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Beszámoló az Óbuda-Napi Csúcshegyi 

Piknikről 
 

A koranyári száraz, meleg hét után esőben telt 2015. 

május 2. délelőttje. Mindenesetre az előkészületeket 

megtettük, a sátrat felállítottuk, a főzést elkezdtük, jól 

esett. Délre elállt az eső, megjelentek az állatsimogató 

gyerekek, a lovaglásra vágyók és az íjazók, akiket Bojti 

Gyuri igazgatott. Lassan az ugráló is megtelt. Két órára 

kisütött a nap és egy rögtönzött tájékoztatót tartottunk a 

csúcshegyiek életét felforgató út- és vasút építésről. A jó 

idő láttán egyre többen jöttek és fogyasztottak Szabó Lóri 

’csirkeragu gazdagon’ kreációjából. Négy óra előtt Varga 

Mihály képviselő úr is tiszteletét tette. Megígértük neki, 

hogy most nem panaszkodunk, viszont összesített 

bajainkat és vágyainkat egy petícióban fogjuk átnyújtani. 

 

A szikrázó napsütésben a Patonai fivérek zenekara 

lépett fel raklapszínpadra és csapott a tamburába, 

bőgőbe, ami volt. A tőlük megszokott minőségben 

Kárpát-medencei népzenét játszottak. 

 

Öt óra után kicsivel mátyásföldi huszárok bukkantak 

fel, akik alaki bemutatót tartottak, majd a káposztafejű 

labancokat fejezték le (karóra tűzött káposztafejeket). A 

feléjük dobott koszorúkat kardjukkal átdöfve kapkodták 

el. Ezt követte a vívás bemutató, de huncut solymárvölgyi 

betyárok zavarták meg az elegáns huszárbemutatót. 

Komoly csetepaté kezdődött, és az alulfegyverzett (kard, 

bot, fokos) betyárok keményen helytálltak, majd kibékült 

a két csapat. 

 

Ezt követte a motor-ló verseny, melyet a rövid távon 

szinte mindig a lovasok nyertek meg. Végül a közép-ázsiai 

eredetű ’audaryspak’ nevet viselő lovasbirkózás 

következett, melyben ing nélküli, nagy övvel ellátott 

birkózóknak kellett egymást a lóról lerángatniuk. A sok 

fiatal és tapasztaltabb harcos versenyében a 

solymárvölgyiek derekasan megállták helyük. A közönség 

hangos „LÓ-BUDA, LÓ-BUDA” kiáltásokkal serkentette 

őket. 

 

Alkonyatra beállt az Útonállók Szabadcsapat és 

nyomták a rock’n’rool-t, a nemzeti érzelmű rockot, a régi 

magyar számokat. A Szulágyi Tibor vezette banda ismét 

jól szólt. A nagy hangerőt elcsendesedés követte, 

tábortüzet raktunk. Vaszlavik Gazember László éjfélig 

gombos harmonikázott. Népdalokat, katonadalokat 

danoltunk még vagy harmincan. Éjfélkor baleset és 

rendbontás nélkül ért véget a május 2-i majális. 
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A rendezvényt elsősorban az Óbudai Önkormányzat 

támogatta az Óbudai Kulturális Központon keresztül, 

amit ezúton is köszönünk. Külön köszönetet mondunk a 

területet biztosító helyi vállalkozónak, az önkéntes 

segítőknek és az Egyesület tagjainak is. 

 

A rendezvényt összességében 150 felnőtt, 25 gyermek 

látogatta meg. 

 

  

  
Sátorállítás esőben 

 

Indul a ragu 

  
Íjászat 

 

Ugra-bugra 
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Képviselő a választók között 

 

Délutáni kvaterka 

  
A Patonai zenekar Gidák az állatsimogatóban 

  
Mátyásföldi huszárok 

 

Tiszteletkör 
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Kettéhasított fejekt Koszorú-elkapó 

  
Vívás 

 

Díszelgés 

  
Solymárvölgyi betyárok Csetepaté 
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Betyár-bojtár húzogatja a huszár bajszát 

 

Betyárkergető 

  
Sokan 

 

és többen 

  
Egyszerre indulnak a lóerők 

 

A ló jobban fordult 
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Lovas birkózás Valaki győz 

  
A Dénes gyerekek tini elő-zenekara 

 

Kezdődik a zene-bona 

  
Útonállók 

 

Útonállók 
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Vaszlavik Gazember László 

 

Szól a billenytűs/gombos/tangóharmonika 

  
Standolás a büfében  …és a tűz lassan kialudt… 

  

 

 

Képviselői hírlevél 

 
Varga Mihály a Képviselői Hírlevélben - 2015 május 8-

án így számol be az eseményről: 

„…Az ünnepség után a Háromhegyek Egyesület 

szervezte rendezvényen, majd a Táborhegyi Népházban 

és a Csúcshegyen is nagyon sok helybélivel találkoztam. 

