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Őszi takarítási akció 
 
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat előzetes 

tájékoztatása szerint a szokásos őszi takarítási akció 
2017. október 16-29. között lesz. A kapcsolódó 
elektromos és veszélyes hulladék-begyűjtés időpontjai és 
helyszínei: 

2017. október 21. szombat, 8-14 óra között 
-  Szőlő utcai nagy parkoló 
- Huszti út – Kaszásdűlő utca sarok 
- Jablonka út – Farkastorki lejtő sarok 
- Határ út – Pusztakúti út sarok 
 
2017. október 28. szombat, 8-14 óra között 
- Heltai Jenő tér 
- Csobánka téri rendelő mögött 

- Mátyás király út – Batthyány u. sarok 
- Római tér 

 

 

Hosszúra nyúló várakozás 
 

Ezúton mellékeljük a Polgármesteri Hivatallal történt 
levelezést a Bécsi úti buszmegálló ügyében. 

 
„Tisztelt Polgármester Úr!    2017. május 19. 
 
Örömmel olvastuk az Óbuda újságban, hogy számos 

buszmegálló megújul, sőt új beállókat is létesítenek. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mint ismeretes, a másfél éve átadott 10-es út elkerülő 

szakaszán – még a fővárosban – új buszmegálló pár 
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létesült. Sajnos a 7 milliárdos beruházásnál nem volt mód 
sem fényterelők, sem hangterelő, de még esőbeálló 
létesítésére sem. Az csak egy probléma, hogy a 
buszmegálló kétszáz méterre van a régi megállótól, és 
megközelítése igen fárasztó, hosszú kerülővel lehetséges. 
A buszmegálló a töltésen helyezkedik el, nyílt terepen, 
napban, szélben, fagyban, hóviharban. Többször kértük a 
beruházót (Szentkereszti Sándor), hogy létesítsenek itt 
utasvárót. A kérdést azóta is vizsgálják. 

 
Ezúton kérjük, hogy két utasvárót létesítsenek a 

megállókba. 
 
Köszönettel 
 
MCSBE 
------------------------------------------------------------ 
  
From: Wéber Tamás  
Sent: Thursday, June 22, 2017 4:25 PM 
Subject: utasváró igény 

  
Tisztelt Dr. Kádár Péter! 
  
Tájékoztatom, hogy megvizsgáltuk azon kérését, hogy 

a 10-es új újonnan épült szakaszán, az Ürömi körforgalom 
előtt található két buszmegálló kerüljön ellátásra 
utasváróval. 

Tekintettel arra, hogy az érintett szakasz a Budapesti 
Önkormányzat tulajdonába kerülő terület és az a Budapest 
Közút Zrt. kezelésébe tartozik, ezért Önkormányzatunk 
nem tud a többi buszváró telepítéséhez hasonló megoldást 
találni. 

Az utasvárók telepítése a Budapest Közút Zrt. feladta, 
ezért kérését továbbítottuk feléjük, kérve annak 
megvizsgálását és megválaszolását. 

  
  
Tisztelettel 
  

  
Wéber Tamás 
osztályvezető 
  
Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal 
Igazgatási Főosztály 
Közterületi és Környezetvédelmi Osztály 
1033 Bp., Laktanya u. 4. II. emelet 10. 
telefon: 4378-849 
fax: 4378-649 
e-mail: weber.tamas@obuda.hu 
  

 
Tisztelt Wéber Tamás! 
  
Köszönjük válaszát. 
(Jelezzük a megállóban várakozóknak.) 
  
Tisztelettel 
  
Kádár Péter 
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Adtak egy pofont a Zajnak! 
 
Decemberben ott hagytuk abba, hogy a zajmérést felfüggesztették, mert a teljes Csúcshegyen nincsenek is zaj 

határértékek, amiket be kell tartani. Itt olvashatják egy korábbi levelünket és a választ: 
 

 

Dr. Bartus Adrienn Főosztályvezető részére                                                               Budapest, 2016. 
november 14. 

