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Bakon Gábor a Pilisi Parkerdőgazdaság 
igazgatója levélben köszönte meg a Föld - 
Napja alkalmából rendezett csúcshegyi 
szemétszedés során tapasztalt lakossági 
közreműködést. Szép példája ez - mint íija- 
az aktív közösségi természetvédelemnek.

A csúcshegyi tájvédelmi körzet kerületi 
erdésze ifj. Szabó Miklós lehetőséget lát 
arra, hogy a területen végzett erdei 
fakitermelések anyagát olcsón 
megkaphassák az arra rászoruló egyesületi 
tagjaink. Ez évben már nincs számottevő 
tűzifa az erdőben, de a jövőben előre 
értesíti Vezetőségünket, ha igényt tartunk 
olcsó tüzelőre.

Bérces Gyula az Önkorm. Építési 
Osztályának helyettes vezetője levélben 
értesített bennünket, hogy a FKFV. 
forgalomtechnikai főosztálya már 
intézkedik a csúcshegyi közúti jelzőtáblák 
ügyében. Immár másfél éve kérjük a 
forgalmi táblák cseréjét, mindhiába. 
Reméljük, most talán sikerül!

A csúcshegyi ivóvíz kérdés a kerületi 
Polg. Mest. Hív. Közi., Közmű-és 
Közszolgáltatási Bizottsága elé került. 
Erről értesített levélben bennünket Hollós 
Tamás Beruházási Osztályvezető

Egyesületi kérésre, a Beruházási Osztály 
megrendelésa alapján Varga Mihály 
fuvarozó vállalkozó kiszállította a murvát a 
Vadóc és a Vadászles utcákba. Külön

köszönet hegyünk lakosainak, hogy a több 
mint 50 tonnányi anyagot elterítették a 
dűlőutakon. Ősszel terveztük az 
állagmegóvás érdekében a többi utca 
murvázását is.

Janik József Úr a Budapesti Bank 
Kétesadósok Főosztályvezetője levélben 
értesítette egyesületünket, miszerint 
beépítésre kerül a Harsány lej tő
Virágosnyereg útszakasz közötti területet. 
Az építkezések várhatóan jövő tavasszal 
elkezdődnek.

Szegner László a kerület 
alpolgármestere tudatta vezetőségünkkel, 
hogy a Budapest Bank 400 családi házat 
kíván felépíteni a Csúcshegy 
szomszédságában. Ehhez a beruházáshoz 
meg kell teremteni az infrastrukturális 
hátteret /víz, gáz, telefon, 
tömegközlekedés/, melynek kialakítása 
jótékony hatással lesz hegyünk jövőbeni 
fejlődésére. Az Alpolgármester Úr 
támogatja azt az elképzelést, miszerint a 
csúcshegyi dűlőutak a Virágosnyereg út 
nyomvonalán kiépülő víznyomócsőből 
kapják meg a szükséges ivóvizet. Ezt 
lakossági közműfejlesztési víztársulások 
útján lehetne önerőből megvalósítani.

Az Építési Osztály vezetője levélben 
értesített bennünket, hogy a testület szűkös 
anyagi lehetőségei miatt rendelkezésükre 
bocsájtani egy részletes /helyrajzi számmal 
ellátott/ csúcshegyi térképet. A főváros



Központi Műszaki Nyilvántartójában 
állítólag fellelhető a kért anyag. Aki 
segítségünkre tud lenni ennek 
beszerzésében, kérjük jelentkezzen!

A III. kerület 10. körzetének / amelybe a 
Csúcshegy is beletartozik / lomtalanítására 
június 19-én, hétfőn kerül sor. Kérjük a 
lakosságot, hogy erre a napra helyezze ki a 
hulladékot a telke előtti útszakaszra úgy, 
hogy ne akadályozza a közlekedést.

