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Minden kedves lakótársnak Békés 

Karácsonyt és Boldog Új Évet Kívánunk! 
 

 
Betlehem a Csúcshegyi Káponánál (J. Kláriék fényképe) 

 

 
 

 

20 éves az Egyesület 
 

 
Az Egyesület 20 éves tevékenységét az alábbiakban 

foglaljuk össze: 

 

A Menedék a Csúcshegy Barátainak Egyesületet 1994-

ben alapították, első elnöke Molnár Tamás volt. 

Akkoriban 107-en voltak alapító tagként regisztrálva. A 

rendszerváltás utáni felszabadult hangulatban nagy 

(túlzott) reményeket fűződött az egyesület szerepéhez. 

Számos megkeresésre alig érkezett viszontválasz. 

(Állítólag) 1995-ben 450 tagunk volt, akikből csak 90-en 

fizettek tagdíjat. 

 

Az első években indult a papír alapon sokszorosított 

„Hegyi Harsona”, mely biztosan megélt 2 évfolyamot és 4 

számot évente. (Néhányat ebből megtekinthetnek 

honlapunkon.) 2011-től újraindítottuk a „A Csúcshegyi 

Villany Harsoná”-t, évente 2 lapszámmal. 

 

2003-óta Mikulás- és karácsonyi csomagosztással 

igyekszünk a gyerekeknek és rászorulóknak örömet 

szerezni.  

 

Az utóbbi évtizedben 15 db Önkormányzati pályázatot 

adtunk be, többsége sikeres volt. Ezekben a 

rendezvényekhez, csomagosztáshoz kaptunk támogatást. 

(Volt egy másik, sikertelen pályázatunk is.) 
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2011-től Szomszéd napot, Óbuda napját, Óbudai 

Piknik napot tartunk májusban. Korábban Majálisokat, 

Szüreti bált rendeztünk. Az őszi lakossági fórum 

rendszeressé vált. 

 

Nem szabad megfelejtkezni a sok lelkes, és sok fel-és 

ellobbanó kedvű támogatókról sem, akik hosszabb-

rövidebb ideig a csúcshegyi közösséget szolgálták. 

Kiemelnék két lakótársat, akik már az Örök Csúcshegyen 

laknak: Ujj Zoltán és Bertus László. 

 

Néhány esemény az utóbbi évekből: 

 

2006-ban megvalósított program 

 

2006 decemberében az Önkormányzat támogatásával 

rendeztük meg a III. kerület Csúcshegy területen az 

ajándékcsomag akciónkat. Ennek keretében mintegy 85 

gyermeket és 40 felnőttet ajándékoztunk meg. 

A mikuláscsomagokat december 5-én az egyesület 

tagjai vitték ki a mintegy 85 csúcshegyi gyermek 

lakóhelyére.  

2006. december 17-én a 1037 Budapest, Menedékház 

u. 22. alatt található Önkormányzati Pihenőházban 

tartott egyesületi közgyűlés után az addig ki nem osztott, 

rászorulóknak összeállított ajándékcsomagokat 

szállítottuk ki lista alapján. 

Az önerőből leaszfaltozott Erdőalja – Menedékház 

összekötő erdei utat a gázvezeték beruházással 

tönkretették. Az egyesület az önkormányzattól 

javítóanyagot kért és a lakókkal javította az utat. Ez volt 

az utolsó javítás az úton, lassan 9 éve. 

 
Közös útjavítás a Menedékház út végén 2006. márc. 18. 

 

A 2007-ben megvalósított program 

 

2007 decemberében az Önkormányzat támogatásával 

rendeztük meg a III. kerület Csúcshegy területen az 

ajándékcsomag akciónkat. Ennek keretében mintegy 90 

gyermeket és 40 felnőttet ajándékoztunk meg. 

 

A mikuláscsomagokat december 5-én az egyesület 

tagjai vitték ki a mintegy 90 csúcshegyi gyermek 

lakóhelyére.  

 

A csomagokat karácsony előtt vittük ki a rászorulók 

címeire. 

 

 
Hegyi vacsora 2007. okt.27-én 
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2008. ÉVI TEVÉKENYSÉG 

 

 Részvétel a Szabad Európa Vita-Napon (2008. május. 

9.) 