 

Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály  

1072 Budapest, Nagy Diófa u 10-12 
zoldhatosag@pest.gov.hu 

Tágy: Zajmérés kérése a 10-es út csúcshegyi szakaszán 

Tisztelt Bartus Adrienn! 

Kádár Péter vagyok, a több mint 20 éve alapított Menedék a Csúcshegy Barátainak Egyesület elnöke. A 
térképvázlaton ábrázolt területen lakó mintegy 700 ember érdekeit próbáljuk képviselni. Bár a 10-es út elkerülő 
szakaszának építése előtt igyekeztünk felvenni a kapcsolatot az építőkkel, a formális kapcsolattartáson túl nem 
sikerült semmi ráhatást elérni egyes részletek, köztük a hangvédő fal kialakítását tekintve. 

Szomorúan tapasztaljuk, hogy azok a problémák, melyeket előre jeleztünk, valósággá váltak. Ebből az egyik a 
folyamatos zaj, ami elsősorban a Solymárvölgyi úti lakókat érinti (mintegy 100 ember), illetve a városon kívülről a 
10-es út felüljárójára felkanyarodó autók fényszórója egész éjjel az utcánk házait pásztázza. Sajnos a polgármesteri 
hivatalnak 1 éve 100 aláírással átadott petíciónk sem hozott változást, ezért örülünk társegyesületünk aranyhegyi 
kezdeményezésének. 

Ezúton kérjük, hogy a térképen megjelent pontokon zajmérést végezni szíveskedjenek. 

1. Solymárvölgyi út – Solymár köz sarok 
2. Solymárvölgyi út 102. (utcán v. ingatlanon), 
3. Solymárvölgyi út 90. (utcán, itt nincs erdősáv sem) 
4. Solymár köz – lakóház az állomás és 10-es út között 
5. Solymárvölgyi út 160. (utcán, itt már csak az egyik oldalon vannak házak) 
6. Solymárvölgyi út – Virágosnyereg út sarok 
7. Aranypatak út – Solymár köz sarok 

Válaszát várva,  

Köszönettel,                                                                  Menedék a Csúcshegy Barátainak Egyesület 
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A kormányhivatal válasza: 
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Tehát a Csúcshegy marad Csúcshegy. Időközben az Aranyhegyiek kérésére tartottak még egy megbeszélést a 
Budapest Közút Zrt-ben. Emlékeztető a megbeszélésről: 

 

 
És hogy mi lett az eredmény? HÁT EZ: 

 
Jó, hogy csináltak egy gyorsabb forgalmú utat, általában be van dugulva, így ez a legjobb sebességkorlátozás.  
Éjjel, pedig senki nem figyeli a sebességet… 
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Egy fórum, amitől mindenki KÉSZ volt 
 

A jövő évben fog életbe lépni a KÉSZ, azaz a Kerületi 
Építési Szabályzat. Ezt előkészítendő 4 lakossági fórumot 
tartott az Önkormányzat, melyben a kerület 4 régiójára 
vonatkozóan ismertette az elképzeléseit.  

 
Elmentünk hát, meghallgattuk. Volna. Ugyanis az 

általános bevezető után kijelentették, hogy a 
Csúcshegyről a készülő tanulmány miatt nem tudnak még 
információt adni, ne is kérdezzünk. Ehelyett, a 
Hegyvidékhez köze nincsen BUSZESZ (volt szeszgyár) 
területén kialakítandó 45 méter magas 7 háztömb 
engedélyezéséről meséltek. Úgy tűnik, a dolog le van 
zsírozva, mert minden lakossági kérdésre elég 
semmitmondó választ kaptak az óvatlan kérdezők: 

- nem kevés, hogy a 700 lakásnak csak 70 %-ához 
létesül majd parkoló? – NEM 

- nem fogja majd az új autótömeg reggelente 
túlterhelni a Bogdáni úti kereszteződést? – NEM 

- nem kéne az értékes ivóvíz kutat (amit Óbudai 
Gyémántként palackoztak) megőrizni, 
megvédeni? – NEM, A BERUHÁZÓNAK EZ NEM 
DOLGA, DUGÓT BELE. 

