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Óbuda-Napi Csúcshegyi Piknik 
 

Borúlátóan vártuk az idei majálist, 2014. május 4-én. A 

nagy éjszakai eső után lassan ébredt a Solymárvölgy, 

nehezen indult a várva-várt nap. Miközben az egyesület 

sátrát állítottuk a nedves fűbe, a szakácsok már 

szorgoskodtak, az apraja póni-pacigolt, míg mások az 

íjászat alapjait sajátíthatták el Bojti György Pál 

vezetésével. Nemsokára elkészült Pirchala István 

gombás-pacal költeménye és körömpörköltje, amit Varga 

Mihály, a terület országgyűlési képviselője ’éppen arra 

jártában’ nyomban meg is kóstolt. Karcagi múltja okán 

nagy kedvelője és ismerője a bográcsos 

pásztorételeknek. Pilisborosjenőn szüretelt és csúcshegyi 

pincében érlelt borral telt poharak mellett tájékozódott a 

Csúcshegy legutóbbi évtizedeiről, a „megállt az idő” 

hangulatról. 

A Nap nem nézvén időjárás jelentést, délután négy 

órára kisütött és egyre többen merészkedtek le a 

hegyről. Közeledett a kondéros kecskegulyás tálalása is. 

Elsőként a Patonai fivérek zenekara lépett fel (a 

világot jelentő solymárvölgyi raklapszínpadra). Az óbudai 

kötődésű zenekar autentikus ízelítőt adott a Kárpát-

medence tájegységeinek népzenevilágából. 

Ezt követően szalmakörben zajló lovagias lovas-

birkózó versenyen mérték össze tudásukat a mátyásföldi 

és csúcshegyi lovasok, több súlycsoportban. A játékot 

Serf András, a Mátyásföldi Lovas Egylet alapítója vezette, 

a közönséget is megismertetve a szabályokkal, akciókkal. 

Egyik fél sem mondott szégyent. 

Eleinte lágy táncot lejtett, majd lángot kapott, végül 

tüzet okádott Oláh Blanka, a Szári Csillag Mazsorett 

Csoport táncosa. 

A Boogie Man zenekarról azt írják, hogy a zenéjük a 

„Rock and Roll és Dirty Hardcore egyvelege”. Igen, ezt 

mindenki megtapasztalhatta, mindkettőből kaptunk 

eleget.  

Hozzájuk képest tündérmesének hatott az Útonállók 

Szabadcsapat koncertje. A Szulágyi Tibor vezette banda 

zenéjére a hangulat a tetőfokára hágott, néhányan 

majdnem egymás kezére, bébi-, mű és igazi betyárok a 

’mud wrestlingre’ hajazó mutatványával kísérve. A 

csendháborításnak látszatát és hallatát is kerülve este 10 

órakor véget ért a majális – baleset és rendbontás nélkül. 

A rendezvényt elsősorban az Óbudai Önkormányzat 

támogatta az Óbudai Kulturális Központon keresztül, 

amit ezúton is köszönünk. Külön köszönetet mondunk a 

területet biztosító helyi vállalkozónak és az önkéntes 

segítőknek és az Egyesület tagjainak is. 

A rendezvényt egyre többen (összességében 160 

felnőtt, 30 gyermek), estére már elegen (100-an) 

látogatták. 
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Pónilovasok 

 

 
 

Csúcsforgalom a trambulinon 

 

 
 



 

 

Csúcshegyi Villany-Harsona 

A Menedék a 

Csúcshegy Barátainak 

Egyesület időszaki 

kiadványa 

IV. évf. 1. sz.  

2014. június 

 

 

 

3 

 
 

Feszül a húr, az izom, az ideg 

 

 
 

Lóri készíti a kecskegulyást 

 
 

Célra-tartás 

 

 
 

Varga Mihály képviselő úr Pirchala István főztjét kóstolja 
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Perecelés    Amolyan rögtönzött sajtó é’t’kezlet 

 

   
 

A Patonai fivérek zenekara 

 

   
 

Lovas birkózók 
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A tüzes lány 

 

   
A Boogie Man 

 

   
Az Útonállók Szabadcsapat 

 



Csúcshegyi Villany-Harsona 
A Menedék a Csúcshegy Barátainak Egyesület időszaki kiadványa IV. évf. 1. sz. 2014. június 

 

 

6 

 

EBÖSSZEÍRÁS 2014 
 

2014. JÚNIUS 1-SZEPTEMBER 1. 

 

Tisztelt III. kerületi lakosok, tisztelt Ebtulajdonosok, 

Ebtartók! 

