
Tisztelt üdülő tulajdonosok, nyaralótársaink, barátaink! 

Valószínűen olvastátok a ”Megúszós civilek a Balatonon” című írást, amely Őri 
András blogján most is elolvasható. 
Az írásra, úgy érzem, mindenképpen válaszolni kell, jelen soraimmal ezt teszem. 
Azoknak sem érdektelen, akik valami miatt a cikket nem olvasták, mert úgy érzem, 
sikerült összefoglalnom az elmúlt 25 év legfőbb történéseit. 
Íme: 

Reflexió Őri András ”MEGÚSZÓS CIVILEK A BALATONON” című írására. 

 

Tisztelt Őri András! 

 

Először is engedd meg, hogy koromnál fogva (jövőre leszek 80) tegezzelek, ez 
természetesen vica-verza is legyen igaz. 

Olvastam írásodat, a „Megúszós civilek a Balatonon” címűt. A cím sugallatát sajna, 
nem értem, ki úszott meg, mit, hol, miért és hogyan, írásodból nem derül ki. Ha a 
választott cím helyett azt írod, hogy ”SEMMIT SEM CSINÁLÓ CIVILEK A 
BALATONON” az a mondanivalódhoz jobban harmonizált volna, még akkor is, ha a 
valósághoz szintén semmi köze sincs. 

Írásod lényege, hogy az Alsóbélatelepi Fürdőegyesület semmit nem csinál. 

Sajnos, nem vagy teljeskörűen tájékozódva-tájékoztatva, ezennel megpróbálom ezt 
pótolni, és a véleményedet helyreigazítani. 

Mindenekelőtt egy kis előzetes. Civil szervezet vagyunk, mindenféle jog nélkül, ezt 
Te is tudod. Valamikor, a múlt század 30-as éveiben alakult ős Egyesületünkbe a 
telepen ingatlant vásárlóknak és nyaralót építőknek kötelező volt az Egyesület tagjai 
közé belépni, ami bizonyos védettséget biztosított, mert jogot is adott, akár az akkori 
Községháza uraival szemben is (v.ö. Reichart Géza ez irányú írásait). Ma már ez 
nincs, teljesen jogfosztottak vagyunk. 

(Megjegyzem nem csak az Egyesület, a nyaralótulajdonosok is teljesen 
kiszolgáltatottak, semmiféle jogunk nincs. Szerintem jogos lenne akár az 
országgyűlési, akár a helyhatósági választásokkor a szavazati jog, manapság ez 
technikailag teljességgel megoldható. Véleményem szerint, akinek valahol 
adófizetési kötelezettsége van, ott szavazati jogának is kellene lenni. Sajnos, az 
ország vezetői ezt másként gondolják) 

Részemről az Önkormányzat Képviselő testületi ülésein részt szoktam venni, 
majdnem mindegyiken ott vagyok. Rendszeresen hozzászólok, mindig megkapom a 
szót, tisztelettel meghallgatnak, aztán általában nem, vagy alig-alig történik valami, 
az is csak jó pár év után, erről még később. 



Mindezek ellenére azért van a tarsolyunkban jó néhány eredmény, amiről nem ártott 
volna tudnod: 

1. Jó 10-15 éve az akkori önkormányzat a Spiccet (I. sz.strand-Vízmű gépház-
Bacsák villa közti terület) el akarta adni. Felhívtuk az akkori önkormányzat 
figyelmét arra, hogy az eladás jogellenes. Dr. Tóth Mihály akkori jegyző szerint 
a jogértelmezésünk hibás. Az Egyesület pert indított, amit mind első, mind 
másodfokon megnyertünk. (Kinek is volt a jogértelmezése hibás?) 