 

Közgyűlést tartottunk 
 
2017. július 14-én pénteken délután a 1037 Bp. III. 

ker. Menedékház utca 22. sz. alatti pihenőházban 
tartotta közgyűlését az Egyesület az alábbi program 
szerint:. 

- beszámoló az egyesület tevékenységéről 
- pénzügyi mérleg elfogadása 
- tisztségviselő választás 
- tagdíj mértéke - változatlan 1200/1800,- Ft/év 
- pályázatok 
- vadkár 

1. napirendi pont: Az elnökség beszámolója az 
egyesület működéséről 

 
A közgyűlés levezető elnöke az alábbiak szerint 
ismertette az elnökség beszámolóját 
- Az egyesület 2015. és 2016 évi 

tevékenységét a Csúcshegyi-Villany 
Harsonában tettük közzé, mely megtalálható 
az egyesület honlapján, ill. hírlevélként is 
kiküldésre került. 

- Az egyesület könyvelését a Kálvin Könyvelő 
Iroda végzi.  

- Az egyesület rendszeresen pályázik a civil 
működési támogatásra, ahol számos esetben 
nyert. A támogatás felhasználásáról 
elszámolást nyújtott be, a beszámolókat 
minden esetben elfogadták. 

- A jóváhagyásra jogosult testület által 
elfogadott beszámoló, valamint 
közhasznúsági melléklete  az OBH részére 
megküldésre, valamint az egyesület 
honlapján közzétételre került.  

- Az egyesületi bankszámlán 2015. január 1-én 
225.633,- Ft volt 
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- Az egyesületi bankszámlán 2016. január 1-én 
230.822,- Ft volt 

- Az egyesületi bankszámlán 2017. január 1-én 
241.353,- Ft volt 

- A jelenlévők a közhasznúsági jelentést 
nyomtatott formában is áttekintették 

 
A közgyűlés az elnökség beszámolóját 

egyhangúlag elfogadta. 
 
2. napirendi pont: Elnökségi tagok megválasztása  
 
A közgyűlés levezető elnöke javasolja a 

közgyűlésnek, hogy a legitimációt szem előtt tartva 
szükséges az időközi változások megerősítése és az 
aktuális döntések meghozatala, erre tekintettel 
szükséges az egyesület vezető tisztségviselőinek 
megválasztása. 

 
A közgyűlés levezető elnöke javasolja, hogy a 

közgyűlés az elnökség alábbi tagjait erősítse meg 
tisztségükben: 

elnök:  Kádár Péter 
titkár:  Benedek János 

A korábbi pénzügyi titkár, Iván Istvánné sajnos 
elköltözött. Munkáját megköszönve erre a tisztségre 
Harmat Erikát javasolja a közgyűlés levezető elnöke. 

 
A szavazás eredményeképpen a közgyűlés a 

javaslattal összhangban az elnökség elnökét és tagjait 
egyhangúlag további 4 évre megválasztotta. 

elnök:  Kádár Péter 
titkár:  Benedek János 
pénzügyi titkár: Harmat Erika 

 

Bűnmegelőzési lakossági fórum 
 

2017. július 14-én pénteken délután 15:00-16:00 óra 
között a 1037 Bp. III. ker. Menedékház utca 22. sz. alatti 
pihenőházban a Menedék a Csúcshegy Barátainak 
Egyesület bűnmegelőzési LAKOSSÁGI FÓRUMOT 
szervezett. 

