagos, pá-

ratlan panorámájú strandfürdőnk évi 100 ezer vendéget vonz.  
4 kiváló borászatunk, a hegyünk gasztronómiájának zászlósha-
jói. Büszkék vagyunk mindezekre. Igy, az Afrika Múzeum ala-
pítójára, Dr. Nagy Endre afrikai vadászra, mindenekelőtt. 
A Halápi hegyen található bazalt-sík és bazalt-fal, egy fantaszti-
kus aréna, páratlan az országban, koncerteknek termett. 
Az Uzsa.- hegyoldalban a 800 éves hagyományú pálos kolos-
tor-rom, és a Szentlélek forrás egy különleges atmoszférájú, 
még felefedezetlen értéke környékünknek. Úgyszintén, a „Kű 
orra”kilátópont, mely a legszebb panorámát adja a tanúhegyek-
re és  Balatonra.  
Mind a 4 település, táji-természeti adottságaival, és  emberi erő-
forrásival, izgatottan készül a turizmusra, és a rendezvényter-
vünk aprólékos, alapos és professzionális megrendezésére. 

Veszprém 2023 Európa Kulturális Fővárosa program keretében  
a Lesence vidéki települések pályázatot nyújtottak be. 

Uzsa:

2021. 07. 19. – 2021. 07. 30.
–UzsArt művésztelep:  
„Nyitott műtermek”

2021. 08. 01. – 2021. 08. 30. 
Kiállítás, Uzsa

2021. 09. 03. – 2021. 09. 30. 
Kiállítás, Veszprém

Balatonederics:

2021. 07. 26 – 10. 10.  
Balaton Szalon 2021 Zene- és 
Képzőművészeti Hetek, ezen belül:

2021. 07. 26 – 08. 06.  
Képzőművészeti Művésztelep

2021. 08. 06. – 08. 29.  
Balaton dallama c. koncertsorozat

2021. 08. 11. – 10. 10.  
Képzőművészeti kiállítás  
Balatonederics és Lesenceistvánd

2021. 08. 22. – 09. 30.  
Greenline Papírművészeti  
Alkotótábor és kiállítás

Lesenceistvánd:

2021. 09. 18. 

– Lesence Vidéki 
Őszi Kavalkád

2021.09.18-
2021.09.30. 

– Kis- és képeslap 
formátumú 
Alkotások 
Nemzetközi 
Biennáléja

Zalahaláp:

2021. 08. 15. – Koncert a kráterben 1. 

2021. 09. 12. – Koncert a kráterben 2.
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TAPÉTA
-30%

KÁRPITOZÁS!
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AKCIÓ MÁJUS 22-IG!
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Ismét ránk süt a napsugár, visszatér 
a boldog reménység Balatonszentgyörgyre
Lassan múlik a vihar. A derengő tavaszi 
napsugarak egyre gyakrabban ütik át a 
világot karanténba záró láthatatlan vírus-
hadseregek komor fellegeit. Vajon hata-
lomért epedő titkos, önjelölt kiskirályok, 
vagy a világot vezérlő láthatatlan és meg-
jósolhatatlan természeti erők küldték az 
emberiségnek ezt a „gyilkos koronát”? 
Néma a döbbenet. Elvesztett családta-
gok, barátok, munkatársak, ismerősök 
árnyemlékei sorakoznak a „korona” 
által állított kereszteken. A világjár-
vány csataterein sok százezer áldozat ve-
szett oda. Testi-lelki „sebesültek” milliói 
ugyan megmenekültek, de reszketve ki-
áltják mementóként világgá a talán örök-
re megválaszolatlanul maradó kérdést: 
„Mivel szolgáltunk rá?” Nincs válasz, 
nincs vigasz, csak néma döbbenet. 
Megküzdöttünk, megszenvedtünk. Sú-
lyosak az áldozataink, de a harcot nem 
vesztettük el. A háború folytatódik, talán 
még súlyosabbak is lehetnek az eljöven-
dő idők, de nem engedünk, nem enged-
hetünk. Eddig sem és ezután sem vehet 
erőt lelkeinken a csüggedés, a feladás, a 

