
« 5 »« 4 »

{ HEGYVIDÉK }{ HEGYVIDÉK }

Nálunk a közösségépítés nem csupán a kulturális prog-
ramok szervezésében merül ki. Gyakran lakótársaink 
különböző ötleteivel, kezdeményezéseivel találkozunk, 
legyenek azok környezetünkért, vagy épp helyi értéke-
ink megóvásáért tett javaslatok. Ha képesek vagyunk az 
ötlet megvalósítására, felkaroljuk, a kezdeményezőkkel 
együtt kimunkáljuk és megvalósítjuk. A megvalósítás 
során, a téma jellegéhez igazodóan más-más közösségek 
alakulnak ki.

Hogyan épít egy építész közösséget? Hozzátok köthe-
tő a Jablonka park, a Szent Donát kápolna, a Kiscelli 
kálvária és golgota felújítása. Mi köti össze a szakmá-
dat és a közösségi embert?
Ha egy közösségi kezdeményezés a szakmámat igény-
li, akkor természetesen beleadom minden ismeretem, 
hiszen én ezt tudom bedobni a közösbe. Nem hagyom, 
hogy egy műszaki problémán elakadjon egy folyamat. 
Ha kell, segítségül hívom a szakterületen dolgozó kol-
légáimat, vagy a megvalósítás során az adott témában 
járatos, és természetesen szolgálatkész kivitelező isme-
rőseimet. Ha egy szereplő látja, hogy az ügy mögött nem 
„vállalkozói érdek” rejlik, hanem közösségi igény és aka-
rat, akkor munkáját maximális odaadással és komolyabb 
haszonszerzés igénye nélkül végzi.

Akkor ez is egyfajta mérnöki hozzáállás: a közösségi 
igényre kerestek válaszokat.
A Jablonka park területén a háború előtt egy Ecker-ke-
reszt állott. A feszület a háborúban tönkrement, környe-
zete egy szabályos, elgazosodott sittlerakó hely lett. Egyik 
kedves tagtársunk, Kádár Péter a Szélmalom Hagyo-
mányőrző Alapítvány nevében javasolta, hogy állítsuk 
vissza történeti emlékünket. Láttuk, hogy ez nem egy-
szerűen egy ötlet, hanem a szomszédoknak, az utcabé-
lieknek és a helytörténetünk iránt érzékeny társainknak 
egyaránt fontos dolog, és áldozatot is hajlandóak hozni 
a megvalósításáért. Igazi közösség alakult ki, pedig nem 
is voltak rendszeres találkozóink. Nem is ismerte min-
denki a másikat, de tudta, hogy nincs egyedül. Ekkor a 
munkához valóban elő kellett vennem szakmám során 
szerzett ismereteimet, kapcsolati hálómat. Egy kertter-
vező kolléganőm parktervet készített, geodéziai felmérés 
alapján. A kivitelezés során 220 m3 sittet szállítottak el 
térítésmentesen, kaptunk 210 m3 humuszt, cserjét és fű-
magot, a munkát pedig a hegyi lakosok végezték. Kedves 
hegylakónk egy törött kőkeresztet restaurált számunkra, 
és adományként kaptuk Krisztus öntöttvas korpuszát is. 
Átadáskor lélekemelő volt, hogy az eső ellenére megje-

lent a közösség, mert mindenki a sajátjának érezte a Jab-
lonka parkot.

