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Minden kedves hegylakónak Boldog 

Karácsonyt és Békés Új Esztendőt kíván az 

Egyesület Vezetősége. 
 

 

Mikulás és karácsonyi forralt bor 
 

A csúcshegyi Mikulás idén sem felejtkezett meg a 

gyermekekről, akiről hírt kapott, annak csomagot 

küldött. 

2012. december 22-én szombaton, a Solymárvölgyi 

réten sült krumpli, hasábburgonya, pomfrí, rósejbni és 

hurka sütéssel egybekötött karácsonyi forraltborozás 

keretében karácsonyi csomagokat adott át az Egyesület a 

rászorulóknak. A sötét mezőben, hideg-fagyos 

éjszakában álló sátorban Lóczy Péter gitározott.  
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A fennmaradó csomagok egy részét másnap szánkóval 

szállítottuk ki. A csomagok összeállítását az 

Önkormányzat támogatta. 

 

 
 

Augusztus 26-án este kerékpáros baleset 

következtében életét vesztette Ujj Zoltán, csúcshegyi 

lakos, a Zöldgömb Sport Klub alapítója-elnöke, a Civil 

Rádió szerkesztő-műsorvezetője, a Menedék a Csúcshegy 

Barátainak Egyesület egyik alapító és évekig vezetőségi 

tagja. Ujj Zoltán 

elkötelezett 

természetvédő és a 

közösségért felelősséget 

vállaló lelkes 

sportember volt, 

nevéhez fűződött 

számos kerületi 

sportesemény 

szervezése. Halála 

súlyos veszteség az 

egyesületnek és a 

kerületnek. 

 

Szemétszedés a Csúcshegyen  
 

A takarítsuk ki Óbudát program keretében szemetet 

szedtünk a Csúcshegyen 2012. okt. 13-án. Idén mindez 

úri passziónak tűnt és az ég is ellenünk esküdött. A 

lehetséges csatornákon az értesítés eljutott a potenciális 

önkéntesekhez, de sajnos keveseknek jutott erre ideje. 

Talán 

 a civil nap programjai (bár ott kevesekkel 

találkoztam), vagy 

 a következő hosszú hétvégére való erőgyűjtés 

vagy 

 a vasárnapi eső  

az, ami visszavetette a szemétszedő kedvet. Pedig 

szemét akadt bőven. Két helyre koncentráltunk: 

 Solymárvölgyi közkút 

 Harsánylejtő – Csurgókút környéke 

 

Az alsó területen akadt, aki segített a zacskózásban, 

de itt sajnos eleinte kutyák rágták ki a kék FKF-es 

zacskókat, aztán a zacskók tetejébe helyezett rongyos 

paplant hagyták ott az elszállító munkatársak, 

feltehetően, mert nem volt bene a zacskóban. 100 

méterrel arrébb, viszont zacskóstul otthagyták az 

anyagot (műanyagdarabokat és egy szebb napokat 

megért Gazdálkodj okosan társasjáték darabjait – magam 

csomagoltam). 

 

A felső munkaterületen az időjárás és a szemét nagy 

mennyisége miatt haladt vontatottan a munka. Sajnos az 

ott lakók közül nem mindenkinek sikerült bekapcsolódnia 

a közvetlenül a kerítése melletti terület kitakarításába. 

Ebben szerepe lehetett annak is, hogy a konténer 

agyonnyomott egy duplavirágú orgonabokrot, melyet az 

ottani illetőségű idősebb úr számára egy régi kedvese 
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ajándékozott. Talán a bokor kisarjad és az emlékek 

megszépülnek. Mindezek mellett mindkét konténert 2/3-

ig rakott állapotban két nap múlva elszállították. 

 

A szemét mennyisége jelentősen csökkent. Ennyit 

tudtunk tenni a szemetelők és szeméttűrők között. A 

SZEmét SZEdés SZErvezésében sokat segített Trudics 

Róber úr is. Köszönjük az ÖNKéntesek, az ÖNKormányzat 

és az FKFZrt. támogatását. 