léhaság, a nemtörődöm lemondás. Ma-
radunk, kitartunk és erőt veszünk min-
den ránk támadó ellenségen, legyen 
az bárki szülötte is. Gyermekeinkért, 
anyáinkért, apáinkért, testvéreinkért, 
felebarátainkért és önmagunkért. Nincs 
alku, nincs más lehetőség és nem is le-
het más szándék, csak a küzdelem és 
örök kitartás, együtt egy közös boldog 
jövőért.     
Ez a gondolat vezérel bennünket az év 
minden napján és minden percében. 
Ránk a lakóközösségünk megvédését, te-
lepülésünk fejlesztésének feladatait bíz-
ták a választóink. 2020-ban és az idén is 
ezt a szolgálatot folytatjuk. Nem sorolom 
a ránk váró számtalan projektet, de ket-
tőt szeretnék kiemelni az idei év felada-
taiból. Hosszú előkészítő munka ered-
ményeként április végén útjára indult a 
balatonszentgyörgyi bölcsőde építése. 
Falunkban ez az intézmény lép a gyerme-
ki boldogság első közösségi színhelyévé, 
ahol az egyre növekvő számú kisgyer-
mekeinknek magas minőségű, korszerű 
intézményi nevelést biztosíthatunk majd. 

A második intézkedésünk egy „Szent-
györgyi Baba” elnevezésű, helyi rendelet-
be foglalt kezdeményezés, amely alapján 
2021-től a Balatonszentgyörgyre szüle-
tett, itt helyben bölcsődébe, óvodába és 
általános iskolába járatott, és folyamato-
san itt helyben lakó gyermekek után a 
születés évében az önkormányzat 1 millió 
forintot helyez állampapírban letétbe. Ezt 
a kamatozott összeget a család a gyermek 
14. életévében, remélhetőleg az általános 
iskolai ballagási ünnepen veheti át a maj-
dani önkormányzat képviselőjétől. Ezek 
az intézkedések a jövő nemzedékeiről és 
a jövőről szólnak. A további fejlesztések 
csak ezek méltó megalapozásához és ki-
szolgálásához nyújtanak majd megfele-
lő környezeti feltételeket a jelen és jövő 
szentgyörgyi lakóinak. 
Hajrá Balatonszentgyörgy!  

Farkas László Nándor polgármester

Új attrakciókkal bővül  
a keszthelyi Helikon Kastélymúzeum 
A „Fenékpuszta Majorság integrált termék- és szolgáltatásfejlesztése – Fenékpuszta Majorság fej-
lesztése II. ütem” (GINOP-7.1.9-17-2020-00036) projekt célja az egykori Festetics-majorság turisztikai 
attrakcióként való működésének biztosítása, illetve egy versenyképes turisztikai központ létrehozása. A 
fejlesztés 3 fő pilléren nyugszik: huszármúzeum kialakítása; közösségi terek létrehozása – rendezvé-
nyek, hagyományőrző táborozás, rekreációs tevékenység, aktív kikapcsolódás helyszíneinek fejlesztése; 
Fenyves allé revitalizációja – kerékpározás és postakocsizás feltételeinek biztosítása a keszthelyi Feste-
tics-kastély és a Fenékpusztai Majorság épületegyüttese között.

A „Keszthelyi Festetics-kastély integrált termék- és szolgáltatásfejlesztése” (GINOP-7.1.9-17- 
2020-00039) elnevezésű projekt részeként megvalósul a kastély nyugati homlokzatának renoválása, a 
Márványterem Kávézó kialakítása, a lakosztályok felújítása, a meglévő főúri enteriőrkiállítás megújítása 
és bővítése, műtárgy- és eszközbeszerzés, illetve az egykori fejőház épületének rekonstrukciója, és an-
nak múzeumpedagógiai és családbarát elemekkel való megtöltése.
A projekt parkot érintő attrakciófejlesztéseket is megvalósít, mint például pavilonok, olvasópont és ját-
szótér kialakítása, a Pálmaház funkcióbővítése, a parkban található szökőkutak fény- és hangjátéka. A 
beruházás épületgépészeti és energetikai fejlesztések megvalósítását, továbbá akadálymentesítést is 
magában foglal.
Mindkét projekt egy háromszereplős konzorciumban valósul meg, amelynek tagjai:
- Helikon Nonprofit Kft. (konzorciumvezető)
- Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.
- Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány

