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Tavaly október óta nincs újságunk. 
Nincs pénzünk, kevés az előfizetőnk és 
úgy megdrágultak az előállítási költsé
gek, hogy 100,- Ft-ra kellett volna emel
ni a lap árát. Ezt már nem tudtuk vállal
ni. Helyette itt a havonta megjelenő in
gyenes hírlevél, fogadják szeretettel.

A sorozatos ígérgetéseket követően 
az ősz folyamán elkészült egyesületünk 
pénzéből, a Tükör Gmk segítségével a 
Solymárvölgyi útszakasz kátyúsítása. 
Sajnos mind a 100.000,- forintunkat el
vitte a javítás, ami nem lett szép, de le
galább járható. Köszönjük mind az öt 
egyesületi tagunknak, hogy munkájukkal 
hozzájárultak a felújításhoz!

Tarlós István polgármester betar
totta választási Ígéretét, elkészült a Virá
gosnyereg útszakasz rekonstrukciója is 
1.000.000,- Ft értékben. Most már jó 
lenne az állagmegóvásra is ügyelni.

Egyesületünk saját költségén kör
bekerítette az Őzsuta utcánál található 
szemétlerakóhelyet, így is megaka
dályozva az erdő elszemetesedését. Fi
gyelemfelhívó tárgyalásaink nem marad
tak hatástalanok, mostanában rendre ösz- 
szeszedik és elszállítják a lakossági sze
metet.

Az önkormányzat 60.000,- Ft érté
kű támogatását felhasználva önerőből le
murváztuk a hegyvidék sáros dűlőútjainak 
többségét. Sajnos kevés lett az anyag, 
így nem jutott mindenhová.
Külön köszönet Iván István Menedékház 
utcai vállalkozónak az önzetlen segít
ségért.
Sajnos az egyesület vezetőségén kívül 
nem sokan fáradoztak saját útjuk rend
betételéért.

December 2-án este Mikulás ün
nepséget rendeztünk a Bécsi úti Általá
nos Iskolában, melyre a több mint 50 
csúcshegyi kiskorú gyermek közül sokan 
eljöttek. Flegyünk Mikulása mindenkit 
megajándékozott, jó volt együtt lenni.

Levelet kaptunk a SOROS Alapít
ványtól, sajnos elutasították pályázatun
kat, nem sikerült fénymásológépet igé
nyelni újságunk előállításához.

Nagysikerű szüreti mulatságot ren
deztünk október 8-án a helyvidék lako
sainak. A hideg ellenére forró hangulat 
uralkodott a sátorban.
Köszönjük a sok anyagi felajánlást az 
útjavítás céljára. A ’95-ös majálison ismét 
várunk mindenkit!



Fodor Gábor műv. miniszter szintén 
elutasította egyik pályázati beadványun
kat. Sajnos kis egyesület vagyunk, nagy 
gondokkal. Ez úgy látszik nem kellően 
megalapozott indok a támogatásra.

Nem válaszolt levelünkre az újon
nan megválasztott kerületi országgyűlési 
képviselőnk sem. Donáth Ferencnek még 
a fogadóóráit sem sikerült kinyomoznunk. 
Éljen a jól működő lakossági érdek- 
képviselet!

A hegy megrongálódott úttábláival 
kapcsolatos levelünkre megértőén reagált 
a Fővárosi Közterületfenntartó Vállalat 
Forgalomtechnikai Osztálya. Megígérték 
a közúti táblacseréket a tavasz folyamán.

Vámos Ferenc r. alezredes — mint 
azt válaszlevelében megírta —, tud a 
Csúcshegy közbiztonsági gondjairól, s 
arról, hogy sok külföldi állampolgár él 
hegyünkön. Az új idegenrendészeti tör
vénnyel kapcsolatos felvetésünkre nem 
reagált.

Az MTV Ablak c. műsorának szer
kesztő-riportere és a forgatócsoport az 
ősz folyamán többször kint járt hegyün
kön, felvételt készítettek az erdőt elborí
tó szeméthegyekről.

Aláírtuk azt a tiltakozó jegyzéket, 
mely környezetvédelmi szempontok alap
ján elitéli az Üröm határába tervezett 
vakcinaüzem felépítését és üzembehelye
zését.

Gratuláltunk Tarlós Istvánnak, 
Óbuda polgármesterének újraválasztása 
alkalmából. Ismételten kértük, hogy az 
önkormányzat évi költségvetésének meg
tárgyalásakor különös gondot fordítsanak 
az itt élő kiskorú gyermekek vízellátására,

a terület átminősítésére és az úthálózat 
folyamatos karbantartására.

Tárgyalások folynak az önkormány
zat Beruházási osztályával egy, a Virágos
nyereg utcában felállítandó nyilvános te
lefonfülke üzembehelyezéséről. A földká
bel és a vonal már megvan, csak a jó
szándék hiányzik.

Farkas Györggyel, a Bp-i Polgárőr- 
szövetség főtitkárával folytattunk meg
beszéléseket hegyvidékünk közbiztonsá
gáról. A szövetség támogatásáról biz
tosította szerveződő polgárőr csoportun
kat.

Hegyvidékünk fejlesztésének érde
kében pályázatokat adtunk be a SOROS 
Alapítványhoz, a Liberális Közéleti Ala
pítványhoz, a Nyitott Társadalom Alapít
ványhoz, és az MHB Kurátor Alapítvány
hoz.

Egy év elmúltával egyesületi köz
gyűlést tartunk az eddigi és az ez- 
utáni közösségi tennivalókról, a Bécsi 
úti Iskola tornatermében

1995. március 31-én. pénteken.
17 órakor.

Minden egyesületi tagtársunkat 
várjuk! Ez évi tagdíjbefizetések a hely
színen.

Ugyancsak március 31-én 17 órá
tól várja az Óbudai Hegyvidék válasz
tópolgárait Szalay Sándor önkormány
zati képviselő a Bécsi úti Általános 
Iskolában.

Kérjük mindazon telektulajdonoso
kat, akiknak eladó ingatlanjuk van, jelez
zék egyesületünk irodájában, mert sokan 
érdeklődnek csúcshegyi ingatlanok után.

Közérdeklődésre számottartó híreivel, információival várjuk irodánkban, 
minden pénteken 17-19 óra között.

Hívható telefonszámunk: 06-20-414-172


