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Minden Kedves 

Csúcshegyinek 

Kegyelemteljes Karácsonyt 

és Boldog Új Évet 

Kívánunk! 

Mikulás 
 

Idén decemberben is együttműködtünk a Mikulással, 

és mintegy 80 db csomagját segítettünk a csúcshegyi 

gyerekeknek eljuttatni. Köszönjük a Mikulásnak és 

krampuszainak: Benedek Jánosnak, Erős Ferencnek és 

Bojti Györgynek. Az akciót az Önkormányzati 2016. évi 

civil működési pályázati támogatásból finanszíroztuk.  

 

Csúcshegyi Betlehem – a mi kis falunk 
 

2016. december 21-én délután állatsimogatós 

Csúcshegyi Betlehemet tartottunk. A mi kis falunkban 

vannak állatok (póni, kecske, szamár, ló). Hurkát 

sütöttünk krumplival, és hagyományosan idén is főztünk 

halászlét. Mintegy 60-an látogattak le, köztük több mint 

húsz gyermek. A pomázi evangéliumi közösség tagjai 

gitáros énekekkel leptek meg minket. 

Az halat-hurkát-kolbászt az Önkormányzati 2016. évi 

civil működési pályázati támogatásból finanszíroztuk.  

Ismét voltak, akik a forraltbortól és egyébtől hamar 

kidőltek, kötekedtek. A mi kis falunkban vannak állatok. 
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Karácsonyi csomagok 
 

Az Egyesület idén is összeállított 30 db élelmiszer csomagot darabonként 2300 Ft értékben, melyet az Egyesület tagjai 

juttattak el időseknek, rászorulóknak. A csomagokat az Önkormányzati 2016. évi civil működési pályázati támogatásából 

finanszíroztuk. A csomagkiosztásban külön kiemelnénk Erős Ferenc és Bojti György segítségét. 

 

 

    
 

Zajongás 
 

Szomszéd hegyünket, az Aranyhegyet sokan választották lakóhelyül. Ehhez már adott a közmű, a beépíthetőség – és a 

közlekedés. Eleddig az Aranyhegy alján kanyargó régi Bécsi úton elsuhanó járművek zaja nemigen hatolt fel a Jeles utcán 

túli szférákba. Igen ám, de megépült a 10-es út elkerülő szakasza a Solymárvölgy közepén, szépen kiemelve a tájból, 

mintegy piedesztálra emelve a zaj (és kipufogógáz) kibocsátó járműveket. Az eddigi minimális zajhoz képest valóban 

megsokszorozódott az Aranyhegy zajterhelése. Ez ellen indított harcot a Háromhegy Egyesület, és ennek keretében a 

csúcshegyi oldalon is történt zajmérés. Ennek eredményéről majd később. A Pest Megyei Kormányhivatal kiemelt 

ügyként kezeli az ügyet, korrekt megközelítésüket alább olvashatják: 
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Mint láthatjuk a zajhatárértékek, a mérés menete szépen szabályozott. Zajmérést végeztek a Solymárvölgyi út egyik 

lakóházánál, a patakhoz közel eső részen. A zajértékek megközelítették a határértéket, majd KIDERÜLT, HOGY OTT 

NINCSENEK SE LAKÓK, SE HÁZAK, MERT ITT ERDŐ SZEREPEL A KERÜLETI ÖVEZETI BESOROLÁSBAN. ERDŐRE PEDIG 

NINCSEN ZAJ HATÁRÉRTÉK! A zajmérők, így dolguk végezetlenül le is vonultak. A Solymárvölgyben minden csendes. 

 

De nézzük csak meg a kerületi besorolást! Az internetről letölthető, 2010. áprilisi Óbuda-Békásmegyer 

Városrendezési Szabályzata mellékletét képező Korlátozási és védelmi területek térképe kissé elnagyolt: 

- A gázvezeték védőtávolsága/területe olyan nyomvonalhoz van berajzolva, ahol sosem tekergett a gázvezeték, 

ahol házak vannak.  

- A PATAK ÉS ÚJ ÚT KÖZÉ BEÜLTETÉSI KÖTELEZETTSÉGET JELÖLTEK!  