A STIHL márkakereskedés stílusos 30 éve
VALAMIKOR JÓKOR VOLTAM, JÓ HELYEN… HÁT ÍGY KEZDŐDÖTT. – MONDTA MOSOLYOGVA MILE ZOL-
TÁN A KESZTHELYI STIHL MÁRKA BOLT TULAJDONOSA. AZTÁN KÉNYELMESEN HÁTRADŐLVE A SZAKÜZ-
LETBEN ELHELYEZETT FOTELJÉBEN EMLÉKEZETT: 

– 30 évvel ezelőtt a Műszaki Erdészet 
igazgatójaként eljött az a pillanat, ami-
kor elhatároztam, hogy saját lábra állok, 
létrehozom egyéni vállalkozásomat. Szü-
leim segítségével bontottam ki szárnya-
imat, édesapám lett a megalakult fake-
reskedés vezetője, édesanyám végezte az 
adminisztrációt és kezelte a pénzügyet. 
Először bérelt helyen, bérelt gépekkel 
kezdtük meg a tevékenységünket. Kez-
detben a hasznot szinte az utolsó fillérig 
visszaforgattuk árukészletre, valamint 
minden gépet, eszközt megvásároltam, 
amivel dolgoztunk. A Szendrey-telepen 
fakereskedelemmel, valamint tűzifa ér-
tékesítéssel foglalkoztunk. Amikor a Mű-
szaki Erdészetet felszámolták, megkere-
sett a STIHL Kft. vezetése, hogy legyek a 
márkaképviseletük Keszthelyen az erdé-
szet helyett. Ezt egy volt kollégámmal el-
vállaltuk, ami azóta is sikeresen működik. 
Így álltunk több lábra. A fakereskedésbe 

felvettem az akkor tönkre ment asztalos 
üzem szakembereit, akikkel számos ki-
látót építettünk Sopronban, a Kányavá-
ri-szigeten, Szekszárdon, Bátaapátiban 
és Halápon. Volt, hogy 20-25 embernek 
adtunk munkát és megélhetést. Szüleim 
aztán koruknál fogva abbahagyták céges 
tevékenységüket, helyettük gyermeke-
im vették át a segítő feladatokat, akikkel 
mai napig is együtt dolgozunk. Hiva-
talosan 49 és fél év munkaviszony után 
nyugdíjba mentem, bérbe adtam a fate-
lepet, de lett egy iparcikk üzlet Balaton-
szentgyörgyön, és megmaradt a STIHL 
bolt szakszervízzel együtt. Az üzletben 
megtalálhatóak a Sthil márka mellett 
a Karcher tisztító- és takarító gépei, az 
MTD és Cub Cadet fűnyírói, fűtraktorai 
és robot fűnyírói, valamint bővítettük a 
palettát a STIGA kertészeti és erdészeti 
gépcsaláddal is. Szerencsére nagyon jó 
kollégák vesznek körül! Jó pár éve STIHL 

fafaragó bemutatót rendezünk, amikor a 
vevőkörnek jelentős akciókat hirdetünk. 
Ezt, ha a járványügyi helyzet engedi, az 
idén is megtartjuk, és hagyományosan az 
elkészített szobrokat a STIHL bolt mel-
letti területen állítjuk ki az erre lakóknak 
és vevőinknek. Ezért a 30 év sikerhez 
köszönet illeti az összes volt és jelenlegi 
kollégámat. Remélem az elmúlt 30 évet 
további sikeres esztendők követik még!
– És amire a legbüszkébb vagyok?  Hogy 
az elmúlt 30 évben minden fizetéskor, 
minden dolgozó maradéktalanul meg-
kapta a jövedelmét! – tette hozzá a tulaj-
donos.
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FŐZŐCSKÉZNI IS CSAK POZITÍVAN...
MEGJÖTT A TAVASZ, LASSAN ÉRKEZVE A KERTEK ALATT, AHOGY MONDANÁ A KEDVES MAMA. VALÓBAN LASSAN JÖTT EL AZ IDŐ A BEZÁRTSÁG ÉS A HOSSZÚ, 
SÖTÉT ESTÉK UTÁN, ÉS MINT AHOGY AZ ÉJJELI ÉGBOLTON RAGYOGÓ CSILLAGOK ÉDES ARCOCSKÁJA KEZD MEGSÁPADNI, ÉS AZ ÉJSZAKA LEPLE CSENDESEN 
SZÉTFOSZLIK ÉS BEKÖSZÖNT A HAJNAL, ÍGY JÖTT EL A KIKELET. 