Hasznos beszélgetések voltak, sok helyi ügyről és 

problémáról tudtam személyesen tájékozódni. …” 
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Aláírásgyűjtés 
 

Minthogy az eddigi állampolgári és egyesületi levelezések az Önkormányzattal és a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő - 

NIF Zrt-vel a Budapest, III. kerület Csúcshegyi területet is érintő Bp.-Esztergom vasúti felújítási munkálatokkal 

kapcsolatban eredménytelenek voltak, az Egyesület aláírásgyűjtésbe kezdett. Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy 

konzultáció nélkül, a jelen hétköznapok életét rendkívül megnehezítve egy, a számunkra rosszabb lakókörnyezetet 

eredményező beruházást végeznek. Az alábbi kéréseket támogathatták az aláírók. 

 

Nyomatékosan kérjük 

- legyen folyamatos tájékoztatás az építkezési folyamatról 
- biztosítsák a folyamatos átjárhatóságot az építkezés alatt 
- biztosítsák az átjárást személygépkocsival a Solymár közből a Bécsi útra 
- építsenek zajvédő falat az út mentén 

továbbá 

- a Solymárvölgyi utat állítsák helyre (felszíni vízelvezető árkok kialakításával, szintezéssel) 
- kössék össze az új utat az új vasúti átjáróval 
- kompenzálják a telkek értékcsökkenését 
- készítsék el a csúcshegyi terület rendezési tervét 
- kezdjék meg a víz és csatornahálózat építését 

 
Eddig mintegy 100 aláírás gyűjt össze. Amennyiben támogatja a kezdeményezést, akkor Benedek Jánosnál aláírhatja 

az ívet (benmad@freemail.hu) 

 

     
 

    
Palotai Ágnes képei az „Álomvölgy”-ről 

mailto:benmad@freemail.hu


 

 

Csúcshegyi Villany-Harsona 

A Menedék a 

Csúcshegy Barátainak 

Egyesület  

időszaki kiadványa  

V. évf. 1. sz.  

2015. június  

 

 

9 

 

 
 

Bródy János – (Szörényi Levente) 

 

A Bengázer 
 

 

Dombok közt rejtőzködő vadvirágos rét 

- Ez volt rég az álomvölgy 

Szerelmes édenkert és végső menedék 

- Ez volt rég az álomvölgy 

 

Ezüstös vízesés, kis ház a fák alatt 

- Várt reánk az álomvölgy 

Oly' boldog voltam én, hogy megtaláltalak 

- Várt reánk az álomvölgy 

 

És jött a Bengázer, és minden elvégeztetett 

A völgyet feldúlta, s mélyére acélmagot vetett 

És jöttek ők, akik vasbeton oszlopok rácsa mögé települtek 

Az álom völgyében parancsra készen áll a halál 

 

Az út már nem vezet a láthatáron át 

- Elveszett az álomvölgy 

Remény és szeretet - álomvilág 

- Elveszett az álomvölgy 

 

Mert jött a Bengázer, és minden elvégeztetett 

A földet feldúlta, s mélyére acélmagot vetett 

És jöttek ők, akik vasbeton oszlopok rácsa mögé települtek 

Az álom völgyében parancsra vár a halál 

 

(Fonográf album: A búcsú, 2004) 
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Petíció 
 

A petíciót eredetileg a képviselőknek és a polgármesternek a Solymárközben szerettük volna átadni. Egyéb 

elfoglaltság miatt egyikük sem tudott a helyszínre eljönni, ezért a kerületi önkormányzatba vittük a levelet 2015 június 

19-én. A polgármester egyéb elfoglaltság okán Puskás Péter alpolgármestert delegálta, aki átvette az anyagot és 

megígérte, érdemben foglalkozik majd a problémával. Erről természetesen majd tájékoztatást adunk. 

