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NEGYEDÉVENTE MEGJELENŐ KÖZÉLETI LAP

Kiadja: Keszthely Televízió Nonprofi t Kft.

Ügyvezető-főszerkesztő: Podlovics Péter

Szerkesztőség:

Marketing:

Grafi ka, tördelés: Nyomda: ADC Hungary Kft.

Megjelenik 20 ezer példányban
A balatoni Krónika kiadója a lap bármely részének másolásával, terjesztésével, a benne megjelent adatok 

elek-tronikus tárolásával kapcsolatos minden jogot fenntart. A hirdetések tartalmáért lapunk nem vállal 

felelősséget.
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Újra az egykori városbíró nevét viseli a Sörház utca. Keszthely 
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A kormány kiemelt célja a közösségi
közlekedésfejlesztés
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Az ezerötszáz lelkes község a
Nyugat-Balaton régió egyik
gyöngyszeme, mivel szeren-
csés földrajzi fekvésének kö-
szönhetõen komoly turisztikai
vonzerõvel bír. Innen a világ-
hírû Hévíz csupán két, Keszt-
hely, a Balaton fõvárosa pe-
dig mindössze hat kilométer-
re található.

Alsópáhokot az elmúlt évek jelentõs beru-
házásai a nyugat-európai falvak színvonalára
emelték, s ezért nem véletlen, hogy a két
szomszédos városba látogató vendégek egy
része itt száll meg – tudtuk meg Czigány
Sándortól, aki 2006 óta a község polgármes-
tere. A négycsillagos Kolping Hotel, Ma-
gyarország elsõ családbarát szállodája miatt
is népszerû turisztikai célpont a település. 

Amelynek története az ókorba nyúlik vis-
sza. Régészeti leletek bizonyítják, hogy év-
ezredekkel ezelõtt is lakott hely volt, jóllehet
elsõ írásos említése egy 1259-ben kelt ado-
mánylevélben lelhetõ fel, "Paah" néven. A
község elnevezése feltehetõen a "páhol" igé-
bõl származik, ami dr. Szántó Imre profes-
szor, a falu egykori monográfusa szerint a
helyben és a környéken mûködõ tímárok
foglalkozására, a nyersbõr kikészítésére,
„páholására” utalt. Az Alsópáhok helység-
név 1622-tõl ismeretes, a korábbi írásos em-
lékekben a település még Hosszúpáh szere-

pel. A helytörténet képi feldolgozása Alsó-
páhok másik híres szülöttének, Olasz Ferenc
fotográfus-filmrendezõnek köszönhetõ, aki
az 1960-as évektõl a falu régi parasztházait,
templomát, út menti keresztjeit, idõs embe-
reit örökítette meg.

Alsópáhok tiszteli a múltját, mondta a pol-
gármester, hiszen a „páh” kifejezéshez való
kötõdés nemcsak a község vezetõinek és la-
kóinak lelkületén érezhetõ, de szemmel lát-
ható módon is nyomon követhetõ a települé-
sen. Az önkormányzat ugyanis az elmúlt
években egységes arculati megjelenéssel lát-
ta el felújított közintézményeit. Az iskola, az
óvoda, a bölcsõde, a polgármesteri hivatal és
az orvosi rendelõ homlokzatán lévõ felirat-
okon az intézmények neve alatt az
Alsópáhok szó is szerepel, mégpedig a
„páh” szótag más-más színnel való kiemelé-
sével.

Czigány Sándor szerint a település az épí-
tett környezetére is büszke lehet. A Szent
Kereszt Felmagasztalása barokk templom
1777-78-ban épült. A Nemesboldogasz-
szonyfa településrészen lévõ Magyarok
Nagyasszonya-kápolna 1936-ból való. A
községet átszelõ úton található Szent Flóri-
ánnak, a tûzoltók védõszentjének szobra,
melyet a helyi önkéntes tûzoltók állítottak. A
hõsök tiszteletét jelzi az 1848-1849-ess for-
radalom és szabadságharc alsópáhoki részt-
vevõinek márványtáblája az általános iskola
falán, az elsõ és második világháború áldo-
zatainak emlékmûve a templom mellett, va-
lamint az 1956-os forradalom és szabadság-
harc hatvanadik évfordulójára felállított em-
lékmû a mûvelõdési ház elõtt.