A Budapest III. kerületi rendőrkapitányság 
munkatársai   

- Nyikos Attila őrnagy 
- Bíró István zászlós 
- Kardos Zsolt főtörzsőrmester 
- Gordos Richárd főtörzsőrmester  

a BRFK utasítása alapján bűnmegelőzési tájékoztatót 
tartottak a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács ajánlásairól a 
kerület kertvárosi és külterületi nyári közbiztonságának 
javítása érdekében. 

 
Kardos Zsolt előad 

 
Kardos Zsolt előadásában bűnmegelőzési-és 

áldozatvédelmi tanácsokkal látott el minket, kiemelte a 
SZEM (Szomszédok EgyMásért) jelentőségét. Elmondta, 
hogy a betörők nem szívesen rabolnak a 4x-es büntetési 
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tétel miatt. A bűnmegelőzést a következő 3-as 
kontextusban kell nézni: 

- bűnöző 
- környezet 
- áldozat 

A Csúcshegy a nyaralóövezetből lakóházas övezetté 
avanzsált. Fontos, hogy jó kapcsolatot ápoljunk a 
szomszédokkal, legyen meg a kellő odafigyelés. Még 
mindig működik a telefonos „unokázós trükk” (bajba 
került unokának sürgősen szüksége van pénzre), illetve 
hogy egyes csalók a közművek (víz, gáz, villany, telekom) 
szakembereinek adják ki magukat. (Megjegyzés, a 
Csúcshegyen nincs vízszolgáltatás.) 

 
Sürgős esetben hívják a 112-t 
Egyéb esetben a kerületi 430 47 00 –at. 
Vadállatok és kutyák támadása esetén a 112-t. 
 
Bár már többször jeleztük, hogy a Solymárvölgyi – 

Virágosnyereg út kereszteződésből nagyon hiányzik a 
tükör – a kérdést a rendőrség a Polgármesteri hivatal 
hatáskörébe utalta. Szerencsére a jelenlévő Puskás Péter 
alpolgármester fogadta a kérést, és kérte, írásban is 
jelezzük számára. Ezt utólag megtettük. 

 
Kérdésként elhangzott, hogy az építkezők le/fel 

rakodással meddig akadályozhatják a forgalmat. Ez 
közterület foglalási engedély nélkül „reális 
várakoztatással” oldható meg, ami mindkét fél 
jószándékára van bízva. 

Elmondták, hogy a szemetelőket nehéz megfogni, ez 
inkább közterületi, mintsem rendőrségi kérdés. 

 
Körzeti megbízott neve: Bíró István zászlós 

Mobiltelefonszáma: 06-70-489-35-29 

KMB iroda címe, telefonszáma: BRFK III. Kerületi 
Rendőrkapitányság fszt/7. számú hivatali helyisége 
1036 Budapest, Tímár u. 9/A. 06-1-430-47-00 
A körzeti megbízott e-mail címe: 
BiroIstvan@budapest.police.hu 
A körzeti megbízott működési körzete: Kerület határ 
– Bécsi út – Kubik utca – Testvérhegyi lejtő – Jablonka 
út – Jablonka lejtő – Harsány lejtő által határolt 
terület 
A fogadóóra időpontja: Minden hónap második hét 
péntekje 16.00 órától 18.00 óráig 
 

Körzeti megbízott neve: Gordos Richárd főtörzsőrmester 
Mobiltelefonszáma: 06-70-489-34-45 
KMB iroda címe, telefonszáma: BRFK III. Kerületi 
Rendőrkapitányság fszt/7. számú hivatali helyisége 
1036 Budapest, Tímár u. 9/A. 06-1-430-47-00 
A körzeti megbízott e-mail címe: 
GordosR@budapest.police.hu 
A körzeti megbízott működési körzete: Kerület határ 
– Kőpor utca – Kőpor köz – Kolta utca – Iringó utca – 
Muzsla utca – Cserszömörce utca – Ürömhegyi lejtő – 
Aranyhegyi út – Pomázi út – Bécsi út által határolt 
terület 
A fogadóóra időpontja: Minden hónap harmadik hét 

hétfője 16.00 órától 18.00 óráig 
 

 