 

Solymárvölgyi út 

 
 

 
Szedés előtt, szedés után 

 

 
 

 
Elszállítás után 
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Csurgókút 

 

 

 

 
Szedés előtt 

 

 

 

 

 

 
Szedés után. Jutott is, maradt is 
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Civil nap 
 

Ha szerénytelenek lennénk, azt mondhatnánk, ismét 

csak nyerni ment egyesületünk a civil napi főzőversenyre. 

Főszakácsunk, Pirchala István egy pacal kompozícióval 

kápráztatta el a falatozókat és a zsűrit. 

Mindemellett az idei V. civil nap október 13-án a 

megszokott baráti egyesületekkel, baráti hangulatban, túl 

sok vendégtől nem zavarva telt, családias légkörben. 

Pedig a jó programokat sajnálhatja a család apraja, 

nagyja, mindenki talált volna kedvére valót. 

 

 
Kvaterkázás 

 

      
Pacal, kanállal 

Integetés 
 

2012. szeptember 15-én este nyolc órakor fáklyákat 

gyújtottak Óbuda négy egyesületének lakói, közel 130-

an. 

A Civilek éjszakájának keretében, az esti sötétben 

indultak sétára, egymásnak jelezve a fényekkel. A séta 

baráti hangulatú piknikkel fejeződött be. Szerencsére 

előzőleg jóindulatú eső áztatta az útvonalakat, a fák és 

bokrok felfrissültek, viszont az esemény idejére már 

kellemes idő lett. Felkapott ugyan a szél, így a fáklyák 

talán gyorsabban égtek a kelleténél, de kis turpissággal 

szinte mindenhol kitartott még a piknikek alatt is.  

A Háromhegyek Közhasznú Egyesület a Mészkő utca, 

Saroglya utca kereszteződéséből, az önkéntesek által 

megépített „Pici térről” indult. Mire a Taliga utcába érve 

minden fáklyát meggyújtottak, Aquinkum-Mocsáros 

Egyesület integetői már a Gladiátor utcai családi 

pihenőparkból indulva, a széltől kicsit megtépázott 

fáklyákkal várták az érkezőket, táborhelyükön. Innen 

hosszan látták a vonuló „Háromhegyek” csapat 

fáklyasorát, majd a megbeszélt időben telefonon 

üdvözölte egymást a két társaság. 

A Háromhegyek integetésként két alakzatot mutatott 

be a fáklyákkal, miközben rövid ismertető is elhangzott a 

Mocsáros Egyesület területről, tevékenységéről.  

A Háromhegyek sétája a Naszád és Óvár utcán 

keresztül folytatódott. Már séta közben látszott az Óhegy 

fáklyásainak fénye. Ők a Szt. Donát kápolnától indulva, 

akkorra már megérkeztek a volt Drasche téglagyári 

táborhelyükre. A folyamatosan működő telefonos 

kapcsolatból tudható volt, hogy ők is hosszan látták a 

Háromhegyek vonulóinak imbolygó fáklyafényét. A piknik 

hangulat a telefonon keresztül is érzékelhető volt.  

A Szőlővész utcába érkezve a Háromhegyek szintén 

alakzattal üdvözölte a szemben lévők hegyek csapatait, 
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miközben meghallgathatták a szemközti egyesületekről 

szóló ismertetőt. Óhegy válaszul „átrajzolta” saját 

fáklyaképét, ezzel üdvözölve az integetőket.  

Csúcshegy csapata már nyolc órától, a táborhelyen, 

borozgatva várta az integetést, és a megbeszélt 

időpontban gyújtottak fáklyát, koccintottak minden 

résztvevő egészségére! 

 

Köszönjük minden csatlakozó egyesület lelkesedését, 

és bízunk benne, hogy ez a kezdeményezés egy 

szorosabb kapcsolat kiépítésének első lépcsője. 