A Kiscelli kálvária felújításánál is a gyakorlati meg-
valósításban vettél részt?
Igen, mivel korábban műemlék felújításával is foglal-
koztam, ezért itt több ponton is csatlakozott a feladat 
a szakmámhoz. Hogy mást ne mondjak, restaurálási 
dokumentációt, helyreállítási tervet kellett műemléki 
szakemberek bevonásával készíteni, amelyeket a Műem-
lék Felügyelőséggel kellett jóvá hagyatni. Tudtam, mi az 
eljárási mód, ismertem a területileg illetékeseket is, akik 
segítették közösségi munkánkat. Mindez ment a maga 
útján, de meg is kellett valósítani. Jött az anyagi háttér 
megteremtése, annak szervezése, és ez fantasztikus kö-
zösségteremtő munka volt. Három jótékonysági koncer-
tet szerveztünk. Elnyertünk pályázati és önkormányzati 
támogatásokat. Voltak, akik a koncert előkészítésében 
vettek részt, mások a támogatói jegyek értékesítésében, 
vagy a koncert lebonyolításában. A kiscelli templom-
romban például a 100 tagú Golgota Gospel Kórus adott 
koncertet 430 fős közönségnek. És ezzel felépült egy má-
sik közösség, akik adományaikkal az ügy mellé álltak, 
és később segítően végig kísérték a felújítás menetét az 
átadásig. Minden jól sikerült. Ez az egyik legfantasztiku-
sabb élményem az egyesületi munkából. Utána lehetett 
kivitelezőket keresni, megversenyeztetni őket, a legelő-
nyösebb ajánlatot adókkal szerződést kötni. Mindez 
megint kicsit közel állt a szakmámhoz. A teljes munka 
három és fél évbe telt, de nem egy embernek, hanem 
egy újabb, ugyan kisebb, de a megvalósításban járatos 
közösségnek.

A Jablonka park után a Szent Donát-kápolnánál már 
volt segítségként egy alapközösség, akiket könnyeb-
ben lehetett megmozgatni?
Valamivel könnyebb volt, de a kápolnánál a vészhelyzet el-
hárítása volt az elsődleges feladat. Ez Óbuda legrégibb ba-
rokk kori kápolnája. A szentélyt a hajótól elválasztó boltív 
megrepedt, és olyan mértékben megnyílt, hogy felvető-
dött az összedőlés esélye. Nem restaurátorra volt szükség, 
hanem statikusra. Az én szakmai feladatom ebben az volt, 
hogy kiderítsem, e téma kinek a specialitása. Egy hegyi 
geológusunk talajvizsgálatot készített. Másik szomszé-
dunk, egy statikus a legkorszerűbb technológiával körbe 
abroncsozta acélsodronnyal a kápolna falait a boltozat 
felfekvésének magasságában, és öt tonna erőt belehúzott. 
Aznap este néztem a boltozatot, de mivel a repedésen to-
vábbra is át lehetett látni, csalódottan gondoltam: na, eny-
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Az épületek mellett változott a lakosság képe is? A be-
költözők formálják a Hegyvidék és az egyesület közös-
ségét?
A mi elsődleges feladatunk a lakóhelyhez való kötődés 
erősítése, a helyi tradíciók, értékek megismertetése, új 
közösségek létrehozása. Az új lakók, akik a főváros más 
részeiről érkeznek, még nem kötődnek a környékhez, 
sokszor alig kommunikálnak a szomszédokkal. Van egy 
generációváltás is, hiszen idősebbek adják el a telküket, 
és a helyükre 30-as, 40-es éveikben járók jönnek, jel-
lemzően gyerekekkel. Vajon ebben a miliőben mit kell 
csinálni az egyesületnek? Mi az, amivel a közösséget 
meg tudjuk tartani? Lakók kezdeményezésein alapuló 
szervezéseink szerintem most is eredményesek lesz-

nek. A Hegyvidék megismertetésére szolgál a társadalmi 
munkában készülő, többezres példányszámú és ingyenes 
Óhegy-hírek újságunk. Hasznosak a közös, tematikus 
barangolások, amelynek során Óbuda történeti emléke-
it, vagy természeti értékeit ismerhetjük meg. A közössé-
gi programjaink fontos eleme a helyi általános iskolával, 
óvodákkal való kapcsolattartás. Például minden évben 
csinálunk egy „hegyi utcák takarítása” nevű projektet. 
Ez egy szemétgyűjtési akció, amiben a tanulók aktívan 
részt vesznek. Fontos, mert az a gyerek, aki az utcán ta-
karít, az már nem fog később szemetelni. Jó célt szolgál 
az „utcabuli”, amikor az utcabéli szomszédok kötelezett-
ségek nélkül, közterületen találkoznak. Megismerik egy-
mást, közösen sütiznek, a gyerekek együtt rohangálnak. 