- Egyébként az egész csúcshegyi területet felszínmozgásos területnek rajzolták – UGYANÚGY MINT A MOST 

ROHAMTEMPÓBAN BEÉPÜLŐ HARSÁNYLEJTŐT. 

- Mindemellett a rétet régészeti területként jelöli (ami a valóságban feljebb van) 
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De mit mutat a 2014 augusztusi, internetről letölthető Óbuda-Békásmegyer Városrendezési Szabályzata mellékletét 

képező övezeti terv? MINDEN ERDŐ! ERDŐ A SOLYMÁRVÖLGYI ÚT ÉS A PATAK KÖZTI TELJES TERÜLET, A RÉT ÉS A 

VIRÁGOSNYEREG ÚTTÓL A VÁROS FELÉ LÉVŐ ÖSSZES ÖNKORMÁNYZATI TELEK IS! 
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A Nemzeti Fejlesztési 

Minisztériumban is volt egy magas 

szintű, semmit mondó, mindentől 

elzárkózó megbeszélés. A 

Csúcshegyet Benedek János és 

Kádár Péter képviselte. 

 

Figyelemre méltó, hogy a 

Csúcshegyiek javaslatát, mármint, 

hogy erdőt, de legalábbis fasort 

telepítsenek az út és a patak közé 

– az egyébként beültetési 

kötelezettségű területre „vizuális 

hatású” „virtuális lépés” 

„pénzkidobásként… interpretál”-ja 

és így nem is vállalja. Köszönjük jó 

szándékukat. 

Jó ötletnek tartják viszont, hogy 

automatikus sebességellenőrzést 

vezessenek, és JÓL 

MEGBÜNTESSÉK a zajt okozó 

gyorshajtókat. 

 

Köszönjük. 
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Ismét tűz a Csúcshegyen 
 

 
 

2016. dec. 4. 

„Hétvégi házas övezetben gyulladt meg egy épület az 

Őzsuta utcában, egy ember az életét vesztette. Harminc 

négyzetméteres faház gyulladt ki a III. kerületben, az 

Őzsuta utcában. A fővárosi tűzoltók kiérkezésekor az 

épület teljes terjedelmében égett, a tűz már az 

aljnövényzetet és a környező fákat is megperzselte. A 

tüzet három vízsugárral fékezték meg a rajok, majd 

elvégezték a szükséges utómunkálatokat. Az épület a tűz 

miatt romba dőlt, a pincefödém beszakadt. Az átvizsgálás 

során a romok között egy Az átvizsgálás során a romok 

között egy elszenesedett holttestet találtak az egységek. 

A tűz keletkezésének körülményeit a Fővárosi 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatósági eljárás 

keretében vizsgálja.     ” (FKI) 

Mint kiderült, Gálffy Attila hajléktalan a Vadászles és az 

Őzsuta közti erdős részen lakott. Ő volt az áldozat. 

Érdekes tapasztalat, hogy azóta nem tépkedik az 

Egyesület hirdetőtáblájáról a kitűzött hirdetéseket. 

 

 
 

 

 

Nem csak lakatlan házba költöznének 
 

Nov. 21. 

„Sziasztok! Reggel álltam be a kertbe kocsival és besétált 

mögöttem egy hajléktalannak látszó nagyon részeg pasi. Majd 

nem akart távozni és a kerítésen csimpaszkodott. Nem igazán 

értettem mit mond, hőbörgött. Napok óta mászkál a 

környéken, szerintem az őzsuta utcában költözött be valahova. 

Bajuszos, fekete ruha és fekete hátizsák volt rajta. Délután a 

harsánylejtőn láttam, a munkásoknak magyarázott. Látta valaki 

és tudunk róla valamit?” idézet a Facebook-ról 

 

 
 

Gondolkodik az Önkormányzat 

 
Kicsit lassan. A lepusztuló félben lévő Menedékház utcai 

pihenőház hasznosításán töprengenek. Igazán még a rég 

elbontott menedékházzal is összekeverték. Az Egyesület 

évekkel ezelőtti hasznosítási tervére semmi választ nem 

érkezett. Beázás, pusztulás, romok, őserdő. Majd összedől 

minden, és lakópark építőknek el lehet adni… 
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Kis piszkos Csúcshegy 
 

Szeptemberi szemétszedési felhívásunkra, 

hulladékgyűjtő zsák igénylésre NEM érkezett semmilyen 

válasz a mintegy 100 e-mail tulajdonostól és kétannyi 

FaceBook csoport tagtól sem. 