Ha nem tesszük meg ezt, akkor a Spiccen jelenleg  többek között- a kaposvári 
szépségguru (plasztikai sebész, akit azóta becsuktak) pöffeszkedik a területen egy 
általa építtetett kacsalábon forgó épületben. Egyébként 10 telket akartak kialakítani 
(a szocialista korból visszamaradt torz szemlélet szerinti minimális, éppen hogy, 
zsebkendőnyi telekméretekkel) 

2. Az akkori önkormányzat, aki ellen pert nyertünk, bosszúból be akarta záratni 
Bélatelep kis strandjait, a Bélatelepi állomási nagystrandot pedig át akarta 
játszani egy zártkörű vitorlás társaságnak. Szerencsére itt nem kellett perre 
menni, anélkül is sikerült megtorpedózni a kisemmizésünket. Segített az is, 
hogy Fonyód lakossága az akkori önkormányzatot a választások során 
elkergette. 
 

3. Néhány éve (már a jelenlegi) önkormányzat le akarta bontatni az I. számú (én 
még a régies elnevezést használom) Báthori utcai strandon valamennyi 
kabint, a három kabinsor közül ráhatásunkkal sikerült egy kabinsort 
megmenteni, amit azóta mi üzemeltethetünk. 
 
 

4. A Tulipán utcában volt egy életveszélyessé váló jegenyefasor. Kb. négy év 
alatt sikerült rávenni az önkormányzatot, hogy az életveszélyes fákat vágassa 
ki. Időközben egy jegenyefa ki is dőlt, hatalmas szerencsére ”csak” az utcai 
villanyvezetéket szakította le, a környező két házban nem esett kár, a 
leszakadt, de feszültség alatt maradt villamos vezeték sem okozott bajt, 
személyi sérülés sem történt. Ezen fakidőlés döbbentette rá az 
Önkormányzatot a szükséges intézkedésre. 

Volt az életveszélyes fasor kivágása ellen olyan érve az Önkormányzatnak, hogy az 
életveszélyes fák kivágása nincs benne az éves költségvetésben. Ilyen mentalitással 
szemben kell minden törvényi jog nélkül harcolnunk és védenünk Alsóbélatelep 
érdekeit. Remélem, Te is belátod, hogy nem könnyű dolog. 

5. Évtizedeken keresztül könyörögtünk egy gyalogátkelőért a Wekerle utca-
Kossuth tér sarkánál. Az akkori önkormányzatok a fülük botját sem 
mozdították, döntésünk alapján az Egyesület az átkelőt megépíttette. Hogy 
mennyire indokolt volt, bizonyítja az a tény, hogy két nappal a gyalogátkelő 
átadása, üzembe helyezése előtt az átkelő helyén halálos kimenetelű gázolás 
történt, egy nagymamát ütött el egy száguldozó autós, aki az unokájával akart 
átmenni. Ha az akkori önkormányzat kellő időben megépítteti a gyalogátkelőt, 
a nagymama valószínűen még ma is élne. 
 



6. Többször szót emeltünk amiatt, hogy az I. sz. strandnál lévő gyalogos vasúti 
átkelő szűk és ezért életveszélyes. Itt keresztezi ugyanis a Balatoni 
Bringakörút a vasúti síneket. Sajnos, az Önkormányzat nem volt partner 
ennek az elhárításában, ezért egyik nyaralótársunk vette kézbe az ügyet, 
megtalálta a MÁV 1213 ajtaja közül azt az egyet, amelyen kopogtatva el 
lehetett érni, hogy az átkelőt felbővítsék, és a Nagykanizsa felől érkező 
vonatok lelassítsanak 60 km/óra sebességre. De ezt az egy ajtót komoly 
munkával kellett megkeresni! Ígéretünk van arra is, hogy a vasút-rekonstrukció 
során az átkelőnél villogó vészjelző berendezés létesül. Egyébként itt is volt 
történés, két vagy három évvel ezelőtt egy anyuka ment át az átkelőn, a 
babakocsi beakadt a sínek közé, és jött a vonat. A 60 km-es 
sebességkorlátozásnak hála, a vonat a babakocsi előtt 1 méterre megállt. 