A Csúcshegy marad Csúcshegy 
 
Néhány félreértés előzte meg a már nagyon várt 

tájékoztatót, melyet 2017. július 14-én pénteken délután 
16:00 órakor a 1037 Bp. III. ker. Menedékház utca 22. sz. 
alatt a Budapest III. ker. Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzat tartott a Csúcshegyről készülő 
tanulmányterv céljairól, jelenlegi státusáról. A 
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tájékoztatót Puskás Péter alpolgármester, Massányi 
Katalin kerületi főépítész, Liszkay Krisztina vezető 
településtervező, Felcsuti László vezető tervező tartotta. 
Jelen volt Rácz Andrea képviselő is, akinek jelentős 
szerepe volt abban, hogy az Önkormányzat legalább 
elkezdett foglalkozni a Csúcshegy kérdéssel. 

Gyakorlatilag egy hatalmas csokrot kaptunk a 
Csúcshegy előrelépését akadályozó tényezőkből: 

- közterület szabályozatlansága 
- keskeny utak, a közterületnek megfelelő 

szélességűnek kell lennie (12 v. 14 m), nem 
szabad 6 m-esnek maradnia 

- felszíni vizek szabályozatlansága 
- csúszásveszély 
- közmű hiánya 
- Csúcshegy - kiskert fővárosi szabályozás hatálya 

alá esik 
- tisztázatlan lakói lakóház/gazdasági épület/lakói 

státusok 
- nincs rendjén, hogy a lakófunkció itt kialakult 
- tömegközlekedés hiánya, stb., stb., stb. 

Az alapos prezentációt spontán kérdések és azonnali 
válaszok követték. 

Mint kiderült, hogy az önkormányzat pozitív 
hozzáállása esetén is 10-15 évnek kell eltelni, míg 
érezhető változás áll be a Csúcshegy státusában. 

Soha ilyen távol nem volt az előrelépés. Aztán persze 
felmerültek a megoldhatatlan kategóriába eső tényezők 
is: 

- Nem akar az Önkormányzat az aranyhegyi 
kisajátítási hibába esni, így amíg ott nem 
végeznek, itt el sem kezdik… 

- A csúcshegyi szennyvíz csak a Zsigmond téri 
befogadóba mehet. Igen ám, de az nem tud 
többet fogadni (persze a Harsányleejtő még 
épp belefér). Ezért az ürömi és aranyhegyi 
szennyvizet” ki kell váltani” a Zsigmond téri 

szennyvízátemelőből, a békásmegyeri 
főgyűjtő felé, hogy ezáltal a Csúcshegyen 
lehessen csatornát építeni. Ez csak 10  
milliárdba kerül. Kb. Addig viszont vizet sem 
lehet erre vezetni! El tudják képzelni, hogy 
találnak valahol ennyi pénzt, hogy a „beelőző” 
településrészek szennyvizét a Csúcshegy miatt 
arrébb tegyék? 

Soha. A Csúcshegy marad Csúcshegy. 
 
Bár a tanulmány már fél éve készül, illetve még 

nincsen készen, mégis érdemes volt egy munkaközi 
tájékoztatót adni róla, így mindenki megnyugodhat. 

 
Az alpolgármester ígéretet tett, hogy a tanulmány 

publikálható összefoglalóját megküldi. Várjuk. 
Lesz még tájékoztató ősszel, akkor érdemben tudunk 

róla beszélni. Vélhetőleg. 
Mivel nem tud most válaszolni, lehetőleg most ne 

kérdezzenek. E-mailt is küldhetnek, de érdemben most 
nem tudnak válaszolni. 

 

 
Tart a tájékoztató 
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Megtört érdeklődők 

 

 

Ismét hülyének néztek minket 
 
Talán még emlékeznek, hogy 4 éve, a 10-es út 

elkerülő-szakaszának építése előtt szerettük volna a 
terveket olyan irányba változtatni, hogy a Solymár közből 
autóval közvetlen kijárás legyen a Bécsi útra, mint az az 
utóbbi 120 évben volt. 