 Majális szervezése május 31-én, 300 fő részére, két 

bográccsal, 4 zenekarral, lovasbemutatóval, büfével, 

tombola, hagyományőrző sportokkal (íjászat, 

kelevézdobás), lovagoltatás, ugrálóvár 

 A környék fejlesztésével kapcsolatban 

megbeszélések az Önkormányzat képviselőivel, 

lakossági tájékoztatás 

 Hirdetőtáblák felállítása/megújítása 

 Zenés rendezvény 2008. augusztus 7-én egy helyi 

lakos emlékére, 200 fő vendég, 5 zenekar, büfé, 

főzés 

 2008. Október 4-én az első Óbudai Civil és 

Kisebbségi Napon képviseltük az egyesületet 

folyamatos diavetítéssel, csúcshegyi borkóstolóval, 

helytörténeti füzet árusítással, hagyományőrző 

szabadidős tevékenységek bemutatásával, 

szórólaposztással 

 2008. november 30-án az Önkormányzat 

támogatásával rendeztük meg a III. kerület 

Csúcshegy területen a „Csúcshegyi családi nap” 

programunkat. Ennek keretében mintegy 25 felnőtt 

és 30 gyermek vett részt. Az eseményről rövidhír 

jelent meg az Óhegy újságban is. 

 2008. Dec. 5-én mintegy 90 db mikuláscsomagot 

osztottunk ki. 

 Rászorulók részére 40 élelmiszer csomagot 

juttattunk el 

   
Csúcshegyi Nap 2008. nov. 30 

 

2009. ÉVI TEVÉKENYSÉG 

 

 Közbiztonsági fórum szervezése, 2009. 10. 06. 

 Évzáró rendezvény a Menedékház utca 22-ben 

2009.12.19. 

 Megjelenés az Óbudai Civil Napon (diavetítés, 

helytörténeti füzet árusítás, hagyományőrző 

szabadidős tevékenységek bemutatása, 

szórólaposztás) 

 „Táborhegyi – Csúcshegyi túraösvény kialakítása” 

projekt megkezdése az Óhegy Egyesülettel 

 Mikuláscsomag osztás a helyi lakók gyerekei részére 

(kb. 90 gyermek részére) 

 Karácsonyi segélycsomag osztás a helyi rászorulók 

(50 fő) részére 

 
Csúcshegyi Mikuláscsomagok, 2009. 
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2010. ÉVI TEVÉKENYSÉG 

 

 Táborhegyi – „Csúcshegyi túraösvény kialakítása” 

projekt megkezdése az Óhegy Egyesülettel 

 Majális szervezése 200 fő részére 2010. május 28-án 

(főzőverseny, lovas program, koncert, filmvetítés) 

 A csúcshegyi közösségi ház projekt előkészítése, 

egyeztetés az Önkormányzattal 

 „Táborhegyi – Csúcshegyi túraösvény kialakítása” 

projektterv kidolgozása 

 Megjelenés az Óbudai Civil Napon 2010. október 2-

án (diavetítés, helytörténeti füzet árusítás, 

hagyományőrző szabadidős tevékenységek 

bemutatása, Főzőverseny – I. díj) 

 Solymárvölgyi főzőverseny, szabadtéri rendezvény 

2010.10.16-án 

 2010.12.05-én Mikulás rendezvény a Menedékház u-i 

pihenőházban, Mikuláscsomag osztás (illetve 

helyszínre vitel a helyi lakók gyerekei részére (kb. 80 

gyermek részére) 

 Aláírásgyűjtés, hogy minden vonat álljon meg az 

Üröm vasúti megállónál 

 Karácsonyi segélycsomag osztás a helyi rászorulók 

(30 fő) részére 

 Kapcsolatfelvétel a Harsánylejtő beruházókkal  

 
Civil Nap 2010. okt. 2. 

2011. ÉVI TEVÉKENYSÉG 

 

 A kirándulással, ügyességi játékkal, főzéssel és 

koncerttel egybekötött Csúcshegyi Szomszédok 

napot 2011. május 7-én két helyszínen a 

Solymárvölgyi réten, ill. a Menedékház utcai 

pihenőházban tartottuk. A rendezvény része volt az 

Óbuda Napi programoknak, illetve a Szomszédünnep 

európai eseménysorozatnak.  

 A Csúcshegyi túraösvény kialakításának megkezdése: 

A túraösvény tábláinak elkészíttetése 

 Csúcshegyi Villany Harsona – című elektronikus 

hírlevél szerkesztése és küldése (3 példányszám) 

 Információ áramoltatás a Harsánylejtő 

közműfejlesztést illetően, kapcsolattartás a 

beruházókkal 

 Részvétel az októberi Civil nemzetiségi napon 2011. 

okt. 9-én 

 2011. nov. 4-én a Menedékház 22- alatti 

pihenőházban közbiztonsági fórumot tartottunk. 