Az Önkormányzat sajnos a vasút-rekonstrukció tervezése során is magunkra hagyott 
minket, nem értesített bennünket, így nem is véleményezhettük azt. Így állt elő az a 
furcsa helyzet, hogy a Bélatelep vasúti megállóban lévő kézi kezelésű átjáró kapuk 
helyett automata sorompók lesznek, míg a bringakörút-vasút kereszteződésben 
minden változatlan maradt volna, ha nyaralótársunknak nem sikerül intézkednie. 

Reméljük, a MÁV és a rekonstrukció kivitelezője nem feledkezik meg az ígéretéről, 
amely villogó veszélyt jelző lámpát ígért az I. számú (Báthory utcai) strand előtti 
gyalogos vasúti átkelőhöz. 

7. Többször jeleztük, hogy a helyi autóbusz menetrend rossz, semmi nem 
történt. Amikor aztán a leghatározottabban az asztalra csaptunk emiatt, végre 
sikerült a menetrendet úgy átalakíttatni, hogy az a mai vágányzáras, vasúti 
pótlóbuszos időszakban is megállja a helyét. 

Napjaink történései: 

 Pár éve kezdeményeztük, hogy a hiányzó utcai világítótestek kerüljenek 
pótlásra, az ezzel kapcsolatos helyszíni bejáráson részt vettünk, további sok-sok 
unszolásra az idén a városi világítási rekonstrukció során a hiányzó világítótestek 90 
százalékát kipótoltatták. 

A strandokon , nagyon szép korrózióálló acélból készített lejáró lépcsők kerültek 
elhelyezésre (ez nem Egyesületi kezdeményezés és finanszírozás volt), de az már 
igen,hogy a a kiszuperált régi lépcsők közül sikerült egyet a Spiccre elkérni. Sajnos, 
a II. számú (Strand utcai) strandon (mivel csak fürdőhelynek számít) ilyen lejárók 
nincsenek. 

Mint már említettem, az Önkormányzatnál meghallgatnak, de általában nem történik 
semmi. Erre példa, hogy kb. 15 éve könyörgünk a Szent István tér (Kápolna) körüli 
utak rendbetételére, valamint a Széchenyi utca portalanítására, első helyen 
megjelölve a Szent István teret. Erre mi történik? Megfordították a sorrendet. Amikor 
ezért reklamáltam a testületi ülésen, azt a homályos választ kaptam, hogy a két 
területet egyként fogják kezelni. Mint ismeretes, nem így történt. Az Egyesületi 
közgyűlésen ezt szóvá tettük, az Alpolgármester úr úgy nyilatkozott, hogy a Szent 
István tér rendbetétele a jövő évi költségvetésbe ”valószínűen” belefér. Meglátjuk, 
úgy legyen. 



Alsóbélatelep legnagyobb problémája az, hogy a strandjainkat egyre inkább benövi a 
nád. Folyamatosan bombázzuk az Önkormányzatot a strandok nádbenövésének 
eltávolításáért, a III. számú (Huszka utcai) strandnál ez teljesen indokolt, hiszen 
legalább 65-70 százalékban benőtte a nád a strand vízterületét. Az Önkormányzat 
sokáig obstruált, az engedélyeztetés nehézségeire hivatkozva, de az idén már 
érezte, hogy a dolgot nem húzhatja tovább, elkezdte a strand nádtalanítását, sajnos 
félmunkát végzett, mert a nádtorzsákat nem szedette ki. Most azért kell harcolnunk, 
hogy a torzsátlanítás is megtörténjen. 

Vezetőségi tagunk, Boda Zoltán nyaralótársunk vette kézbe a Szent István téri 
rendellenességeket, sikerült is elérnie, hogy a kidőlt/kivágott fák bennmaradt tuskóit 
eltávolítsák, a terepet pedig elrendezzék. 

Ugyanezt ( mármint a kivágott fák tuskóinak az eltávolítását) a Tulipán utcában még 
nem sikerült elérnünk, pedig rajta vagyunk. 

Létezik kulturális tevékenységünk is. Boda Zoltán nyaralótársunk megindította a 
templomi hangverseny sorozatot, két éve egy, tavaly kettő, idén pedig már három 
koncert is volt. 