 
A lakossági fórumokon Szentkereszti Sándor 

beruházási projektmanager azzal utasított el kérésünket, 
hogy 

- vasúti sín-kanyarba nem lehet közúti átjárót 
létesíteni, ill. 

- a megdöntött pályatest nem teszi lehetővé, 
hogy az autók simán átguruljanak, túl nagy 
lenne a bukkanó. 

És most jön a bökkenő. Egy távolkeleti, igen fejlett 
országban nemrég vonatoztam, és a következőre kellett 
rácsodálkoznom. Egy kis állomás közvetlen közelében, 
lakóházaktól beláthatatlan, igen kis sugarú vasúti 

kanyarban egy automata sorompós átkelő működik. 
Óránként 10 (!) vonatpárral. 10 másodpercig villog a 
piros, leeresztik a sorompót, 20 másodperc múlva 
elrobog a vonat (ha meg nem áll), 5 másodperc múlva 
sorompó fel. 

 

 
Robog a vonat, sorompó lenn 

 

 
Az autók a döntött pályákon is át tudnak haladni 

 

Hát nem is lett a Solymár köznél közúti átkelő. Nem 
baj, mert azóta néhány ház leégett, nem lett se zajvédő 
fal, sem fényterelő háló és buszmegálló sem. Mást nem is 
ígértek, egyébként jól vagyunk. 
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Szüreti bál – Szeptember 30! 
 

2017. szeptember 30-án szombatra az alábbi 
szabadtéri programot tervezzük: 

 
Program elnevezése: Solymárvölgyi szüreti bál 
 
Helyszín: Óbuda Solymárvölgy, ill. Pilisborosjenő 
 
9:00 – 12:00 szőlő szüretelés Pilisborosjenőn, közösen 

az Óbuda-Hegyvidékiek Egyesületével 
12:00 – 14:00 – gyerek lovagoltatás – íjászat–  
Solymárvölgyi út 94. előtt 
14:00 – ebéd – Solymár köz 
14:00 – szőlőfeldolgozás - Solymárvölgyi út 94. előtt  
15:00 – Felelős állattartás – az Ürömi állatotthon 

bemutatója 
16:00 – Patonai zenekar fellépése - Solymárvölgyi út 

94. előtt 
17:00 – Szüreti felvonulás lovas kocsival – Solymár köz 

– Solymárvölgyi út –Solymár köz 
19:00 – Koncert – Solymár köz mellett 
 
Társszervezetek: 
- Ürömi Duhajdombi Állatotthon Alapítvány 
- Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete 

 

 
 

 

Tüzes hírek 
 

A Csúcshegy immár a tűzoltók gyakorló terepe, 
rendszeresen keletkeznek tűzesetek. Tisztázatlan 
körülmények között (a szemétégetés elszabadult) volt tűz 
a Solymárvölgyi út 98-ban április 23-án. Szerencsére a 
tűz mellett álló kalyiba nem kapott lángra. A szomszédok 
közepes unalommal locsolgatták vödörből a lángokat a 
tűzoltók megérkezéséig (valahogy nem voltak 
meglepődve). 

 

 
 

   
 
2017. Május 1. 19 óra 13 perckor: „A Virágosnyergen 

hová jön fel épp most 2 tűzoltóautó durván szirénázva?” 
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Augusztus 1-én aztán megint műsor volt. Egy 
hegylakó így élte meg a dolgot:  

„Tűz volt 8 óra felé a Solymárvölgyi út középső 
szakaszán, a tűzoltóautó elzárta az utat pont ott ahol a 
legszűkebb az utca, nem tudtunk hazamenni, mert ez a 
rohadt önkormányzat zsákutcát csinált belőle. Legalább 
kettő órát álltunk. Cukros lévén enni, inzulin, eltolódott 
későbbre. Kettő év alatt négy eset volt. El kellene 
gondolkodni a katasztrófavédőknek is” 