nyit ér a nagy tudomány, a korszerű technika? De öröm-
mel tapasztaltuk, hogy harmadnapra bezárult a repedés, 
az abroncs összehúzta a falakat. Meg kellett menteni a 
harangtornyot is, a faszerkezet egyes részei már elkorhad-
tak, harangozásnál dőlt a torony is ide-oda. A misére ér-
kező plébánosnak kellett szólni, hogy ne harangozzanak, 
mert ledől a torony. Elhárult a vészhelyzet, így el lehetett 
kezdeni a felújítást, ami nehezebb volt, mintha újat építet-
tünk volna. Felmérések, feltárási munkák, kiviteli tervek 
készítése, restaurálási engedély, tulajdonosi hozzájárulás 
beszerzése, majd jött a kivitelezés, a réteg- és csapadék-
vizek elvezetése, vízszigetelés injektálással, speciális vako-
latok, új ácsszerkezet építése CNC technológiával. Még a 
harang is restaurálva lett, lecseréltük az ablakot, és a való-
színű egykori szőlőpincéből származó acélkaput a barokk 
kori kápolnák stílusát őrző fakapura. Egyik tagtársunk 
volt az építésvezető, a kápolna neobarokk belső festését 
pedig az utcában lakó, neves festőrestaurátor-művész vé-
gezte. Beletettük korunk lenyomatát is a szentélybe. Egy 
növényorvos tagtársunk kutatása alapján a szentély falára 
festettük a hegyvidéken egykor termelt budai zöld és kék 
kadarka szőlőfürtjét. Nyugodtan mondhatjuk, a kápolnát 
egy hegyi közösség újította fel.

A kápolna csúszásának a talajhoz lehetett köze? Ha 
jól tudom, az óbudai hegyvidéknek az a specialitása, 
hogy egy agyagrétegen helyezkedik el talajréteg, így 
valamennyire folyamatos mozgásban van.
A talajvizsgálatok nem utaltak csúszásveszélyre, annak 
ellenére, hogy a kápolnához közel van a Farkastor-
ki-árok. A fő problémát inkább a Farkastorki út megnö-
vekedett nehézgépjármű forgalma okozhatta.

Másfajta vészhelyzetekkel is foglalkoztok az egyesü-
letben?
Tíz évvel ezelőtt – amikor nagy viharok voltak –, jelen-
tősen megemelkedett a talajvíz szintje. Az ásott kutak 
vízszintje nagyon hasznos információt szolgáltatott geo-
lógus és geotechnikus szakemberek számára, a hegyen 
zajló földtani, vízföldtani folyamatok jobb megismerésé-
hez, egy esetleg bekövetkező vészhelyzet előrejelzéséhez, 
épületeink védelme érdekében. A Petrik Lajos Szakkö-
zépiskolával közösen csináltunk kútvízszint mérést csak-
nem 42 ásott kútban. Geológus hegylakó szomszédunk 
készített talajvízszint térképet is, az akkori állapotról. 
Azóta növekedett a beépítettség, új épületek, támfalak, 
új útburkolatok jelentek meg. Idén megismételjük a mé-
réseket, és talán következtetni tudunk arra, hogy fenn-
állhat-e veszélyhelyzet nagyobb csapadék esetén.