 A közbiztonsági fórumot lakossági fórum követte 

adóügyekben 

 Mikuláscsomag osztás 

 Karácsonyi ajándékcsomag osztás 

   
Szomszédok nap 2011. máj. 7. 
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2012. ÉVI TEVÉKENYSÉG 

 

 Részvétel a tavaszi takarításban 

 A kirándulással, ügyességi játékkal, főzéssel és 

koncerttel egybekötött Csúcshegyi Szomszédok 

napot szerveztünk 2012. május 5-én a Solymárvölgyi 

réten. 

 A Csúcshegyi túraösvény 6 állomásának megnyitása 

 Megoldás  a kerületi égetési tilalomra egy egyesületi 

komposztáló géppel 

 Részvétel a Civilek Éjszakáján, együttműködés 

(fáklyás jeladás – „integetés”) a szomszéd 

egyesületeknek 

 Csúcshegyi Villany Harsona – című elektronikus 

hírlevél szerkesztése és két számának kiküldése 

(2012/I) (2012/II) 

 Részvétel az októberi Civil nemzetiségi napon 2012. 

okt.13-án 

 2012. novemberében a Menedékház 22- alatti 

pihenőházban rendezvényszervezés 

 Mikuláscsomag osztás 

 Karácsonyi ajándékcsomag osztás  

 Részvétel az őszi takarításban 

 Honlap létrehozás, üzemeltetés 

   
Csúcshegyi majális és tanösvény avatás, 2012.05.07. 

2013. ÉVI TEVÉKENYSÉG 

 

 Részvétel a tavaszi takarításban 

 Csúcshegyi Villany Harsona – című elektronikus 

hírlevél szerkesztése, nyári és téli számának kiküldése 

 Honlap kialakítás, elektronikus hírlevél – 

kapcsolattartás a közösségi hálón 

 2013. szeptember 28-án a Waldorf iskola mögötti 

területen a szomszéd egyesületekkel egy „tűzrakó 

programon” vettünk részt.  

 Az egyesület idén előre összeállított bolti Mikulás-

csomagokat osztott, mintegy 60 db-t. A csomagokat 

dec. 4-én és 5-én az egyesület tagjai juttatták el a 

szülőknek. 

 December 23-án 50 fő részére 

hurka/kolbász/krumplisütés történt, forralt 

bor/teaosztás, miközben kb. 20 gyermek 

állatsimogatózott (ló/póni/szamár/birka).  

 Az Egyesület 30 csomagot készített rászorulók 

részére. A csomagokat 2013. december 23-án, a 

Solymárvölgyi réten adtuk át, illetve a fennmaradó 

csomagok egy részét másnap szállítottuk ki. 

 
Csúcshegyi Betlehem, 2013. dec. 23. 
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2014. ÉVI TEVÉKENYSÉG 

 

 Majális szervezése az Óbudai Piknik keretében 

   

 
Majális 2014. máj. 4. 

 

 A vasútépítéssel kapcsolatosan az egyesület 

képviselete 

 A csúcshegyi hirdetőtáblák és tanösvény 

karbantartása (táblák festése, felújítása)  

 Csúcshegyi Villany Harsona – című elektronikus 

hírlevél szerkesztése és tavaszi számának kiküldése 

 a Menedékház 22- alatti pihenőházban lakossági 

fórum és családi nap szervezés az országgyűlési 

képviselő, a polgármester jelöltek és közbiztonsági 

szakemberek részvételével 

 Találkozó szervezése a Három Hegyek Egyesülettel  

 Csúcshegyi Villany Harsona – című elektronikus 

hírlevél szerkesztése, tavaszi és őszi számának 

kiküldése 

 Bekapcsolódás az Integrált Településfejlesztési 

Stratégia Helyi Egyeztető Munkacsoportjába 

 Részvétel az őszi takarításban 

 Mikulás csomagosztás 

 20 éves egyesületi évfordulós rendezvény dec. 7-én. 

 Csúcshegyi Betlehem rendezvény, állatsimogató, 

hurka-kolbász, forralt bor, karácsonyi csomagosztás a 

Solymárvölgyi réten 
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20 éves az egyesület rendezvény, 2014. dec. 7. 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSEK 

 

A Csúcshegy Menedék Egyesületnek az alábbi 

együttműködésekben vesz részt: 

 

Bp. III. ker. Önkormányzat 

 Fórumok szervezése  

 Környezetvédelem 

 Közbiztonsági fórum 

 Tanösvény kialakítás 

 Rendezvények  

 Szomszédok nap 

 Kerületi Civil nap 

 Területfejlesztési párbeszéd az építésügyi 

hatósággal 

 Kapcsolattartás a vasúti beruházóval 

Háromhegyek Egyesület  

 Közös őszi rendezvény 

 
Háromhegyek napja, 2014. szept. 27. 