Rendszeresen évente megrendezésre kerül egy nyilvános bridzsverseny is. 

Tagtársunk, Balázs Judit professzor asszony (korábbi egyesületi elnökünk) több igen 
érdekes előadást tartott, elsősorban az iszlám témaköréből. 

Elkezdtük feleleveníteni a háború előtt/alatt évente megrendezésre kerülő Szent 
István napi tábortüzet is, ami nagyon jó alkalom volt a telep lakosainak, nyaralóinak 
gondolat cserére, kapcsolatok teremtésére és elmélyítésére. Eddig három 
alkalommal lett megtartva, igen nagy sikerrel, sajnos azóta Fonyód teljes területén 
tilos a szabadtéri tűzgyújtás, így tábortüzet sem lehet tartani. 

Most pedig néhány konkrét felvetésedre reagálnék: 

Fakivágás, nyárfák. A nyárfák magyarországi telepítése szépen beleillik az 
országosan elbaltázott projektek közé (hogy csak néhány más balatoni példát 
említsek: törpeharcsa, angolna, busatelepítés). 

A nyárfa egyébként is egy értéktelen puhafa, egyedüli pozitívuma, hogy gyorsan nő 

Azt tudomásul kell venni, hogy a fákkal is gazdálkodni kell, ha valami indokolja, az 
elöregedett, értéktelen fákat le kell cserélni. Azokban az években, amikor nagy 
viharok vannak, először mindig a nyárfákat csavarja ki a szél, a többi fa általában 
állva marad. 

Talán nem untatlak a saját családi történésekkel. Édesapám a 30-as években 
előrelátó volt, és dupla telket vásárolt, így 1973-ban bekövetkezett halálakor mindkét 
fia egy-egy egész telket örökölt. Az azóta eltelt 43 év alatt mindössze két fa maradt 
meg, a többit le kellett cserélnünk. 



Ez történt a Wekerle utca fái során is, ahol jó pár éve a régi fákat hársfákra cserélték, 
meg lehet nézni, milyen szépek, egészségesek, reméljük, hogy dédunokáink 
dédunokái is csodálni fogják. 

Egyébként nem tudom, hogy hol vágtak ki évszázados nyárfát, ugyanis a nyárfák 
telepítése mindössze 40-45 éve volt országos projekt. 

Kérdezlek: hol van az általad említett két utolsó, kivágásra jelölt nyárfa? Én két 
nagyon öreg nyárfáról tudok, az I. sz, (Báthori utcai) strandon, egyiken sincs 
kivágásra utaló jelzés (valamikor itt négy volt, de az időnkénti borzalmas viharok 
kettőt tönkretettek). 

Ami a régi 7-es út Balaton felőli oldalán egykoron volt nyárfák kivágását illeti, engem 
nem az bánt, hogy kivágták azokat, hanem az, hogy nem ültettek a helyükre semmit. 

Egyetlen nyárfát sajnálok tiszta szívből, éspedig a Strand utca és Báthory utca 
sarkán egykoron volt, de már kivágott nyárfát, ez azonban sem nem az Egyesület, 
sem nem az Önkormányzat bűne, a bűnös az E-ON. Az történt ugyanis, hogy a fa 
alsó néhány ága zavarta a villamos vezetékeket (valóban zavarta), mit tett erre az E-
ON? Úgy visszavágta a fát, hogy az kipusztult, Ritka barbár tett volt. 

Elég lett volna néhány alsó ágacskát levágni. Mit tehettünk volna ellene? Az E.ON 
külföldi cég, filozófiája az, hogy ezeknek így is jó. 

A már említett Tulipán utcai életveszélyes jegenye fasor indokolt kivágásáról már 
szóltam, sajnos a helyére ültetett nyírfák úgy néz ki, semmire sem mennek. 

 

WC-k a strandokon. Ezen témában orbitális tévedésben vagy, remélem, hogy 
csak tévedsz. A Bélatelep állomási strandon és az I. számú (Báthori utcai) strandon 
működő vízöblítéses WC van, mindkettő épített téglaházban. A III. sz. Huszka utcai 
strandon telepített mobil WC van, a vízvezeték és öblítés működik, jó a levegő, az 
ilyen helyen ”megszokott” bűz nincs (folyó évi szeptember 13-i állapot). Ha nem 
hiszed, megnézhetjük együtt. 