 

Az alábbi levél került átadásra: 

 

Varga Mihály miniszter és orsz.gy. képv. részére 

Bús Balázs polgármester részére 

Rácz Andrea önk. képviselő részére 

Bp. III. ker. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata  

 

Tisztelt Miniszter és Képviselő Úr! 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Tisztelt Képviselő Asszony! 

 

 

Mint III. kerületi lakosok, akiket mindennapjaiban hátrányosan érint egy országos jelentőségű építkezés, ezúton 

kérjük, hogy a problémáinkkal érdemben foglalkozzanak. 

 

Büszkeséggel tölt el minket is országunk gyarapodása, mellyel egyszer majd az Óbuda és az észak-nyugati 

agglomeráció közötti közúti és vasúti élő kapcsolat polgárok ezrei számára könnyíti meg a mindennapokat. Értetlenül 

tapasztaljuk, hogy a nagyléptékű beruházás konzultáció nélkül, a jelen hétköznapjaink életét rendkívül megnehezítve 

egy, a számunkra rosszabb lakókörnyezetet eredményező beruházásként valósul meg. 

 

A kéréseket az Önkormányzat és a NIF felé fogalmazzuk meg, illetve kérjük képviselőinket, hogy a kevésbé 

eredményes állampolgári és civil egyesületi érdekképviseletet erősítsék hatékony képviseleti fellépésükkel. Sajnos a 

képviselőknek átadott levelekre nem kaptunk még válaszokat. 

 

Nyomatékosan kérjük 

1. legyen folyamatos tájékoztatás az építkezési folyamatról 
2. biztosítsák a folyamatos átjárhatóságot az építkezés ideje alatt 
3. biztosítsák az átjárást személygépkocsival a Solymár közből a Bécsi útra 
4. építsenek zajvédő falat az út mentén 
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továbbá 

5. a Solymárvölgyi utat állítsák helyre (felszíni vízelvezető árkok kialakításával, szintezéssel, burkolat 
megerősítéssel) 

6. kössék össze az új utat az új vasúti átjáróval 
7. kompenzálják a telkek értékcsökkenését 
8. készítsék el a csúcshegyi terület rendezési tervét 
9. kezdjék meg a víz és csatornahálózat építését 

 
Budapest, 2015. június 19.  

 

A csúcshegyi lakók nevében (ld. csatolt 85 db aláírást) 

 

 

Dr. Kádár Péter 

Menedék a Csúcshegy Barátainak Egyesület elnök 

1037 Budapest, Solymárvölgyi u. 94. 

 

Indoklás 
 

ad. 1. – legyen folyamatos tájékoztatás az építkezési folyamatról 

 

Minden elvi és hivatalos formai megfelelés ellenére a gyakorlatban NEM VOLT lakossági tájékoztatás. Egyesületünk 

szervezett több ilyet (melyen az Önkormányzat is érdeklődőként vett részt.). Legutóbbi ilyen irányú kérésünket az 

időpont alkalmatlanságára hivatkozva utasították el. Az Önkormányzat feltehetően folytatott egyeztetéseket a NIF-fel, 

de erről a helyi lakókat nem tájékoztatta.  

A téma sajnos továbbra is aktuális, ugyanis minden korábban kitűzött és meghirdetett határidő lejárt, elég, ha csak 

néhányat említünk: 

• Vágányzár: 2013.04.01. – 2014.04.15. 
• Befejezési határidő: 2014.05.30. 

 

Kérjük, hogy legalább havonta egyszer egy státusjelentéssel, a várható munkálatok jellegéről, a lezárásokról 

tájékoztassák a lakókat. 
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ad. 2. – biztosítsák a folyamatos átjárhatóságot az építkezés alatt 

 

Az építkezés, mint lakatlan területet kezeli a környezetét. Ezt tanúsítja, hogy a munkások sem lettek erről 

megfelelően tájékoztatva, el-el zavarják a gyalogosokat. 

A gyalogos átkelés rendszeresen ellehetetlenült, ezt már többször is jeleztük az Önkormányzatnak is. Ezt azóta 

részben helyreállították, de 

- esőben óriási a sár 
- szárazságban bokáig ér a finom por (ami az egész környéken szállong) 
- nincs (ideiglenes) közvilágítás 
- a nagy terepegyenetlenségek veszélyesek 

 

Kérjük, tegyék lehetővé a folyamatos gyalogosközlekedést – vagy biztosítsanak elkerülő buszjáratot. 