Nehéz volt csendben, a vendégek 
nyüzsgése nélkül átvészelni a vírushely-
zet miatt ezt a pár hónapot. Az étterem 
üvegajtaja mint egy nagy vasajtó zárta 
el a külvilágot, a fogadótér ablakain 
korábban lágyan omló függönyök most 
mint nehéz térelválasztók ügyeltek az 
asztalok némaságát megtartani. Az étter-
münk kiszállításra koncentráló élete 
ezen színfalak mögött zajlott. Igye-
keztünk betartani a játékszabályokat: 
fertőtlenítés magas fokon ionizálóval, 
állandó kézmosás, maszkviselés a szub-
trópusi konyhában, mosolyogva várni 
az ételhordóval érkező, elvitelre választó 
vendéget. Fáradhatatlanul kapkodni a 
telefont, csomagolni a megrendelést és a 
lehető leghamarabb, melegében ház-
hoz szállítani a finom falatokat. Ebben 
a kényszerhelyzetben gyakorlatilag 
mindenki attól félt, hogy nincs holnap, 
holnapután. Ez a helyzet szépen, csend-
ben kezdte rágni az idegeinket, mint egy 

maró anyag, ami roncsolható felületet 
talált. Félelem legfőképpen attól volt, 
hogy nem lesz munkánk és nem fogunk 
tudni az embereknek munkát adni. Gya-
kori újratervezéssel próbáltuk mozgás-
ban tartani a jókedvünket, megtartani 
valamennyi kollégánkat, bízva a hamar 
elérkező újranyitásban. Nagyon fontos-
nak tartjuk, hogy vigyázzunk egymásra; 
se a vendégeink, se mi ne betegedjünk 
meg. 
Ehhez kell a pozitív gondolkodás. Na, 
mi ezt a lehető legmagasabb szintre 
emeltük. Persze tanácsot a Mamától is 
kértünk. Ahogy mindig, most is maga 
köré gyűjtött minket, mint a zöldellő 

bokrok alatt a tyúkanyó a kiscsibéit, 
majd simogató, de határozott hangon azt 
mondta: 
– Drágáim, az élet túl rövid ahhoz, 
hogy ne élvezzétek! Fogadjátok el, hogy 
minden megváltozhat egy szempillan-
tás alatt, mint ahogy most is történt. 
A problémák mindenki életében jelen 
vannak, nem lehet elkerülni őket. De a 
cél nem is a probléma megúszása, ha-
nem az, hogy meg tudjuk oldani azokat! 

A gondokkal szemben a szórakozás, a 
nevetés, és a jó társaság a három legjobb 
gyógyír. A főzés számotokra szórakozás, 
hiszen imádjátok az új és a régi ételeket, 
az ízek orgiáját, az elegáns tálalást, játé-
kot az alapanyagok textúrájával és színe-
ivel. A nevetés eddig a mindennapjaitok 
része volt, ne temessétek el, hozzátok 
felszínre, ott a helye az ajkatokon! Eddig 
is ez a két alapvető dolog kovácsolt 
össze benneteket egy jó társasággá, tehát 
minden megvan ahhoz, hogy kihozzátok 
a mostani helyzetből a legjobbat. Egy 
mosolygós ember megváltoztathatja az 
egész világot, és ti alapvetően többen 
vagytok. Vegyetek nagy levegőt, az 