A II. számú (Strand utcai) strandon valóban nincs WC, ezért is nem STRAND a 
besorolása, hanem csak fürdőhely. Pár éve a Közgyűlésünkön megegyezés született 
az Önkormányzat, a VŰSZ és az Egyesület között, hogy társadalmi munkában 
kiásunk egy előírás szerinti WC-hez szükséges csővezetéknek való árkot, s akkor 
építenek egy WC-t, ez az előfeltétele a stranddá minősítésnek. 

Sajnos, a városvezetés részéről semmiféle intézkedés, szervezkedés nem követte a 
megállapodást. Képviselő testületi üléseken már többször szorgalmaztam a fürdőhely 
stranddá nyilváníttatását, most, szeptember 29.-én is megtettem. 

Azóta az Önkormányzat jelezte, hogy itt a bejáratnál meglévő használatlan épületek 
egyikében a jövő évben WC-t létesít. 



Előzőek összegzéseként tehát valamennyi bélatelepi strandon van működő, 
vízöblítéses WC. 

Ami a felháborodott rokonodat illeti teljesen igaza volt, de miért háborodott fel? Már 
Murphy is felismerte a róla elnevezett törvényeiben, hogy ami elromolhat, az el is 
romlik. Az Önkormányzat nem állíthat minden közterületi műtárgyhoz műszaki 
felügyeletet, azokat igenis, nekünk kell észlelnünk és jeleznünk. Ilyen esetben nem 
felháborodni kell, hanem teljesen nyugodtan jelezni kell az illetékesek felé a 
meghibásodást. Írod, hogy másnap már javították a lépcsőt. Akkor kell felháborodni, 
ha a bejelentés ellenére sem javítják ki a hibát. Kérdés: a felháborodás hatására, 
vagy a bejelentés hatására javították meg? 

Két vagy három éve a régi 7-es út Kossuth téri lekanyarodójában volt egy 
útbeszakadás, szerintem közel járt az életveszélyeshez. Bejelentettem, másfél 
hónapba tellett, amíg elkerítették, s 10 hónapba, amíg kijavították. No, ez a 
felháborító! 

 

Kerítések. Lemértem a bányászüdülő területén kialakított szélső telek és vízpart 
közötti távolságot, Nem 10 méter ahogy írtad, hanem 21,2m. (s.k. mért adat, 
kerítéstől a kövezés part felőli széléig mérve). A szabályozási terv szerinti (és 
közismert) 30 méter távolság a házak vonaláig érvényes, de lehet, hogy még ez sem 
teljesül. 

Amikor a felparcellázást csinálták, még nem volt Egyesület, így nem is szólhattunk 
bele. 

Egyébként a kerítés az Árvaház (tudom, hogy ma már más a neve, de nekem az ősi 
elnevezésre áll rá a tollam) területét határoló kerítésével van egyvonalban, amit a 
múlt század 70-es éveiben a terület feltöltése után állítottak a mostani helyre. 

Azért kell egyébként kigyötörni a II. számú Strand utcai fürdőhely STRAND-dá 
minősítését, mert akkor az esetleges beépítés ellen eleve védve vagyunk. Rajta 
leszünk. 

A szeptember 29-i képviselő testületi ülésen ismét szóvá tettem, Polgármester úr 
válasza az volt, hogy nem nyilváníttatják stranddá, mert az sokba kerül 
(mentőcsónak biztosítása, orvosi elérhetőség, napi vízminta készíttetése stb.) - a 
harcot nyilván folytatni kell! 

Egy kis kitérő, de fontos! 

Elterjedt egy pletyka Bélatelepen, miszerint az Önkormányzat eladta a Spiccet. 
Minden Bélatelephez kötődő nyaralótársat megnyugtatok, hogy 

NEM IGAZ! 