 

Futó Judit, Háromhegyek Egyesület 

 

 
A Három Hegyek fáklyásai a Csúcshegyről 

 
A Csúcshegyi híradók közelről 

 

 
átvéve az Óhegy Hírekből 

 

 
átvéve az Óhegy Hírekből 
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(Pacalfőző Pirchala István unokája) 

átvéve az Óhegy Hírekből  

(nem az unokát, hanem a hírt) 

 

 

 

Talán megoldás 
 

Egyesületünk tiltakozott a Magyar Postánál a 

Budapest, III. kerület külső Bécsi úti Csúcshegyi Posta 

megszüntetése ellen. 

Elfogadhatatlannak tartjuk a Csúcshegyi Posta 

megszüntetését, mely folyamatos forgalommal bírt. A 

Csúcshegy területen lakók számára így a legközelebbi 

posták a Vörösvári úton (Ágoston utca), ill. az 

Eurocenterben vannak (5 km távolságra, illetve 

Solymáron vagy Ürömben), ahova gyalog nem tudunk 

eljutni. A Kiscelli utcai kerületi főposta rendkívül zsúfolt, 

a Csúcshegy területtől mintegy 6 km-re helyezkedik el! 

A megoldást az Ágoston utcai kisposta megszüntetése 

hozta meg, melyet a Csúcshegy és az Ágoston utca közt 

félútra telepítettek. Ez egy TE-vel kezdődő és SCO-val 

végződő áruházban van elhelyezve amely talán nem  a 

legrosszabb megoldás. Majd az idő megmutatja. 

 
 

 
 

Római villagazdaság részletét tárták fel a 

Csúcshegyen 
 

Egy gazdag, a 20. század eleje óta ismert római kori 

villagazdasághoz tartozhatnak azok a falak és ókori 

emlékek, amelyek egy magán pinceépület bővítése során 

kerültek elő a Csúcshegy oldalában, a III. kerületben idén 

tavasszal. 

 

A feltárási terület 

Az építkezés gépi földmunkái a Budapesti Történeti 

Múzeum (BTM) munkatársainak felügyelete mellett 

folytak, ekkor bukkantak elő az első leletek. A Budapest 



 

 

Csúcshegyi Villany-Harsona 

A Menedék a 

Csúcshegy Barátainak 

Egyesület időszaki 

kiadványa 

II. évf. 2. sz. 2012. 

december 

 

 

 

8 

Főváros Kormányhivatala Kulturális Örökségvédelmi 

Irodája (KÖI) szemléje után a tulajdonosok vállalták az 

előkerült emlékek feltárásának, dokumentálásának 

költségeit, amelyet a múzeum munkatársi alig néhány 

nap alatt elvégeztek. 

 

A római kori kőfal 

 

A csúcshegyi villa egyik padlófűtéses helyiségének 

feltárása 1933-ban 

 

A rövid feltárás során a korábbi pince által nem 

érintett, összesen 85 m2-es felületen egy hosszú fal, 

valószínűleg egy kőkerítés került elő, egy 1,8 m széles 

bejárattal. A fal egyik oldalán megfigyelhető volt a lapos 

kövekkel fedett római kor járószint is. 

Magának a falnak csupán a legalsó, illetve helyenként 

az alsó két kősora maradt fenn, azonban északkelet –

délnyugati iránya teljesen megegyezik az innen 180 m-re, 

1933-ban feltárt Csúcshegyi-villa főépületének falaiéval. 

A falak mellett kelta kori (Kr. u. 1. századi) és kora 

római kerámiatöredékek, is előkerültek jelentősebb 

mennyiségű 2 - 4. századi római lelettel együtt. A 

fémkeresős átvizsgálás során több római érmet sikerült 

találni. 