 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi 

XXVIII. törvény (Átv.) 42/B.§ (1) bekezdése alapján a 

tartás helye szerint illetékes települési, fővárosban a 

kerületi önkormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat 

által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a 

fővárosi önkormányzat ebrendészeti feladatainak 

elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás 

járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három 

évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez. 

A Hivatal a begyűjtött adatokról helyi elektronikus 

nyilvántartást vezet, az állat tulajdonosa, tartója és más 

személyek jogainak, személyes biztonságának és 

tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és 

állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.  Az 

eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a kért 

adatokat a települési/kerületi önkormányzat, 

rendelkezésére bocsátani. 

Önkormányzatunk 2104. évben az Óbuda-

Békásmegyer közigazgatási területén tartott ebek 

kapcsán összeírást végez. Az összeírás önbevallásos 

módszerrel történik. A bevalláshoz szükséges 

formanyomtatvány 2014. június 1-től az alábbi pontokon 

átvehető, és a kitöltött űrlap ugyanitt a gyűjtőládába 

elhelyezhető, emellett  letölthető a www.obuda.hu 

oldalról is. Kérjük a III. kerület lakóit, ebtartókat és 

ebtulajdonosokat, hogy az „Ebösszeíró adatlapot” 

kitölteni, és az alábbi lehetőségeket kihasználva a 

Polgármesteri Hivatal részére visszaküldeni 

szíveskedjenek. 

 

- levélben, postai úton (1033 Budapest, Fő tér 3.); 

 

- Polgármesteri Hivatal portáján található 

gyűjtőládába helyezve (1033 Budapest, Fő tér 3.); 

 

- Ügyfélszolgálati Irodán található gyűjtőládába 

helyezve (1033 Budapest, Harrer Pál u. 2); 

 

- Óbudai Vagyonkezelő Zrt. portáján található 

gyűjtőládába helyezve (1033 Budapest Mozaik u. 7.); 

 

- Óbuda-Békásmegyer Közterület Felügyeletének 

portáján található gyűjtőládába helyezve (1033 Budapest 

Mozaik u. 7.); 

 

- Békásmegyeri Okmányirodán található gyűjtőládába 

helyezve (1039 Budapest, Medgyessy F. u. 4.) 

 

- Óbudai Kulturális Központ Békásmegyeri Közösségi 

Háza portáján található gyűjtőládába helyezve (1039 

Budapest, Csobánka tér  5.) 

 

- Óbudai Kulturális Központ Csillaghegyi Közösségi 

Háza portáján található gyűjtőládába helyezve (1039 

Budapest, Mátyás király útja 13–15.) 

 

- Óbudai Kulturális Központ Civil Háza portáján 

található gyűjtőládába helyezve (1036 Budapest, Kolosy 

tér 2. (piac, galéria) 

 

- Óbudai Kulturális Központ 3K portáján található 

gyűjtőládába helyezve (1033 Budapest, Pethe Ferenc tér 

2.) 

 

- Óbudai Kulturális Központ portáján található 

gyűjtőládába helyezve (1032 Budapest, San Marco utca 

81.) 
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-elektronikus aláírással rendelkezők az  

ebosszeiras@obuda.hu címre küldhetik meg. 

 

Az ebösszeíró adatlapot az oltási könyv adatai alapján 

kell kitölteni. Fontos, hogy minden egyes kutyáról külön 

adatlapot kell kitölteni. 

 

Az ebösszeíró adatlapok leadási, illetve postára adási 

határideje: 2014. szeptember 1.  

     

Tájékoztatjuk az ebtartókat/tulajdonosokat, hogy a 

kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról 

szóló 41/2010.(II.26.) Korm. rendelet 17/B.§(10) pontja 

kimondja, hogy 2013. január 1-től minden négy hónapos 

kornál idősebb eb csak transzponderrel (mikrochippel) 

megjelölve tartható. Kérjük, amennyiben még nem tett 

eleget ennek a kötelezettségének, az Ebösszeírás 

határidejéig pótolja. Amennyiben az ebtartó/ tulajdonos 

nem tesz eleget a jelöltetési kötelezettségének, 45.000.- 

Ft állatvédelmi bírsággal sújtható.   

 

 

Annak érdekében, hogy a nyilvántartás naprakész 

legyen, a változásokat (elhullás, lakcímváltozás, új állat 

érkezése) az összeírást követően is kötelesek a hivatal 

felé írásban jelezni.    