kitisztítja az elméteket, és tiszta szívetek-
ből álljatok neki a főzésnek.
Hát mi ismét hallgattunk a bölcs Mama 
szavaira, megkerestük önmagunkban 
a lassan süllyedő értékeinket, újra 
mosoly került az arcunkra, dudorászás 
szűrődött ki a konyhából, alkottunk, 
kreatívkodtunk, és a tánc világnapján 
még táncra is perdültünk. Volt, aki az 
irodában a kezével-lábával nyomta az 
ütemet, úgy hogy majd felborult az 
asztal. Voltak, akik a konyhában sütés-
főzés közben táncikáltak és úgy járt a 
csípőjük, mint a botmixer 1500 fordula-
ton. Aki nem a táncban fáradt el, az tuti, 
hogy a beszédben, kacagásban. De kell 
is a jókedv, mert e nélkül nem lennének 
ilyen ízletesek az ételeink. Rendeljenek 
bátran, akár telefonon, akár online. Újra 
megnyitva ajtóinkat helyszíni fogyasz-
tással is várjuk Önöket a társaságunkba, 
a hét minden napján. 
AzÉn Anyósom csapata, az Alsópáhok 
Hévíz közötti körforgalomnál, Hévízi 
út 13. alatt. Könnyű odatalálni: babos 
kendő a kapuban…
 

Ja, és még egy fontos dolog! Nagy 
örömmel tölt el bennünket, hogy 
lehetőséget kaptunk az alsópáhoki 
termelői kisbolt üzemeltetésére. 
Célunk a minőségi, változatos, jó 
és megfizethető kínálat, melyet 
már megtapasztalhattak AzÉn 
Anyósom étteremben is. A Mama 
babos kendője rá a garancia!
Tel.: 06-83/344-232 
www.azenanyosom.eu  
facebook.com/azenanyosom
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KIS-BALATON, „LÁTOGATÓKÖZELBEN”
A KIS-BALATON LÁTOGATÓKÖZPONT A 21. SZÁZAD MODERN LEHETŐSÉGEIT HASZNÁLVA MUTATJA BE A „TERMÉSZET SZENTÉLYÉT”, A NEMZETI PARK FO-
KOZOTTAN VÉDETT TÁJEGYSÉGÉNEK ÉRTÉKEIT. AZT A TERÜLETET, AHOL SZÁMTALAN ÁLLATFAJ KÖZT KÖZEL HÁROMSZÁZ MADÁRFAJT ÉSZLELTEK, AMELYEK 
EGYIKE AZ ITT FÉSZKELŐ NAGY KÓCSAG, A TERMÉSZETVÉDELEM CÍMERÁLLATA.

A Kis-Balaton – mely Magyarország 
európai viszonylatban is kiemelkedően 
értékes vizes élőhelye – sokféleképpen 
él a köztudatban: madárrezervátum, 
nemzeti parki terület, Ramsari terület, 
az első természetvédelmi őr – az egykori 
„kócsagőr” – személyében az intézmé-
nyesült hazai természetvédelem szülő-

földje. Fekete István regényeinek roman-
tikus helyszíne, a Balaton halbölcsője, 
vízvédelmi rendszer, ökoturisztikai 
célpont. A Balaton-felvidéki Nemzeti 
Park Igazgatóság mintegy 1,3 milliárd 
forintból építette fel a természetbe, a kis-
balatoni környezetbe teljes mértékben 
illő, ezer négyzetméter alapterületű léte-
sítményt, melyet tavaly ősszel adtak át a 
nagyközönségnek. Sajnos a járványhely-
zet miatt nem tarthatott sokáig nyitva, 
ám amíg látogatható volt, addig nagyon 
nagy népszerűségnek örvendett. Fejes 
Éva, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park 
Igazgatóság ökoturisztikai munkatársa 
azt mondja: e helyen nemcsak meg-
csodálni lehet a Kis-Balatonra jellemző 
értékeket, de számos témában mélyebb 
ismereteket is szerezhetnek az érdeklő-