 

 

Friss hírek a friss szemétről 
 
Egy kedves csúcshegyi lakos pattintotta fel a 

facebook-ra az alábbi híreket. Csak megerősíteni tudom: 
--------------------------------------------------------------------- 
  
“Köszönetet szeretnék nyilvánítani Csomor Csaba 

szüleinek és a bild bau kiss kft-nek, megtiszteltek minket 
azzal, hogy mindennap megcsodálhassuk a szemetüket 
amit az Erdőalja út és a Menedékház utca közti erdei útra 
kiraktak. GRATULÁLOK SZÉP MONDHATOM.” 
 

    

    
 

No, de lássuk tovább a történetet: 
  
„Szemetelés - nyomozás:  

Kaptam egy kis infót a szemeteléssel kapcsolatban. 
Állítólag: "Heti egy alkalommal egy magán vállalkozó 
viszi el tőlük a szemetet amiért a család fizet a 
vállalkozó állítása szerint ő a szemétégetőbe viszi a 
szemetet. A bizonyos vállalkozó az ürömi hegyre is 
jár és pénzért viszi ugyan úgy a szemetet. A 
szemközti hegyen inkább a nyugdíjasoktól. Mindig a 
vállalkozó hívja őket privátban, hogy mikor megy a 
szemétért és sose adja meg senkinek a számát. Egy 
kisteherautó autóval jár, ami fehér, de a hátsó ajtaja 
piros, és Lászlónak hívják. Közösségi oldala sincs 
akárkitől kérdeztem a válasz mindig ugyan az volt. 
Szeméttelepre viszi!!! Egy néni elmondta, hogy ő is 
6 éve vele viteti el mert így nem kell mindent külön-
külön raknia és a napot mindig telefonon mondja a 
vállalkozó csak sosem ugyan abban az időben 
megy. Mikor, hogy ér oda.  
 
Tud erről valaki valamit?  
Jelenleg azt feltételezem (de már eléggé zavaros a 
kép), hogy ez az állítólagos szemétszállító 
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vállalkozó dobja az erdőbe a szemetet. Ő dobhatta 
Csomorék és Szentirmaiék szemetét is az erdőbe. 
Ha ez így van, akkor valószínűsítem, hogy az alsó 
kút mögötti árkot is ez szokta szeméttel megtölteni. 
(Szentirmaiék szemete többnyire ruha volt, pont úgy, 
mint az árokban található szemét 70%-a.” 

 
A dologban lehetett valami, mert az a bizonyos 

szemét viszonylag nyomtalanul eltűnt. Lehet, hogy 
ellopták. Kérem, ne aggódjanak, azóta termett sok 
zöldhulladék, és majd megjön az őszi vegyes szemét is. 

 

 

Erdei hírek - Áprilisi hó 
 

Talán érdemes megemlékezni róla, hogy a tavaszi 
zöldbe borult erdőben 2017. április 22-én még kis 
hófoltokat láthattunk, köszönhetően a bolondos 
áprilisi időjárásnak. 
 

 
 

 
 

 

Facebook 
 

A csúcshegyi illetőségűek igen hasznos, „ Csúcshegyen 
van kertem” Facebook csoportot alakítottak, ahol híreket 
osztanak meg egymással (ingatlanokról, elveszett 
kutyákról, macskáról, madarakról). 
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Meghívást kérhet Pongrátz Anitától az 
 anita.pongratz@gmail.com címen 

 

 
 

Érdekes dokumentumok, cikkek találhatók a 
http://csucshegy.blog.hu -n is 

 

Itt jegyezzük meg, hogy az Egyesületnek NINCSEN 
köze a bloghoz, az azon megjelenő hírekért és 

véleményekért felelősséget nem vállal. 
 

 

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 
 

 

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 
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Szabadon terjeszthető, ám 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! 
 

 