 

Óhegy Egyesület (Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete 

1033 Bp. Toronya u. 33.) közös rendezvények: 

 Főzőverseny 

 Majális 

 Farsang 

 Fórumok 

 Bormustra 

 Közös tanösvény kialakítása  

 Közös helytörténeti kiadványkészítés (terv) 

 
Óhegyi farsang, 2008. febr. 2. 
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Csúcshegyi Betlehem 
 

December 23-án mintegy 40-en fordultak meg az 

állatsimogatós – hurka-kolbász sütögetős – forraltboros – 

csomagosztós betlehemünknél a Solymárvölgyi réten. 

 

 

  
 

 
 

A fahéj – a karácsony illata 
 

Története: a fahéjfa és/vagy a kasszia kérgéből készült 

jellegzetes illatú, aromás fűszer. Már az ókorban is 

rendkívül keresett volt; Indiából és Srí Lankáról több mint 

2000 éve exportálják Európába. 

Magyarországra a XV. században érkezett el, és hamar 

rendszeresen használttá vált a nemesi konyha fűszerei 

között. 

Mintegy 300 éven át harcoltak egymással Európa 

hódító nemzetei a portugálok, franciák és angolok a fahéj 

kereskedelmi monopóliumának megszerzése érdekében. 

1522-ben Magellán hajóiból csak egy tért vissza a 

Fűszer-szigetekről, viszont rakománya az értékes fűszer 

volt.  A hajó kapitánya hőstette elismerésére magas 

rangot és címerhasználati jogot kapott. Munkája 

emlékezetessé tételére címerét két fahéjrúd, három 

szerecsendió és tizenkét szegfűszeg díszítette. 

A fahéjat a XVIII. század végén jelentős mennyiségben 

hozták be Európába. Az árak csökkenésének 

megakadályozására a hollandok valóságos fahéjhegyeket 

égettek el, ám az ár hamarosan így is annyira 

mérséklődött, hogy már széles körben elérhetővé vált. 

Mára a fahéj egyáltalán nem drága fűszer – még akkor 

sem, ha a régi magyar konyhához hűen, és igen 

változatosan nemcsak az édes recepteknél, hanem a 

levesekhez és a sültekhez kínált mártásokba is teszünk 

azok ízesítésére egy-egy csipetnyit. 

 

 
(a kép forrása:http://www.femina.hu/egeszseg/fahej_egeszseges) 
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A természetgyógyászok is igen nagy előszeretettel 

alkalmazzák, sokrétű alkalmazhatósága, és igen kedvező 

élettani hatásai miatt. 

Természetes baktérium ölő hatása miatt ezt a fűszert 

régóta használják légúti megbetegedések kezelésére,  és 

mivel  vírusölő hatással is bír - sőt, még antimitotikus, 

vagyis gombaölő tulajdonságú is, a  megfázásos, 

influenzaszerű megbetegedések esetén is érdemes 

mézzel összekevert fahéjat fogyasztani, de akár tea 

formájában is. 

A fahéj másik, talán kevésbé ismert hatása, hogy 

serkenti az emésztőnedvek termelését, ezáltal javítja az 

anyagcserét, mivel a benne lévő cser- és nyálka- valamint 

az illóanyagoknak köszönhetően segíti a béltraktus 

működését ez által  javíthatja a fogyókúra 

eredményességét. 

A 2-es típusú cukorbetegségben szenvedők számára a 

rendszeres testmozgáson kívül ez is egy kiegészítő lehet 

az orvosi kezelés mellett. A fahéj rendszeres fogyasztása 

elősegítheti az LDL azaz a rossz koleszterin szint 

csökkenését. Szakértők véleménye szerint ez a pozitív 

hatás a fahéjban lévő fahéjaldehidnek köszönhető. 

Végül, de nem utolsó sorban meg kell említenem a 

vérnyomás csökkentő hatását. 

Ellenjavallata: A fahéj bizonyos összetevői nagy 

mennyiségben mérgezőek, ugyanis az őrölt fahéjban 

található olajok (eugenol, kumarin) irritálhatják a száj, a 

gyomor és a belek nyálkahártyáját vagy vérzékenységet 

okozhatnak. Amennyiben tea, vagy ételek ízesítésére 

használjuk, e hatásától nem kell tartanunk.  Így tehát a 

fahéj gyógyászati alkalmazása csak olyan speciális 

készítményekben engedélyezett, amelyekből ezeket az 

összetevőket már kivonták. 