dők. A kiállítás tervezése, összeállítása 
során az volt az alapvető törekvés, hogy 
a bemutatóhely interaktív legyen, az em-
berek mai elvárásának megfeleljen. Aki 
inkább játszani és szórakozni szeretne, 
megtalálja a lehetőségeket. Aki alapo-
sabb ismeretekre vágyik, az is kiválóan 
el tud mélyedni a látnivalókban, illetve 
az azokkal kapcsolatos interaktív „tenni-
valókban”.
A Kis-Balaton Látogatóközpontban – 
és persze a létesítmény által szervezett 
„külső ajánlatoknak” is köszönhető-
en – minden korosztály megtalálja a 
számára legérdekesebb programokat. A 
környezetbe illő épület zöldtetős, „végig-
sétálható”, azon tanösvényt alakítottak 
ki. A hűtését és fűtését talajszondák 
segítségével oldották meg, a villamos-
ságról naperőműpark gondoskodik. A 
belső, bemutató rész számtalan csodát 
kínál a látogatók számára. Amellett, 
hogy megismerkedhetnek egyebek 
között a Kis-Balaton jellemzőivel, 
növényvilágával, állatfajaival, elmélyül-
hetnek a területet bemutató interaktív 

térképben. Ugyancsak bepillanthatnak a 
madárrezervátumba, az erdők titkaiba, 
a beporzás rejtelmeibe, s megtekint-
hetik a régi foglalkozásokat, azt, hogy 
az emberek miként is éltek az egykori 
mocsaras vidéken. Természetesen a Kis-
Balaton változásairól is kapnak informá-
ciót a látogatók, éppúgy, mint azokról 
az emberekről, akik védték, óvták a 
természetet. A látnivalók megtekintése 
mellett lehetőség nyílik interaktív tevé-
kenységekre is. Az ezekkel kapcsolatos 
sor meglehetősen hosszú, például kémiai 
és biológiai vízminőséget „mérhetnek” 
(és ezek jellemzőivel ismerkedhetnek) 

a látogatóközpontba betérők. De a 
területre jellemző növény- és állatfajok 
felismerése is ad feladatokat a látogatók-
nak. Akik pedig esetleg elfáradnak, azok 
„megpihenhetnek”, s egyúttal újabb is-
mereteket szerezhetnek a Kis-Balatonról 
a 3D-s moziteremben. A létesítményből 
előzetes jelentkezés alapján túrákat is in-
dítanak. Beszereztek ugyanis a beruhá-
zás keretében elektromos golfautót, mely 
segítségével eljuthatnak szakvezető kí-
séretében a Fekete István-emlékhelyhez. 
Igazi élményt kínál a vízitúra, kenukkal 
is felfedezhető az Egyesített-övcsatorna 
kis-balatoni szakasza. 
A tapasztalatok azt mutatták, hogy a 
gyermekeket megérinti a sok csodálatos 
látnivaló. Az élmények az idősebb kor-
osztályt nosztalgiával töltik el. Ők Fekete 
István Tüskevár és Téli berek című regé-
nyein nőttek fel, kíváncsiak arra, hogy 
valójában milyen is az olvasottakból 
megismert, elképzelt Kis-Balaton.
A fenékpusztai Kis-Balaton Látoga-
tóközpont a 76-os főút mentén, Sár-
mellék és Balatonszentgyörgy között, 
a Vönöczky Schenk Jakab Kutatóház 
szomszédságában helyezkedik el. A 
Kis-Balatont az elmúlt évtizedekben 
egyre többen fedezték fel. Ma már önálló 
turisztikai célpontnak számít, főként 
a környéken pihenő turisták számára. 
A létesítmény óriási jelentőséggel bír a 
térség turizmusát illetően, hiszen olyan 
hiánypótló kiállításról van szó, mely a 
térségben nyaralók számára is vonzó 
lehet. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park 
Igazgatóság mindezek alapján azt reméli, 
hogy az eddigi 5-6.000 helyett akár 
harmincezer látogatót is tudnak majd 
fogadni a Kis-Balatonnál. 