 

Valamennyi szemetet magam zsákoltam be a 

Virágosnyereg úton. Másnap a kitett zsákokat a FKF Zrt 

elszállította, majd még délután ismét szemetet helyezett 

el ugyanoda, szórással és zsákosan egyaránt. Csúcshegyi 

szemétnek nézett ki, nem a szemben épülő falanszterből 

származott. 

 

 
 

 
 

A Harsány lejtő vége 
 

A jól sikerült Harsány lejtő I. projekt után megkezdték 

a környezetbarát, természet közeli lakópark beruházás II. 

ütemét a Harsány lejtő felső részén. A pusztítás 

leírhatatlan. 

 
Ilyen volt 

 

 
 

 
Ilyen most… 
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Erdei hírek 
 

Az Erdőalja út folytatásában ismét friss erdei szemét 

bukkant fel. 

 

 
 

    
purgamentum vulgaris MOns Culmen 

 

 
 

Facebook 
 

A csúcshegyi illetőségűek igen hasznos, „ Csúcshegyen 

van kertem” Facebook csoportot alakítottak, ahol híreket 

osztanak meg egymással (ingatlanokról, elveszett 

kutyákról, macskáról, madarakról). 

 

 

 

 
Meghívást kérhet Pongrátz Anitától az 

 anita.pongratz@gmail.com címen 
 

 
 

Érdekes dokumentumok, cikkek találhatók a 
 

http://csucshegy.blog.hu -n is 
 

 
 

A rendőrség telefonszámai 
112            vagy             105 

430 4712 – kerületi kapitányság 

243 2511; 243 2877 – Békásmegyer rendőrőrs 

bunmegelozes@obuda.hu 

 

Csúcshegyi területi felelős (III. ker./ X. megbízotti 

körzet) Bíró István r. főtörzsőrmester  

430-47-12      vagy       06 70 80 99 89 

 

 
 

mailto:anita.pongratz@gmail.com
http://csucshegy.blog.hu/
mailto:bunmegelozes@obuda.hu
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Lajtos kocsi 
 

Faragó Béla 

Vizipók 

06 30 948 2016 

 

 
 

 

 

Innen hiányzik az Ön HIRDETÉSe 

 

 

(Csúcshegyieknek ingyenes) 

 

 

 

 

 
 

Utcafelelőseink 

Az Egyesületi kérdésekkel kérjük, forduljanak 

bizalommal tagjainkhoz! 

SOLYMÁRVÖLGYI ÚT 

Benedek János benmad@freemail.hu 

ARANYPATAK UTCA 

Lövei Albert lovei@aeki.kfki.hu 

VADÓC UTCA 

Dorogi Sándor sandor.dorogi@gmail.com 

MÉCSVIRÁG UTCA 

Rácz Ottó raczotto@gmail.com 

VADÁSZLES UTCA 

Gulyás Imre imreg71@yahoo.com 

ŐZSUTA és MENEDÉKHÁZ UTCA 

 

 

Impresszum 
Csúcshegyi Villany-Harsona 

 

Kiadó: Menedék a Csúcshegy Barátainak Egyesület  

1037 Budapest, Solymárvölgyi u. 94. 

Szerkesztő: Kádár Péter 

Terjesztés: Tagsági levelezőlista 

Egyesületi honlap: http://www.csucshegy.eoldal.hu/ 

Információkat, híreket a: peter.kadar@t-online.hu 

címre kérjük 

Zárás: 2016. december 23. 

 

Szabadon terjeszthető, át nem szerkeszthető, idézni 

csak hivatkozással lehet 

 

Várjuk levelét, véleményét, hirdetését! 

Ha valamelyik csúcshegyi ismerőse nem kapta meg e-

mail-en az újságot, kérjük, küldje el az e-mail címet! 

 

 
 

mailto:benmad@freemail.hu
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