 

Nándori Éva 

 

Gyalogos tiltakozás 

 
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-nek az alábbi 

tartalmú levelet juttattuk el: 

Örömmel értesültünk, hogy a Bp.-Esztergom vasúti vonalon 

kapacitásnövelő és korszerűsítési munkálatok kezdődtek, mely 

a környezet- és lakosságbarát közlekedési módot helyezi 

előtérbe. 

Az ütemterv szerint – mely részleteiről nem tájékoztatták 

az egyesületet – megszüntették az éppen 120 éves vasúti 

átjárót a Solymár köznél (Ürömi vasúti megálló). Ezáltal az 

autósoknak esetenként 2,9 km-vel többet kell megtenni. 

Mindezért a Solymárvölgyi út forgalma is megduplázódik a 

Kocsis Sándor út felé. 

A vasútberuházás feltétele volt, hogy a folyamatos 

közlekedési feltételeket biztosítják a helyben lakóknak. A 

Solymár közre keresztben ráhordott 2 m magas töltés meredek 

oldalán lehetetlen a gyalogos átkelés, különösen az idősebbek 

és kisgyermekesek részére, akik naponta eddig is arra 

közlekedtek. Úgy tűnik, mintha lakatlan területként kezelnék a 

környéket. Nyomatékosan kérjük, hogy a végleges 

gyalogosjárda és átkelő megépítéséig sürgősen biztosítsák a 

gyalogosok balesetmentes közlekedését, különös tekintettel 

a téli időjárásra.  

 

A fentieken túl jelezzük, hogy a zsákutcásított, 3 m széles 

Solymárvölgyi utat 25/13 tonnás nehézgépjárművek használják 

kerülő útnak. 
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Kisteherautók 

 
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Vezérigazgatói 

Titkárság és Kommunikációs Iroda tájékoztatása szerint „a 

vállalkozóval egyeztetve Üröm megállóhely mellett a Solymár 

közben a gyalogosközlekedés biztosított.” 

„A Solymárvölgyi út tehermentesítése megtörtént, az 

építési forgalom egy erre kialakított földúton bonyolódhat, 

ahol a helyi autósok közlekedése is engedélyezett, csökkentve 

ezáltal a Solymárvölgyi út forgalmát.” 

Mindennek ellenére naponta több tucat megrakott 

építkezése tehergépjármű használja a Solymárvölgyi utat, ami 

az egyébként is rossz, ill. nem létező burkolatot tovább 

rongálja. Illusztrációként kép a nov. 28 és dec. 13 közötti 

forgalomról. 

   

    

   

  
 

 

 

Szemétszedés 

 
A kerületi szemétgyűjtő akció keretében néhány 

lakótársunk (Méhes család) időt és fáradságot nem 

kímélve a Solymár közből a Bécsi útra felvezető lépcsőt 

és környékét tisztította meg. A közeli dohány- és 

kisboltban vásárolt áruk teljes palettáját ismerhették 

meg: kávés poharak, cigarettás dobozok és szeszes italos 

üvegek (ún. "csavaros kifli"). 

Javaslatot tettek a boltosnak egy kültéri szemetes 

felállítására a bolt mellett, ahol a szemét döntő része 

felhalmozódott, de ezt az ötletet elutasította a néni 
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különböző érvekkel. De a lényeg, hogy tiszta lett ez a rész 

legalább pár napra. Meg kell jegyezni, hogy a kisbolt 

immár a vonat által „elcsatolt területen” fekszik. 

 

   

 
 

Ezen az őszön is megjelent az erdőben az erdei TV és 

számos egyéb csomagolt szemétkollekció. 

 

   
 

 

Kenguruk 
 

2014. december 17-én tartották a Békásmegyeri 

Közösségi Ház Színháztermében évzáró karácsonyi 

bemutatójukat az Óbuda Kenguru Szabadidő Se. lelkes 

fiataljai Nándori Éva és Fegyver Dóri vezetésével. Aki 

csatlakozni szeretne a csapathoz, keresse hegylakó-

társunkat, Nándori Évát. eva.nandori@gmail.com  

 

 

 
 

 

mailto:eva.nandori@gmail.com
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Hírek a kápolna környékéről 
 

A Csúcshegyi kápolna November 27-i búcsúja 

(Labouré Szent Katalin ünnepe) nov. 22-én került 

megelőlegezésre. A szentmisét Bajzáth Ferenc plébános 

atya celebrálta. 

 

   

 
 

 
 

 

 

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 

mailto:bunmegelozes@obuda.hu
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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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