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Urbán László az Óhegyért Egyesület elnöke vetette fel a közel két évtizede megoldatlan óhegyi apró 
parcellás zárt kertes övezet problémájának egyfajta átmeneti megoldását. A bejárásra a Zöld Jövő és a 
Bartók-Csút Egyesület néhány tagja jött el. Urbán úr Máriás u. Fennsík u. sarkán lévő telkén találkoztunk. 
Alapvetően a Máriás utcától a Balatoni útig terjedő, a Fennsík u Szakiskola u. közötti sávról van szó. Itt a 
90-es években a kárpótlás keretében történt licitek során igen kis parcellákra osztották fel a területet, 
sok pár cm széles parcella is van, de a legtöbb érdemben használhatatlan. A föld darabok, a telkek 
eladása is nagy nehézségekbe ütközik, mezőgazdasági művelésű területként, csak arra jogosultak 
vehetnék meg, és a kapcsolódó ügyvédi, és illeték költségek is horribilisek lennének, a kis területekhez 
képest. Így a terület döntő része műveletlen, cserjésedik, erdősödik. 

Urbán úr konzultációkat folytatott a Földművelésügyi Minisztérium illetékeseivel, akik belátták a helyzet 
tarthatatlanságát, és lehetőséget látnak az átmeneti művelésre, pl. közösségi kertek formájában, annál is 
inkább, mivel a területet elvileg művelni kellene. Közösségi parcellák kialakítására legalkalmasabb az 
Urbán úr telkét követő, a Máriás utca mentén húzódó sáv lenne, ill. felfelé is, a Fennsík utca mentén, 
ahol a nagynyomású gázszállító vezeték nyomvonala is húzódik. Itt egy-egy területrészt ma is kaszálnak, 
művelnek. A területen egykori gyümölcsös van, a fák egy része még kiszabadítható, és a köztük lévő 
területen ágyások, kis parcellák alakíthatóak ki. Ehhez természetesen a cserjéket, bálványfákat el kell 
távolítani, azonban ez fokozatosan, kis terület részenként is mehetne. 

A résztvevők úgy látták, hogy kis, pl. lakótelepi közösségek számára lenne alkalmas, és hasznos ez a 
megoldás, ill. kezdeményezés, amit majd a civil szervezeteken keresztül fel tudunk ajánlani. Urbán úr 
vizet és villanyt tud segítségül adni az első időszakban, a későbbiekben bekötések is létesíthetőek 
lehetnek egy-egy parcella csoport számára. A talaj ezen a részen mintegy 60-70 cm vastag humuszt 
jelent, alatta törmelékes mészkővel, de a környező kertekben viszonylag jó kiskertművelés folyik. 
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A szóbajöhető terület     Cserjésedő zóna a kaszált telekrész után 

a kiinduló terület 



  

a Máriás utcai oldal, kerítéssel    A Fennsík utca menti kaszált zóna 

  

Kilátás Tétényre a Máriás utcától   Innen indíthatóak az új parcellák 

 