 

 

Ásatások a Harsánylejtőn (A Csúcshegyi Villany -

Harsona felvétele) 2012-ben 

 

Az előkerült épített emlékek jellege, állapota a BTM 

és a KÖI közös álláspontja szerint nem tette szükségessé 

azok helyszíni megtartását, így a pince bővítés gépi 

földmunkái szakfelügyelet mellett tovább folyhattak. 

(Havas Zoltán ásatásvezető régész cikke a Budapesti 

Történeti Múzeum honlapján) 
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Csúcshegyi Tanösvény 3. 
 

A VillanyHarsona következő számaiban a tanösvény 

állomásait mutatjuk be. 

 

3. állomás: 47°34’26.33”É 19°00’16.52”K tszfm 130m 

 

Római kor  

Az Aranypatak utca elején egy kváderkövekkel 

kirakott, tiszta vizű kutat találunk. Innen, a Római kúttól 

ered egy kis ér, ami másfél dűlőt keresztez, majd 

"beletorkollik" az Aranypatakba (hivatalosan Aranyhegyi-

patak). 

 A Csúcshegy térségében két villaszerű épületet tártak 

fel. A Budai-hegység útikalauza is egy múltat idéző sétát 

ajánl az alsó- és felső villához. Ma ez a kirándulás alig 

lehetséges a romok részbeni pusztulása, 

visszatemetettsége illetve a terület magánhasználata 

miatt. Az alsó villát a Solymárvölgyi úton tárták fel, nem 

messze a Solymár köztől. Az egykori, solymári völgyben 

húzódó országúttól nem messze állt, őrállomás és 

szálláshely lehetett a II-IV. században. 

 Az alsó villánál is nagyobb jelentőségű az Aranypatak 

utcában megtalált szabadon álló, téglalap alakú római 

kori villa a III. sz. elejéről, hosszoldalán előcsarnokkal, 

padlófűtéssel. 

 "A téglalap alakú épület hozzávetőleg kelet-nyugati 

irányban helyezkedett el. Északi hosszoldal felé nézett 

főhomlokzata, amelyen csaknem teljes hosszában - 

valószínűleg oszlopos - tornác húzódott végig. Bejárata az 

észak-nyugati sarkon volt, ahol a tornácból kis előtérrel 

lehetett elválasztva. A tornácról nyíltak a lakóhelyiségek, 

valamint a nyugati oldalon egy nagyméretű gazdasági 

helyiség, amelyből a villa két fűtőkemencéjét is 

kezelhették. A déli oldalon helyezkedett el a 

fürdőtraktus, amelyből egy félkörös és egy négyszögű 

alaprajzú medence ugrott ki az épületnek ezen az 

oldalán. A félkörös apszissal bővült nagyobbik 

fürdőterem padlófűtéssel ellátva, hasonlóképpen az 

épület közepén elhelyezkedő két lakószoba is. A villa 

helyiségeit a romok között talált töredékekből 

megállapíthatóan falfestések és gazdag 

stukkómennyezetek díszítették."  

 Ezek az épületek - hasonlóan a Testvér-hegyi római 

lakóházakhoz "feltehetően falusias településhez 

tartoztak, amely ’villa rusticá’-kból, majorságokból állott 

és a II.sz. végén, a III.sz. elején alakult ki Aquincum 

északnyugati szélén, a Csúcshegy és Testvérhegy 

lejtőin…"  

  Az egykori fürdőmedencét a közeli forrásból 

láthatták el vízzel. Bár a csúcshegyieknek manapság is 

sok gondjuk van a vízzel, illetve a vízhiánnyal, az egykori 

villától néhány száz méterre két, ma is működő forrás 

van. Az egyiket "Római kút"-nak nevezik, nevét az egykor 

mellette talált római szarkofágról kapta. A modern 

betongyűrűk alatt szépen kikövezett, nagy ármérőjű 

kútból tükröződik vissza a kíváncsiskodók tekintete. A 

másik a Katalin-forrás. 