Az ebösszeírásban mikrochippel ellátott, és az 

állatorvosnál korábban bejelentett, a központi és a helyi 

nyilvántartásban már szereplő illetve időközben 

elpusztult ebet/ebeket is be kell jelenteni! 

 

Segítőkészségüket és együttműködésüket köszönjük. 

 

    Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 

 

 

 
 

 

 

 

 

mailto:ebnyilvantartas@obuda.hu
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Hírek a kápolna környékéről 
 

ÓBUDA-HEGYVIDÉKI SZENTHÁROMSÁG PLÉBÁNIA 

ÜNNEPI PROGRAMJA 

JÚNIUS 7.-15. 

 

Jubileumi mottónk: SZENT3SÁG – 30 ÉV – 30.000 

LAKOS 

 

 
Az egyházközség Isten szolgája Mindszenty József 

bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek szolgálata 

idején, 1946. május 1-én alakult az Óbudai Szent Péter és 

Pál Főplébánia területéről leválasztva. Az önálló 

lelkészség Jézus és Mária Szíve titulussal főleg a 

hegyvidéken és a Bohn téglagyár körül lakó hívek 

ellátását szolgálta. A közösség első misézési helye az Első 

Óbudai Általános Iskola tornatermében volt. 1948-ban a 

Vörösvári út 108-110. szám alatti adományozott telken 

Balinszki Imre templomépítő, egyházközség szervező 

atya működése alatt elkészült az ideiglenes templom, 

melynek felépítésében a környékbeli lakosság főleg 

önkéntes munkával vett részt.   

Az Óbuda-Békásmegyer legnagyobb részét érintő 

panelprogram a templomot sem kímélte: 

hatalmas lakótelep létesült a templom körül. Perczel 

Dénes terve szerint újjáépülő templomot - mely Dr. Elzer 

Ferenc lelkész, c. kanonok, plébános, 1984. június 17.-től 

új templom és épület építője, plébániaszervező idején 

épült - Dr. Lékai László bíboros, prímás, esztergomi érsek 

szentelte fel a Szentháromság tiszteletére 1984. június 

17.-én, ekkor a lelkészség plébánia rangot kapott. A régi 

kis templom Szentháromság emblémája most a torony 

külső falát díszíti. Az egykori Vörösvári út-Solymár utca 

sarkán állt fogadalmi keresztet 1897-ben állították, ma a 

templom mellett található. Isten szolgája Mindszenty 

József bíboros emléktáblája 2001. június 10-én került a 

templom külső falára. 

Az új templom 30 éves jubileumát ünnepi 

programmal szeretnénk megünnepelni, melyet az 

alábbiakban olvashatnak: 

 

június 7. 15:00  Csúcshegyi Szűz Mária kápolna 

nyitó szentmise (június-július-                    augusztus 

hónapokban minden vasárnap 11-12 között NYITVA lesz) 

  19:00  Szentlélek-várás a Cella 

Trichoránál 

 

június 8.  PÜNKÖSDVASÁRNAP 

  9:00  ELSŐÁLDOZÁS 
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június 9.  PÜNKÖSDHÉTFŐ 

  18:00  hálaadó szentmise az elmúlt 30 

évben templomunkban szolgált atyákkal és 

egyházmegyénk Szentháromság titulussal rendelkező 

templomainak papjaival 

 

június 10. 18:00  hálaadó szentmise esperes 

kerületünk papjaival és híveivel 

 

június 11. 18:00  hálaadó szentmise prof. Dr. 

Kránitz Mihály atya pappá szentelésének és 

templomunkban bemutatott első szentmiséjének 25. 

évfordulója alkalmából templombúcsúnkra felkészítő 3 

napos lelkigyakorlatunk első napja 

 

június 12. 18:00  lelkigyakorlatunk 2. napja 

 

június 13. 17:00  Fatimai imaóra 

  18:00  lelkigyakorlatunk 3. napja 

 

június 14. 10:30  papszentelés Esztergomban 

 

június 15.  SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA 

  10:30  ünnepi nagymise, templomunk 

búcsúnapja 

 

MINDEN ÜNNEPELNI VÁGYÓ, JÓSZÁNDÉKÚ EMBERT 

SZERETETTEL VÁROK! 

 

JÁNOS ATYA 

 

    
 

 

 

Csúcshegyi Tanösvény 6. - A volt 

csúcshegyi menedékház és a honvéd 

emlékkő 
 

A Villany-Harsonában a tanösvény utolsó állomását 

mutatjuk be. 