A Spicc az u.n. nem forgalomképes ingatlanok közé van sorolva, továbbá a város 
rendezési terve a területet parkként határozza meg, így tehát eladásról szó sem 
lehet. 

 

Vezetőség. Sajnos, az idő folyamatosan telik, megállítani nem lehet, 
mindannyian megöregszünk, 

Te sem vagy már húsz éves. Engem nagyon megfogott a nagycenki Széchenyi 
mauzóleum bejáratának a felirata: ”Voltunk, mint vagytok, lesztek, mint vagyunk” 

Elnökünk Jáky Miklós az idén 80 éves, jómagam jövőre leszek ugyanennyi. 
Vitathatatlanul öregek, sőt vének vagyunk. Mi nem érezzük azt, hogy lerobbantak 
lennénk, de nem tudjuk, hogy a hátunk mögött nem súgnak-e már össze, esetleg 
jogosan? Egyébként nem véletlen, hogy a Vatikánban a döntéshozó bíborosok, ha 
betöltötték a nyolcvanadik életévüket, elvesztik a szavazati jogukat (a tanácskozási 
joguk megmarad) 

Egy biztos, Miklós barátom már az idén le akart mondani, alig tudtam rábeszélni, 
hogy vállalja még egy évig, de addig mindenképpen meg kell találni az utódainkat, 
(én is szeretném átadni a stafétabotot.) Ha nem sikerül valakit találni Miklós 
utódjának jövő nyárig, az az Egyesület létét veszélyezteti. Vagy talán szerinted jobb 
is lenne ha az Egyesület megszűnne? -hiszen szerinted úgy sem csinálunk semmit. 

Az építő kritika abban különbözik a rosszindulatútól, hogy a bírálat mellé jó 
megoldást is javasol. 

Mivel feltételezem, hogy írásodat a jó szándék vezérelte, segítségedet kérem. 

Segítségedet kérem abban, hogy segíts megtalálni az utódainkat (elnöki és 
titkári pozícióra), olyan emberek személyében, akik alkalmasak a feladatra, el is 
tudják és akarják vállalni. 

Több emberrel beszéltünk már, akiket alkalmasnak tartottunk, de ezek az emberek 
nem tudják vállalni, mert a munkahelyükön, vagy a vállalkozásaikban akkora a 
leterheltségük, hogy több feladatot már nem tudnak bevállalni. 

Befejezésül kérlek, hogy mielőtt ilyen nagy nyilvánosság előtt megszólalsz, 
tájékozódj, hiszen írásodban két állításod is megkérdőjelezhetetlenül orbitális 
tévedés (kerítés távolsága nem 10m, hanem 21,2m, mért adat, valamennyi bélatelepi 
strandon működő tisztán tartott vízöblítéses WC van, tényadat). Szeretném hinni, 
hogy ezen tévedéseid valóban csak tévedések. 

Remélem, azt is belátod a fentiek alapján, hogy komoly érdekvédelmi munkát 
végzünk, (ami bizony nagyon nehéz) és néha nem is teljesen eredménytelenül. Azt 
azonban be kell látni, hogy az érdekvédelem nem korlátozódik a kizárólagosan a fák 
védelmére, az előzőekben láthattad, hogy rengeteg más, nagy fajsúlyú ügyben 
sikerült eredményt elérni. Ha pedig mégsem látod be, akkor gyere, állj közénk, állj a 
helyünkre, légy az utódunk és csináld jobban nálunk! 



Ezek után jövőre nagyon fogok csodálkozni, ha a közgyűlésünkön (esetleg a 
vezetőségi ülésünkön külön meghívottként) nem veszel részt, mert akkor a jó 
szándékú kritikád is értelmét veszíti. 

Az információs technika fejlődése nem teszi szükségtelenné a személyes részvételt, 
ellenkezőleg: inkább erősíti, hiszen ezután a világban a személyességben még 
nagyobb erő van. 

Baráti üdvözlettel: 

Szalay László titkár 

Alsóbélatelepi Fürdőegyesület 