   

(Magyarország műemléki topográfiája Dercsényi 

Dezső szerkesztésében, VI. kötet. Budapest műemlékei 

II., szerkesztő Pogány Frigyes, Akadémiai Kiadó Budapest,  

1962 

Bertalan Vilmosné – Altmann Júlia:  A középkori 

Óbuda. Óbuda Évszázadai. Bp. 2005.alapján)  

 

Népvándorlás kora  

 "A Duna-parti sáv mellett a budai hegyvidék villa- és 

tanyatelepülésein is nagyon kevés nyoma maradt a 

romanizált lakosság V.sz-i továbbélésének. Az ebben az 

összefüggésben sokszor idézett csúcshegyi villa IV.sz. 

végén félig már romokban hevert. A IV.sz. utolsó 
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évtizedeiben barbár telepesek húzódtak meg 

átmenetileg a romos épületben, amelyet korábbi lakói 

már régen elhagytak. A villa területén tehát nem 

beszélhetünk barbár-római együttélésről. Nincsen nyoma 

annak sem, hogy a villát a hun korszakban is lakták volna. 

A villa részben feltárt 11. sz. helységében észlelt 

olvasztókemence (?) a villa IV: sz.-i periódusához tartozik, 

s nem jogosít fel arra, hogy a hun korszakban a 

csúcshegyi villa területén autochon és beköltözött barbár 

elemek együttéléséről, az utóbbiak fémműves 

tevékenységéről beszéljünk." 

 

 
Római cserépleletek                                                            

 

A villában találtak légyformájú dísztűt (cikádafibula), 

amely "nem lehetett idegen sem a római lakosság, sem a 

barbaricumi betelepülők számára … A IV. sz. végén vagy 

az V.sz.ban készülhettek a csúcshegyi bronz 

cikádafibulák."  

 

 
A római kút 

 

 

Bár Óbudán a következő századok több nyomot 

hagytak, a Csúcshegy térségében az avar kaganátus 

idejéből származik (VIII.sz.) a Solymárvölgyi úton feltárt 

temető. "Az egykor valószínűleg gazdag, de már kirabolt 

sírokból zöld gyöngyös csüngőjű fülbevaló, folyatott díszű 

ikergyöngyök, préselt mintázatú bronz lemezgyűrűk és 

szépen faragott csont tűtartók kerültek elő."  

A honfoglalás kora  

A honfoglaló magyarság keletről érkezve feltehetően 

a mai Tabán közelében levő dunai átkelőhelyet 

választotta a "Dunántúl"-ra lépéskor. "A csúcshegyi és a 

Testvérhegy-Erdőalja úti sírokat (X.sz.) pedig a solymári 

völgyben Ny felé tartó Bécsi út közelében találták. Az 

utóbbi D-i irányban ugyancsak a tabáni (Duna) 

átkelőhelyhez vezet."  

A magyarság, Árpád előtti uralkodó fejedelmének, 

Kurszán kündü-nek főhadiszállása egy ideig a mai Óbuda 

területén volt. "A nemzetségi társadalom legnépesebb 

csoportjának, a szabad harcosoknak emlékanyagát 

képviseli a legtöbb budai hegyvidéki sírleletünk… 

Rangosabb fiatal vitézt temettek el a csúcshegyi 2.sz. 

sírban, amelyben ezüsttel futtatott .díszes kengyelpár 

feküdt. A szomszédos sír halottja mellé két ló koponyáját 

tették. Az elhunyt hátaslovának és egyik vezetéklovának 
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részleges mellétemetését látnánk ebben a ritka 

rítusban… .. A részleges lótemetés még a X.sz. elejére 

keltezik az idézett honfoglalás kori sírokat.” 