 

47°34’28.62”É  18°59’01.04”K tszfm 293m és  

47°34’29.91”É  18°59’03.72”K tszfm 275m  

 

A Csúcshegy a Hármashatár-hegy csoportjához 

tartozó, 452 m magas, zömében triász kori mészkő, 

kisebb részben dolomit, de DNy-i oldalán a 

nummuliteszes mészkő és a hárshegyi homokkő is 

előbukkan. Már a középkorban is Hegyes-hegynek, 

Csúcsos-hegynek nevezték. 

 A "pesti" 

kirándulók számára 

egyedülálló lehetőség, 

hogy a Budai-hegység 

karnyújtásnyira van 
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Pesttől, Budától s így a rövid vasárnapi sétától az egy 

napos komoly gyalogtúráig mindenki megtalálhatja a neki 

megfelelő kirándulást. Éppen ezért a Budai hegység volt a 

magyar természetjáró hagyományok bölcsője, innen 

indultak a Tátráig is kiterjedő hagyományok. A Csúcshegy 

mint a félnapos-napos gyalogtúrák egy állomása már a 

századelején bekerült a turisták útiterveibe. A gyakori 

látogatottság indokolta, hogy a Budai turistaházak sorába 

illeszkedően, a Frankhegyi, Normafa és Hármas-

határhegyi után, a Csúcshegyen is megépült a 

turistaszállás.  

"A csúcshegyi Dr. Győző Dezső menedékház a Budai 

hegyekben állt, a Csúcshegy oldalában, 340 m magasan. 

A házat a BTE építette 1925-1926-ban, felavatták 1926. 

május 2-án. 1940-ben hat hálószobában 48 ágy volt, 

három étterem, konyha, felügyelői lakás, gazdasági 

épület, postaügynökség, segélyhely, telefon tartozott a 

menedékházhoz." Évente több mint hatezren látogatták, 

a Budai-hegység egykori útikalauzának 160 

kirándulásából 8 érintette a turistaházat. 

 Sajnos a hazai turista társadalom minden érzelmi 

felhang ellenére nem képvisel olyan gazdasági erőt, 

amelyik önmagában képes hosszútávon fenntartani egy, 

csak a turisták kiszolgálására szakosodott intézményt. A 

ház 75 év üzem után 1990-ben már nem működik 

turistaházként. A régi turistaösvényt felhagyták, a jelzést 

nem frissítették, a házat elkerítették. Az egykori épületet 

azóta elbontották, helyette új, más rendeltetésű épület 

épült. 

 ”A vallási életet processziók formájában is 

gyakorolták. A processzió, a búcsújáró zarándoklat, 

eredetileg az Ecker kereszt régi helyétől indult, végig a 

Bécsi úton, majd később a Csúcshegyi új helyétől, ahol 

most is áll. Mentek felfelé a dűlőúton, és a 

menedékháznál megpihentek, majd indultak tovább a 

hegyen át. A végcél mindig is a Máriaremete-i kegyhely 

volt, Pesthidegkút mellett. Sok egyesület, szervezet tette 

meg ezt az utat, más-más időpontokban. Május elsején 

legtöbben a munkások jártak processzióra. Húsvét 

keddjén az óbudai kofák mentek a remetei Kofa-búcsúba, 

míg augusztus 15-én a tehetősebb polgárok. Eleinte 

gyalog, később viszont Lindmayer és Kugelbauer 

nevezetű fuvaros ember vitte a népet féderes kocsival, 

mások akkor is csak gyalog mentek. Legtöbbje itt 

megpihent, odafele és visszamenet is. Ebből jól megélt a 

turistaház.” (elmondta Neubrandt István) 

A turistaház előtt állt egy emlékkő, amelyet a 

Budapesti Turista Egyesület állított az első 

világháborúban elesett turista társaik emlékére. A régi 

emlék közelében Óbuda-Békásmegyer 

Önkormányzatának támogatásával a Honvéd 

Hagyományőrző Egyesület 1999-ben emléktáblát avatott. 

 

 
Épül a turistaház 
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A régi emlékkő és új emléktábla 

 

Fontos információ 

 

A turistaházat ne keressék, lebontották. 

Helyette egy szerény, háromszintes, uszodás, tornyos 

hétvégi házat találni. 

 

 
 

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:bunmegelozes@obuda.hu


 

 

Csúcshegyi Villany-Harsona 

A Menedék a 

Csúcshegy Barátainak 

Egyesület időszaki 

kiadványa 

IV. évf. 1. sz.  

2014. június 

 

 

 

13 

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 

Iván Istvánné ivanistvan@t-online.hu 
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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: 2014. június 8. 

 

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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