Gombás-húsos egytál

A sertéshúst vékony csíkokra vágjuk. és a felforrósított 
olajon fehéredésig sütjük. Hozzáadjuk a finomra aprított 
vörös- és fokhagymát, sózzuk, borsozzuk, majd kever-
getve addig pirítjuk, míg a hagyma üvegessé válik. Ekkor 
hozzáadjuk a megtisztított és negyedekbe vágott gombát, a 
kakukkfüvet, és a húslevessel felöntjük. Lassú tűzön, fedő 
alatt puhára főzzük. Ha a hús és a gomba megpuhult, a 
tűzről levéve belekeverjük a tejfölt, és felaprított petrezse-
lyemmel megszórva tálaljuk.

GasztroBalatoni Krónika

A Flat Earth Society (Lapos Föld Társaság), 
wikipédián olvasható története szerint az angol 
feltaláló és vallási vezető, Samuel Rowbotham 
1865-ben adta ki az Earth Not a Globe (A Föld 
nem gömb) című könyvét, amelyben kifejtette az 
Angliában az első világháborúig népszerű elméle-
tét. Sokan talán nem is hallottak róla, de ennek a 
tudományosan cáfolt tévhitnek, álhírnek az inter-
neten ma hatalmas követőtábora van.

Egy laposföldes konferencián megkérdezett 30 
személyből 29-et YouTube-videók győztek meg 
a Föld laposságáról, míg a kivételt képező egyet-
len főt a családtagjai. Ők viszont a YouTube-ról 
vették a dolgot. Túlságosan is jól működnek az 
algoritmusok. Aki megtekint egy összeesküvés-
elméletes videót vagy elolvas egy cikket, annak 
azonnal több tucat hasonlót kezd el ajánlgatni az 
internet! Ez baj, mert egy idő után lesz, aki elhiszi, 
hogy „azért van este 8 után kijárási tilalom, hogy a 
Föld mélyén élő gyíkemberek nyugodtan tudjanak 

ásni”, hogy „Angela Merkel 2019 őszén szemé-
lyesen vitte a vírust Vuhanba”. A laposföld-hívők 
szerint Ausztrália valójában „kamusztrália”, vagyis 
nem létezik. Aki mégis ott él, az a NASA fizetett 
statisztája.

Az „ártatlan” és megmosolyogtató képtelenségek 
mellett olykor feltűnnek különösen veszélyes 
összeesküvés-elméletek is. Egyre többször találko-
zunk és nem csak az interneten a „Magyar Állam 
tulajdonosai”-val, akik nem ismerik el a fennálló 
jogrendet és államot, ami szerintük csak egy New 
Yorkban bejegyzett cég, és a Magyar Köztársaság 
nevében vitatnak törvényeket, hatósági intézke-
déseket, gyártanak saját személyigazolványt, és 
ki tudja, hogy e tévhit miatt mikor fognak súlyos 
törvénysértést elkövetni?!

Kutatások szerint az, hogy elhiszünk-e egy ál-
hírt, vagy konteót, nem függ az intelligenciától, 
viszont attól igen, hogy elhittünk-e egy másikat. 
Különleges, becsapásveszélyes világban élünk. Már 
2017-ben az év legnépszerűbb internetes kifeje-
zése a „fake news” volt. Mi azt tapasztaljuk, hogy 
évről-évre növekszik a rendőrségre bejelentett in-
ternetes átverések, csalások száma. Ezért nyoma-
tékosan kérjük Önöket, ne higgyenek el mindent, 
amit az interneten látnak! Jusson eszükbe a népi 
bölcsesség: „Messziről jött ember azt mond, amit 
akar!” Áldozattá és elkövetővé válásuk megelőzése 
érdekében, ha már választani kell, inkább abban 
higgyenek, hogy lapos a Föld, vagy sajtból van a 
Hold.          Keszthelyi Rendőrkapitányság 

Rendőrségi Hírek – Álhírek

A kép illusztráció. Forrás: internet.

Hozzávalók: 40 dkg sertéscomb, 1 közepes 
fej vöröshagyma, 2 gerezd fokhagyma,  
50 dkg csiperkegomba, 2 evőkanál olaj, 
2 dl tejföl, friss kakukkfű, friss petrezse-
lyem, 5 dl húsleves, őrölt bors, só
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