 

 
A csúcshegyi cikádafibula   (ruhatű)                                                            

 

 
Honfoglalás kori sír       

 

 
A felső villa alaprajza                                      

 

 
Az alsó villa alaprajza 

 

 

Modern csúcshegyi villák 
 

A számítógépes tervezés világában könnyedén lehet 

az építész tervrajzaiban burkolatokat, ház színeket 

váltani. Nem sokkal nehezebb a tetőszerkezetek 

variációit kipróbálni: sátortető, nyeregtető palával, 

cseréppel, zsindellyel vagy éppen lapos tető bitumenes 

szigeteléssel. Hogy vajon miért ennél állt meg a Harsány 

lejtő modern épületek tervezőjének látvány-gondolata – 

igazán érthetetlen. Kerületünkben, és a környező 

hegyvidéken évszázados hagyománya van az építészeti 

formáknak, melyek egy valamelyest egységes arculatot 

alakítottak ki. Ez uralja a tájképet a Csúcshegyről 

lepillantva. Erről látni, hogy nem a 60-as vagy 70-es évek 

óbudai lakótelepeit, kockaházait látjuk. Sikerült. 

Megépült az első, és már második remekmű is. 

Belülről bizonyára komfortos, és kitekintve csodás 

panorámát ad a sok cseréptetős, hegyi hangulatú ház.  

A baj ott kezdődik, amikor a szomszéd is ilyen stílust 

vesz és elszabadul a modernista kavalkád. Megváltozik a 

tájkép, és nem a barátságos hangulat irányába. A bűn az, 

hogy a Harsány – lejtő összes felsőbb házából-telkéről az 

alsó házak lapos tetejét lehet majd szemlélni. Talán 

ugyan ilyen otromba lett a Vízművek felső víztározója is. 

Ennyi pénz mellé jó lett volna egy kis affinitás a 

környezetbe illeszkedést illetően. 



 

 

Csúcshegyi Villany-Harsona 

A Menedék a 

Csúcshegy Barátainak 

Egyesület időszaki 

kiadványa 

II. évf. 2. sz. 2012. 

december 

 

 

 

12 

 
Talált. 

 

Csúcshegyi fejlődések 
 

A Virágosnyereg utat a rossz idő beálltával hosszan 

végigásták. Mielőtt még temetnénk a nemrég kikátyúzott 

utunkat két jó hírrel is szolgálhatunk. Az egyik, hogy az 

ELMÜ hálózatfejlesztést hajt végre, és egy új 

transzformátor állomást létesített a felsőbb utcák 

biztonságosabb és minőségibb villamos energia ellátása 

érdekében. Ennél is szokatlanabb az, hogy a kiásott árkot 

gyorsan, professzionálisan visszatemette és leaszfaltozta 

(majdnem mindenhol), nem úgy mint a megszokott, jó 

szándékú kátyúkenegető hályogkovácsok.  

 

 
Nem mindig jelent rosszat 

 

 
 

Kiadó cica 
 

"Kedves állatbarát Csúcshegyiek! A képen látható 

gyönyörű - kb. 2,5 éves kan c i c á -nak keresünk gazdát, 

aki jelenleg a Solymárvölgyi út- Aranypatak u. közötti 

lépcsőnél él. A kedves, jóindulatú cicát többedmagunkkal 

etetjük (ezért is tudta megőrizni jó állapotát), de nagyon 

szeretnénk végre biztonságban tudni egy szerető 

családban. Kérem, hogy amennyiben szívesen lenne 

gazdája egy szépséges, kedves de azért független (kerti) 

cicának hívjon, hogy együtt segíthessünk rajta. Benkő 

Tekla: 0620-395-3771. 

A cica befogadása esetén az oltásával, 

ivartalanításával járó költséget átvállaljuk." 
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Komposztálásra fel! 
 

Az Önkormányzat támogatásával egy ágaprító – 

komposztáló gépet szereztünk be, melyet az egyesületi 

tagok jelképes díjér kölcsönözhetnek. Érdeklődés - 

egyeztetés: Benedek János benmad@freemail.hu 

 

 
 

 
 

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 

 

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 

Iván Istvánné ivanistvan@t-online.hu 
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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! 
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