 

 

ad. 3. – biztosítsák az átjárást személygépkocsival a Solymár közből a Bécsi útra 

 

1894-től folyamatosan sorompó volt az eltüntetett Solymárköznél, biztosítva a Csúcshegy és a „Domb” v. „Vámház” v. 

„lámpa” ill. buszmegállók közötti kapcsolatot. A tervek szerint mintegy 3 km úthossz növekedéssel lehet majd a régi 

kapcsolatot fenntartani (Solymárvölgyi út – Virágosnyereg út – új 10-es elkerülő út – körforgalom – vissza a „domb”-ra). 

 

Kérjük, hogy továbbra is tegyék lehetővé a szgk.val történő átjutást a régi sorompó helyén. 

 

 
ad. 4. – Építsenek zajvédő falat az út mentén 

 

Mint ismeretes a vasútépítés Északi vasúti Duna-híd (kiz.) - Pilisvörösvár (bez.) vasúti vonalszakasz és a kapcsolódó 

beruházások (nettó):  25 487 122 000 Ft-t emésztenek fel, míg a távközlési berendezésekre nettó 8.791.678 880 Ft-t 
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költenek. Ez összesen több mint 34,2 Milliárd forint. Figyelemreméltó az a szűkmarkúság, mely szerint a terveken nem 

szerepel zajvédő fal, vagy erdősáv telepítése. Elmondás szerint majd, ha nagy lesz a zaj, akkor megmérik, és majd akkor 

elgondolkodnak rajta, hogy érdemes-e telepíteni. 

 

Ezúton kérjük, hogy megelőző jelleggel, a gondosság látszatát keltve – különösen a felüljáró környékére, ahol a tájból 

mintegy piedesztálra emelik a rohanó autókat – legyenek szívesek zajvédő megoldásokat alkalmazni.  

 

 

ad. 5. – a Solymárvölgyi utat állítsák helyre (felszíni vízelvezető árkok kialakításával, szintezéssel) 

 

A Solymár köz lezárásával a teljes solymárvölgyi forgalom a Virágosnyereg útig kénytelen kihaladni (1,4 km 

utcahossz!!!), ami által az út forgalma igen csak megnövekedett. Az Önkormányzat által tavaly megjavított utat az ősszel 

a Vasútépítők tették tönkre (erről többször értesítettük az Önkormányzatot), így itt a lehetőség, hogy az Önkormányzat 

fellépjen a projekt beruházójánál az út minőségi helyreállítása végett.  

 

Furcsa dolog, hogy útépítő és kivitelező szakemberek munkáját kell kritizálni, de évtizedek óta tanúi vagyunk a jó 

szándékú útjavításoknak, melyek eleve eredménytelenségre vannak ítélve. Két évtized alatt az út (gödrös) járószintje a 

folyamatos ráhordások miatt 30 cm-vel került magasabbra, a hegy felől lassan árok alakul ki, az egykori magas kerítések 

egyre alacsonyabbak. 

 

    
Útjavítás után 1 nappal               –             Útjavítás után 1 héttel      

 

 

A nem burkolt utak megfelelő állapotban tartásának alapszabálya, hogy kis döntéssel a vizet az út közepén kialakuló 

kátyúk helyett oldalra levezetik, ahol lehet, ott árokba kivezetik, vagy hosszanti lejtetéssel a kivezetésig viszik. Ehelyett 

csak poros murva ráhordás van, a kátyúk 1 hét alatt kialakulnak. 
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A kátyújavítástól nem válik aszfalttá a burkolat, de legalább lassabban megy tönkre. 

 

 

Mélyülő kátyúk 

 

Kérjük, hogy az utat érdemi javításnak vessék alá. 

 

Amennyiben az Önkormányzat úgy látja, hogy nincs mód a közművesítésre, akkor jó megoldás, ha leaszfaltoztatja az 

utat, úgy, mint arra a felsőbb dűlők esetén látunk példákat.  

 

 

ad. 5. – Kössék össze az új utat az új vasúti átjáróval 

 

A vasúti átjáró az utóbbi ötven évben igen rossz állapotban volt, fél/egész sorompó nem üzemelt. Örömmel látjuk, 

hogy az Ürömi vasúti átjárótól délre igen jó minőségben, teherforgalom számára is járható, félkaros sorompó és átjáró 

épült ki – az új út és vasút között lévő 3 db (!) tanya számára. Jó megoldás lenne, hogy ezt az átjárót egy 50 m-es 

útszakasszal rákötnék az új 10-es útra, ezáltal a Virágosnyereg úton érkezők is átjuthatnak a régi Bécsi útra, Arany-

hegyre. 