A mostoha idő ellenére jól sikerült a 
csúcshegyi Majális, melyen idén 150 
tagtársunk vett részt. A vacsoránál és az azt 
követő beszélgetésen vendégünk volt 
Szegner László alpolgármester Úr is, aki 
élve az alkalommal ismertette a 
lakossággal a környék fejlesztésére 
vonatkozó elképzeléseket, terveket. Itt 
köszönjük meg mindazok önzetlen 
segítségét, akik részt vettek e hangulatos 
rendezvény előkészítésében és 
lebonyolításában.

A  csúcshegyi polgárőrcsoport 20 fővel - 
Mikoly Imre alezredes Úr vezetésével - 
megkezdte rendszeres járőrözését. 
Munkájukat a járőrszolgálatok során 
segítik az óbudai és a nagybudapesti 
csoportok is. Bűnmegelőző tevékenységük 
az ingatlan betörések, a 
környezetszennyezések és a hegyen 
jogellenesen tartózkodó külföldi személyek 
felkutatására irányul.Itt ragadjuk meg az 
alkalmat, hogy kéijük a lakosságtól a 
polgárőrcsoport erkölcsi és anyagi 
támogatását. A polgárőrségnek szánt 
adományokat külön számlán kezeljük, 
amelyből két URH adó-vevő készüléket 
szeretnénk vásárolni,amellyel közvetlen 
kapcsolatba kerülnénk a kerületi 
Rendőrkapitánysággal.

Lakossági bejelentéseket az alábbi 
számon lehet tenni: 06-20-414-172

Sebességkorlátozó útelemek lefektetését 
kezdeményeztük a hegy aszfaltburkolattal 
ellátott utcáiban, a gyorshaj tók
megfékezésére. Közeleg a nyári üdülési

szezon, egyre több az utcákban a gépkocsi, 
szűkös a hely. Kéijük az autósokat 
fokozottan figyeljenek a közterületeken 
levő gyerekekre, a nehézkesen közlekedő 
idősekre, valamint a házi állatokra. 
Köszönjük!

Kakas András egyesületi tagtársunk 
aktív segítségével siker koronázta egyik 
környezet védelmi témakörben beadott 
pályázatunkat: nyertünk egy kiskerti 
komposztáló berendezést. Mindazon 
tagtársaink akik nem kívánják a zöld lomb 
és nyesedékek égetésével szennyezni 
hegyünk levegőjét, csekély karbantartási 
díj ellenében használhatják e praktikus 
gépezetet.

A tagdíjbefizetés sajnos nehézkesen 
halad. 450 tagtársunk közül eddig 
mindössze 90-en fizették be azt a jelképes 
összeget, melyből egyesületünk 
gazdálkodik. Miután ezt a pénzalapot nem 
egyesületünk fenntartására, hanem a hegy 
fejlesztésére fordítjuk, kérünk mindenkit 
rendezze tartozását vagy jelezze, ha nem 
kíván tovább közösségünkhöz tartozni. 
Befizetni lehet egyesületünk irodájában, az 
utcákban lévő vezetőségi tagoknál és a 
villanyszámlás Erzsiké néninél.

Közérdeklődésre számottartó híreivel, 
információival várjuk irodánkban: 
Mécsvirág utca 32.

minden pénteken 17-19 óra között.



Megtartottuk első közgyűlésünket március 31-én 
a Bécsi Úti Általános Iskolában. Tagtársaink 

Szalay Sándor Önk.Képv. társaságában meghallgatták 
az elmúlt évről készült beszámolót, 
elfogadták költségvetésünket és az ez évi terveinket.

Szegner László Alpolgármester válaszlevélben 
közölte egyesületünkkel, hogy az Önkonnányzat 
súlyos anyagi helyzete miatt egyenlőre 
nern lát lehetőséget területünk átminősítésére.

Hollós Tamás Oszt.vezető értesített bennünket, hogy 
az Önkormányzat minden lehetséges fórumon 
támogatja a csúcshegy! nyilvános telefonfülke 
felállítását.

Március 12-én hosszas megbeszélést folytattunk az 
Önkormányzat Vezetőivel a Csúcs-hegy lakossági 
gondjairól. í g é r e t e t  k a p t u n k  a dúló utak 
murvázására valamint az ideiglenes vízellátás 
megoldását adó artézi kutak telepítéséhez szükséges 
tanulmányterv elkészítésére.