És mi az a változás a környéken, ami szemmel látható 
számodra? Az egyesület három hegyet fog össze, ahol 
egyre szaporodnak az építkezések, változik a táj képe, 
cserélődik a lakosság. 
Negyven éve élek itt. Amikor ide jöttem, jellemzően 
egy-két lakásos családi házak épültek a korábbi hétvégi 
házak helyén, a miénk is így épült. Ez jellemezte a hegy-
vidéket 1960 és 2000 között. Ma már az ingatlanárak 
emelkedése, az állami támogatás és egyéb tényezők mi-
att annyira drága lett egy telek, hogy gazdaságilag nem 
éri meg családi házat építeni. Van, akinek van rá ennyi 
pénze és családi házat épít, de többnyire vállalkozó ve-
szi meg, akinek az a célja, hogy a lakás árában minél 
kisebb legyen a telekhányad, ezért a telekre a lehető 
legnagyobb lakásszámot építi. A kerületi városrendezési 
szabályzat szerint egy kellő méretű telken akár 5 lakás is 
építhető. Ezt ki is használják, ami tovább emeli a lakásá-
rakat, hiszen még egy ilyen társasházi lakás is kertvárosi 
környezetet kínál, mégha a kerten osztozni kell is. Ez a 
folyamat az utóbbi években indult el tömegesen. Az új-
építésű lakások révén a családi házas övezetből társashá-
zas kertváros kezd kialakulni. Változik a lakók vagyoni 
rétegzettsége is, mert aki ötlakásosba költözik, az más 
anyagi lehetőségekkel rendelkezik, mint aki egy telekre 
egy családi házat épít.

Milyen kihívásokkal jár ez?
Kezdjük az infrastrukturális változásokkal. Zömében 
idősek adják el a telkeket, akiknek sokszor már kocsi-
juk sem volt. Most az ötlakásos telkeken parkolhat akár 
nyolc-tíz autó is. A növekedés kiszolgálására egy idő 
után nem lesz alkalmas a jelenlegi úthálózat. Ráadásul 
időről-időre építési területté válik a hegy, mely a jelen-
legi úthálózat romlásával is járhat. A növekvő beépítés 
zöldfelületek csökkenésével, elvezetendő csapadékvizek 
növekedésével jár. A lakásszám növekedése a csatorna-
hálózat terhelését eredményezi, és így tovább.

A természet sérülésével kapcsolatosan nem lesz még 
több probléma? Erdős részeken lehet kialakítani épí-
tési telket?
Olyanról nem tudok, hogy természeti területből hasí-
tanának ki területeket. Olyan persze előfordul, hogy 
egy korábban is beépített, szinte beerdősült telek ösz-
szes fáját gondolkodás nélkül kivágják, mondván, hogy 
az nemcsak a leendő ház területén szükséges, hanem a 
felvonulási terület miatt is, hogy elférjen a daru és a be-
tonszállító is. De megfelelő tervezéssel, és kellő hatósági 
odafigyeléssel ez a kár csökkenthető lenne.

fotó: deme lászló
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Mindig az utcában lakók szervezik meg, nem is biztos, 
hogy egyesületi tagok. Mi úgy támogatjuk a rendezvé-
nyüket, hogy adunk asztalt, sátrat, sőt az önkormány-
zattól a közterület-foglalási engedélyt is mi szerezzük 
be. Spontán alkalmakra kinyitjuk a Népházat is, például 
szülinapi bulit lehet nálunk szervezni, ami az új társas-
házakba települők számára fontos lehet a közös kertek 
macerás használata miatt. De hogy nagyot ugorjak, fon-
tosnak tartunk olyan találkozókat, amikor környezetünk 
védelme érdekében napi tennivalókat gondolunk át. Pél-
dául előadásokat szervezünk és ezekhez kapcsolódóan 
már meglévő lakóházak felújításakor alkalmazható ener-
giatakarékossági megoldásokat, napelemek, napkollek-
torok, hőszivattyúk telepítését, és adottságoktól függő 
megtérülését vizsgáljuk.

A pontok megvannak, ahol a közösség összetalálkoz-
hat, de van is erre nyitottság? Aki újonnan ideköltö-
zik, keresi a lehetőséget a találkozásra?
A beköltözési hullám mostanában fog felfutni, de gyak-
ran már most is kérik többen a segítségünket, leginkább 
közügyek kapcsán. Másokat be is tudunk vonni egy-egy 
programba, foglalkozásba, és az az érzésem, ha a külső 
kezdeményezéseken alapuló tematikánkat folytatjuk, 
erősödni fog a közösségünk.