Alsópáhokra a lakókörnye-
zet iránti nagyfokú igényes-
ség is jellemzõ, errõl a par-
kosított és virágosított utcák,
közterek árulkodnak. A
Szent Flórián szigete a pa-
dokkal, a játszótérrel, a falu
másik végén található Csali-
park a kiülõkkel, a faragott
feszülettel, internetes és in-
formációs ponttal közkedvelt
közösségi terek. Olyan he-

lyek, ahol egy kiadós séta után szívesen
idõzhetnek a turisták is. De akár kerékpárra
is pattanhatnak. A Nyugat-Balaton régió ke-
rékpáros úthálózatához csatlakozó bicikli-
úton elsõként a szomszédos Hévízt érhetik
el. Alsópáhok kiváló kiindulópontja lehet a
kirándulásoknak, fogalmazott a polgármes-
ter. A falu több szálláshellyel is rendelkezik
a sportcentrumban, amely sport- és közössé-
gi célú épületeivel, öntözõrendszerrel ellátott
sportpályával az aktív sportélet helyszíne. A
labdarúgó-mérkõzések mellett a sportcent-
rumban adnak helyt a tûzoltóversenyeknek,
és Alsópáhok legnagyobb nyári ünnepének,
a falunapi fesztiválnak. A mûvelõdési ház
színvonalas kulturális rendezvények egész
sorát kínálja. A Nefelejcs Nyugdíjas Klub, a
Bodzavirág Népdalkör, az Allegrezza Kama-
rakórus igényes kulturális események házi-
gazdái, illetve szereplõi. A Páhoki Kapo(l)cs
Alkotóház a kézmûvesek és alkotómûvészek
vezetésével zajló foglalkozásai által a hagyo-
mányok átadásának és a kreativitás kibonta-
koztatásának a színtere.

A több mint 750 éves múltra visszatekintõ
község esztétikus környezetével, sokrétû
szolgáltatásaival, vendégszeretetével, a turis-
ták számára is elérhetõ, változatos program-
jaival mutatja meg igazi arcát - mondta befe-
jezésül Czigány Sándor polgármester. Az
idelátogatók egy modern, ám hagyományait
õrzõ, természetes környezetét védõ faluban
pihenhetnek meg. Az önkormányzat fejlesz-
téseiben is ez az irányadó szempont, hiszen
Alsópáhok ennek köszönheti különleges tu-
risztikai vonzerejét.

Alsópáhok

A négycsillagok Kolping Hotel a község egyik büszkesége

1957-ben született Dióskálban. A
Pécsi Tudományegyetem Állam-
és Jogtudományi Karán szerzett
igazságügyi ügyintézõ diplomát.
2006. október 1. óta Alsópáhok
község polgármestere. A Hévíz-
Balaton Zalai Dombhátak
LEADER Egyesület alelnökeként
tevékenykedik 2016 óta. 2019-
ben kulturális szervezõmunkájá-
val kiérdemelte a KÓTA-díjat.
Nõs, két gyermek édesapja.
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A 2023. évben is folytatódnak a fejlesztések Karmacson 

tettük a kommunális eszköztárunkat. Sajnos a gyártótól még nem érkezett meg az utolsó eszköz. A 
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Kedves Olvasóink! Kérdéseiket, észrevételeiket, téma-
javaslataikat várjuk az ujsag@tvkeszthely.hu e-mail-címre.
Lapunkat digitális formában olvashatják a
www.facebook.com/BalatoniKronikaKeszthely oldalon.

Rendõrségi Hírek
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