Az Aranypatak-utcaiak érdekében levelet írtunk a 
Fővárosi Közgyűlésnek, mivel nincs közvilágítás, és 
az utca végében megengedhetetlen mértékű 
feszültségingadozás tapasztalható. Az ELMÜ az 
Önkormányzatra hárítja a felelősséget, mivel több 
mint egy éve nem adja meg a terület-felhasználási 
engedélyt a kért 21466/2 hrsz-u szolgalmi útra.

Sok ingatlanon nincs feltüntetve a helyrajziszám, 
Tulajdonos ill Bérlő neve, címe. Azon kívül, hogy ez 
kötelező, saját magát hozza hátrányos helyzetbe az 
illető mert baj esetén sem a Tűzoltóság sem a 
Rendőrség sem a Fosta nem tudja megtalálni. 
Kéijük Tagtársainkat, hogy egy postaláda 
társaságába helyezzék el ezt a táblát!

Végre elkészültek és kikerültek a P o 1 g á r ő r s é g 
vízhatlan táblácskái az utcákba.
Hamarosan elkezdjük rendszeres járőrözéseinket! 
Kérjük a lakókat segítsék munkájukat:
-jegyezzék fel a szemét-lerakó gépkocsik rendszámát, 
-szóljanak, ha idegent észlelnek a hétvégi házakban. 

P o l g á r ő r s é g  -ütik a Rendőrséggel közösen 
azonnal intézkedik!

A Konrad Adenauer és a Soros alapítványhoz 
benyújtott fejlesztési célú pályázatainkat a 
Kuratóriumok nem találták támogatásra 
érdemesnek.

Három pályázatot adtunk be:
a csúcshegyi gyerekek nyári táborozása érdekében 

a Fővárosi Közgyűléshez,
a hegy szociális alapellátásának javítása ügyében 

a Szerencsejáték Alaphoz,
a hegyi közlekedést javító társadalmi kezdemé

nyezés támogatásáért a KHVM - ORFK-hoz.

Bakon Gábor a Pilisi Állami Parkerdőgazdaság 
Igazgatója támogatja a Föld Napján (április 22-én) 
kezdődő szemétszedési akciónkat. Közölte, hogy 
nemsokára elkészül a Virágosnyereg-utca két végére 
kerülő zsindelyes tetejű hirdetőtáblánk.

Csakúgy mint az elmúlt évben az idén is 
megrendezzük szemétgyűjtő akciónkat a 
Solymárvölgyi- Virágosnyereg-út mentén.
Kérünk minden természetbarátot, hogy 22-én, 
szombaton reggel 9 óra-kor jöjjön a 
So!ymárvölgyi-úti közkúthoz!

Tatár Tamás az Óbuda Tsz. Elnöke ingyen rendel
kezésünkre hocsájtja a csúcshegyi MAJÁLISRA 
a Harsánylejtő-út Solymárvölgyi -út sarkán lévő 
területüket. A kert rendbetételéhez várjuk a 
segítségeteket! Jelentkezni lehet: 06-20-414-172

CSÚCSHEGY! M A J Á L I S  T rendezünk 
1995. május 13-án szombaton 17.3o-kor a 
Solymárvőlgyi utca elején lévő kertben. 
Vacsorajegyek elővételben igényelhetők az utcai 
megbízottaknál vagy az egyesület irodájában 350.-Ft- 
-os árban. VACSORA-ZENE-TÁNC-TOMBOLA 

Mindenkit szeretettel várunk!!

TAGDÍJBEFIZETÉS ! Kérj ük tagjainkat, hogy 
elmaradt tagdíjaikat sürgősen rendezzék!!

Közérdeklődésre számottartó híréivé}, információival 
várjuk irodánkban: Mécsvirág-u. 32. 
minden pénteken 17-19 óra között.

Hívható telefonunk: 06-20-414-172 (Molnár Tamás)