Amikor 2008-ban felújítottátok a Szent Donát-ká-
polnát, ezt mondtad a megnyitón: „A hegyről (…) ma 
már eltűntek a szőlőtőkék, az árkok és a vízmosások, 
eltűntek sajnos a fák is, amelyek még látták ezt a kort. 
Egyedül a falak őrzik számunkra a XVIII. század vi-
lágát, és reméljük, teszik ezt további századokra. 
Múltunk bizonyítékaiból átmentettünk egy darabkát 
a jövő nemzedék számára – sokak összefogásával.” A 
mai korból, közelmúltból, jelenből szerinted mit lehet 
az utókorra hagyományozni? Van-e ilyen építészeti 
örökség a környéken, vagy tudsz-e erre vonatkozó 
tervről?
Műemlékeink megőrzése – itt jegyzem meg a következő 
projektünket, a Jablonka úti Szent Antal szobor restau-
rációját, környezetének kialakítását – csupán elmúlt ko-
rok lenyomatainak megőrzése. De mi az a nyom, ami a 
mi időszakunkat őrzi meg a következő generációknak? 
Nehéz kérdés, izgalmas. Talán a megújult Guckler-sé-

tány, vagy a Kolosy tértől induló Óbudai Promenád len-
ne. Nem azért, mert ezek a jelenkort mutatják be, hanem 
mert a jelenkor egyik fő célját rögzítik, a gyökereink, 
helyi értékeink védelme feletti eltökélt szándékot rep-
rezentálják, e folyton változó világunkban – ez lenne a 
mai kor lenyomata. Talán csatlakozni tudnánk tervezett 
egyesületi projektünkkel, egy Óbuda-Hegyvidéki tanös-
vénnyel. A helyi értékek listáját ötfős csapat már össze is 
állította, melyben helyi műemlékek, természeti értékek, 
barlangok, vízforrások szerepelnek. Ez is akaratunk le-
nyomata lehetne.

Neked mint építésznek van ötleted, mit lehetne létre-
hozni?
Ami a III. kerület történetéhez is hozzátartozik, de tel-
jesen eltűnt a közbeszédből, az a téglagyárak emléke. 
Nagyon nagy jelentőségük volt, hatalmas körzeteket 
láttak el építőanyaggal, bányáikkal pedig meghatároz-
ták a jövőt, hiszen ahol be lettek temetve és csúsznak, 
ott ma nem lehet építkezni. A gyárak elköltözése pedig a 
Bécsi út mentén olyan hatalmas cégek beköltözését tette 
lehetővé, mint a Praktiker, a Stop-Shop, az Eurocenter, 
a Tesco. Néhol lakótelepek is épültek a helyükön. Tet-
tünk egy apró lépést, a Népház homlokzatán egy állandó 
helytörténeti kiállítást valósítottunk meg a Hegyvidéken 
egykor működött téglagyárak termékeiből. Javaslatunk, 
szándékunk azonban egy Téglagyári Emlékhely kiala-
kítása az Eurocenternél, a Csíkszereda parkban. Kez-
deményezésünket az Önkormányzat új Városrendezési 
Szabályzata már lehetővé is teszi. E zömében terepszint 
alatti létesítmény nemcsak a téglagyárak termékeit mu-
tatná be, hanem azt a folyamatot is, ami az 1700-as évek 
elejétől napjainkig formálta Óbudát. Feleleveníthetne 
olyan kapcsolódási pontokat, mint  Gelléri Andor Endre 
író munkássága, akinek szülei téglagyári munkásként 
laktak a cegájban, a munkások telepén. Vagy érintené a 
súlyos történelmi örökséget, nevezetesen, hogy az egyik 
újlaki téglagyár gyűjtőtábor volt a holokauszt idején, de 
más hegyi történetek is felidézhetőek lennének. Ezen 
emlékhely tervünk szerint módot adna előadásokra, ki-
állításokra. Kapcsolódó kertjével közösségi találkozások 
fókusza lehetne. És ég egy gondolat: a három rekultivált 
agyagbányát városi parkká fejleszteném, közösségi talál-
kozási pontokkal gazdagítva a kerületet. ¶
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