 

 
 

 

ad.7. – kompenzálják a telkek értékcsökkenését 

 

Nagy az öröm, hogy tízezrek közlekedési lehetősége javulhat a beruházással. Nem nehéz viszont arra a 

következtetésre jutni, amit mi lakók érzünk, és amivel az újságírók is foglalkoznak: 
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„És ki jár mindezzel rosszul? Természetesen ilyenek is vannak: az út közelebb kerül a patak túloldalán 

emelkedő dombsor, Solymárvölgy családi házaihoz, ahol a lakók pár éve valószínűleg nem is álmodtak arról, hogy 

egyszer sztráda lesz a völgyben.” 
 

Ez a legnagyobb útépítés Budapesten: kiváltják a 10-es út fővárosi szakaszát - Zsuppán András  / 2015.04.08., szerda 16:33 /http://valasz.hu/itthon/ez-a-

legnagyobb-utepites-budapesten-kivaltjak-a-10-es-ut-budapesti-szakaszat-111393 

 

Kérjük, hogy a sok terület-kisajátítási kifizetés mellett kompenzálják az ittlakókat az elnehezített körülményekért, az 

ingatlanok értékcsökkenéséért (megközelíthezőség, kilátás, zajszennyezés). 

 

 

ad.8. - készítsék el a csúcshegyi terület rendezési tervét 

 

Az Önkormányzattal folytatott másfél évtizedes terméketlen dialógusunk egyetlen eredménye, hogy eljutottunk oda, 

hogy mindennemű területfejlesztési továbblépés alapja a rendezési terv elkészítése – amitől eleddig hol mereven 

elzárkóztak, hol nem mereven, csak éppen nem lett belőle semmi. Megértjük, hogy helyzetünk egészen különbözik az 

Aranyhegy és Harsánylejtő területtől, de az ittlakók ezt kezdik nem elfogadni.  

 

Az éppen készülőfélben lévő kerületi település stratégiai dokumentum „megalapozó vizsgálat” része a következőket 

jegyzi meg a Csúcshegyről: 

 
A fenti dokumentum a „slum”-ösödést is előrevetíti, ami nem perspektíva. Úgy látjuk, hogy a rendezési terv 

elkészítését tovább lehet húzni, de ezzel a fent jelzett konfliktushelyzet tovább éleződik. 

 

Kérjük, hogy kezdjék meg a helyi lakók bevonásával a rendezési terv elkészítését. 

 

 

ad.9. - kezdjék meg a víz és csatornahálózat építését 

 

Európai fővárosként unikálisnak tekintendő, hogy a 25 éve (!) létrehívott önerős víztársulati kezdeményezés nem 

eredményt ért el, hanem ellehetetlenült, elsősorban a rendezési terv hiányában. 
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A közeli Harsánylejtőn és a távoli Aranyhegyen napi példát látunk, hogyan történhet ennek előkészítése, kivitelezése. 

A víz már felvezetődött a Mécsvirág utca végére, csak sajnos ott se továbbmenő csővezeték, se közkút nincs. Nem 

világos számunkra, miért másodrangúak a csúcshegyi polgárok. 

 

Kérjük, hogy kezdjék meg a víz és csatornahálózat tervezését, az egyeztetést. 

 

 

 
 

Kápolnás hírek 

 
Húsvét Hétfőn - 21 év után újra a Kápolnában 

Feltámadási Szentmisét mondott Bajzáth Ferenc 

plébános atya. 

A mise után a kápolnakertben ajándékkeresés, 

kisállat-simogatás, zene és Lala bohóc programja várta az 

ünneplő sereget. 

Június, július, augusztus hónapokban a tervek szerint 

minden vasárnap 11-12-ig gitárral kísért énekes imaórát 

tartunk. 

A Vörösvári úti Szentháromság Plébánia honlapja: 

www.obuda-szent3sag.fw.hu  

Az óbudai plébániák facebook oldala: 

www.facebook.com/obudaikatolikus.hu  

J. Klári 

 

 
 

 
 

    
 

 
 

 

http://www.obuda-szent3sag.fw.hu/
http://www.facebook.com/obudaikatolikus.hu
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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 

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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