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Minden Kedves Csúcshegyinek 

Kegyelemteljes Karácsonyt és 

Boldog Új Évet Kívánunk! 

Mikulás 
 

Idén decemberben is együttműködtünk a Mikulással, 

és mintegy 60 db csomagját segítettünk a csúcshegyi 

gyerekeknek eljuttatni. Köszönjük a Mikulásnak, és 

köszönjük csúcshegyi segítőjeiknek is. Az akciót az 

Önkormányzati 2015. évi civil működési pályázati 

támogatásból finanszíroztuk.  

 

Csúcshegyi Betlehem 
 

2015. december 23-án délután tartottuk a 

hagyományos Csúcshegyi Betlehemet állatsimogatóval 

(póni, kecske, szamár, ló). Hurkát sütöttünk krumplival, 

és idén halászlét is főztünk. Mintegy 50-en látogattak le, 

köztük több mint húsz gyermek. A háttérzenét élőzene 

váltotta fel Aranypatak utcai gitáros barátainknak 

köszönhetően. 

Az halat-hurkát-kolbászt az Önkormányzati 2015. évi 

civil működési pályázati támogatásból finanszíroztuk.  
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Karácsonyi csomagok 
 

Az Egyesület idén is összeállított 30 db élelmiszer csomagot darabonként 2500 Ft értékben, melyet az egyesület tagjai 

juttattak el időseknek, rászorulóknak. A csomagokat az Önkormányzati 2015. évi civil működési pályázati támogatásából 

finanszíroztuk.  
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Képviselői beszámoló 
 

Örömmel fedeztem fel a postaládámban elhelyezett képviselői BESZÁMOLÓlevélben, hogy Egyesületünk is említésre 

került, és hogy Varga Mihály képviselő, ill. Rácz Andrea önkormányzati képviselő is megemlékezik a tavaly decemberi „20 

éves az Egyesület” összejövetelről. Ürömöt jelent viszont, hogy ezzel ki is merült a képviselői tevékenység és immár a 

ciklus feléig semmi előrelépés nem történt a Csúcshegyen.  

 

 

 

 

 

 

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.  

 
100 aláírás gyűlt össze. (Nem egy aláírás hivatalos levélen, hanem száz kerületi polgár véleménye!) 

 

A számos Önkormányzatnak címzett levelet válaszra sem méltatták, így gondoltuk, hogy az illetékesek kezébe 

kézbesítjük, a helyszínen. 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.  

 

Hát bizony máig nem érkezett válasz. 

 

Lakossági fórumot szerveztünk 2015. november 25-re a Menedékház u. 22. sz. alatti pihenőházba. Meghívtuk az  

 Önkormányzatot – hogy petíciónkban feltett kérdéseinkre válaszoljon, és a  

 10-es út beruházóját (NIF) – hogy a beruházással kapcsolatos kétes tapasztalatainkat orvosolja és a  

 kerületi rendőrség munkatársait, hogy a közbiztonsággal kapcsolatban tájékoztassanak. 

 

Előzetesen e-mailban kérdéseket tettünk fel az Önkormányzatnak és a NIF-nek, melyekre válaszoltak. A 

következőkben ezt olvashatják: 
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Kérdések a Polgármesteri Hivatalhoz (válaszok kivastagítva) 

 

A kerületi stratégia: 

 

- az állampolgárokat helyezi a középpontba  

- a lakóközösséggel együttműködve, polgárainak igényeit elégíti ki  

- fejlesztései, beavatkozásai, politikái összekapcsolódnak egy komplex rendszerré  

 

Ebből mit tapasztalunk:  

 

- több mint nyolcvan aláírással ellátott kérdéseinkre öt hónapja (!) nem érkezett válasz. „Ennyire 

fontos a terület a polgármesteri hivatalban?” 

 

Az Önkormányzat számára minden III. kerületi állampolgár egyformán fontos. A 

Csúcshegyen élő lakosok problémáival a Polgármesteri Hivatal munkatársai is tisztában 

vannak. Tekintettel arra, hogy a terület külterületként van nyilvántartva, és zömében 

gazdasági épületek létesültek a területen, nem várható el az Önkormányzattól, hogy a 

belterületen ellátandó kötelező feladatainak rovására vállaljon kötelezettséget külterületi 

fejlesztésekben. 

 

- nincsenek lakossági tájékoztatások a fejlesztésekről 

 

Kádár úr által említett fejlesztések a NIF, valamint a BKK projektjei, így a lakosság 

tájékoztatása is az ő kötelezettségük. Természetesen, azon projektekről, amikről rendelkezünk 

információkkal, azt megjelenítjük az Önkormányzat média felületein. 

 

- a kerület nem áll a helyzet magaslatán a lakók életminőségének megtartásában (építkezése ideje 

alatt), majd az kialakult helyzetet illetően 

 

Minden ilyen volumenű beruházás sajnálatos módon átmeneti nehézségeket okoz az ott lakók 

életkörülményeiben. Egy fejlesztés során alapvetően a beruházó, illetve a kivitelező 

kötelezettsége, feladata ennek minimalizálása. 

 

Az Önkormányzat minden, a beruházással kapcsolatban beérkezett panaszt azonnal 

továbbított a kivitelező felé, és minden eszközzel kiállt és a jövőben is kiáll a lakosság érdekei 

mellett. 

 

- „A környék buszközlekedése ellehetetlenült: A jelenlegi buszmegállók távolsága 1560 m (Laktanya 

– Körforgalom). A ’dombon’ lévő megállóhoz képest 300 m-el van kintebb az új körforgalmi 

megálló. Novemberi délután 5 órakor az iskolából hazatérő gyerekek itt bóklásznak.” 

- „A közlekedési megoldásokról nem volt még csak tájékoztatás sem, az idős emberek erőst 

csodálkoztak az új megoldásokon.” 
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A környék buszközlekedése ügyében folynak az egyeztetések a BKK-val. A jelenlegi közlekedési 

megoldások nem véglegesek, a BKK társadalmi egyeztetésre bocsátotta a tervezett 

változtatásokat, kikérve az érintett utazóközönség és lakóközösség véleményét. A tárgyalások 

során külön jeleztük, hogy a Bécsi úti megállók megtartása kiemelt kerületi érdek. 

 

- „A teherforgalom által rongált Solymárvölgyi úton továbbra sincs útjavítás, nyáron egy nevetséges 

porhintést (értsd szó szerint) végzett a Strabag, azóta is megáll a víz, sár van, gréderezés sem történt. 

Örömmel tapasztaltuk, hogy mindeközben a Kocsis Sándor út – Harsány lejtő burkolathiányos 

szakaszai leaszfaltozásra kerültek.” 

 

A Solymárvölgyi út útkarbantartási munkáit a földutakra vonatkozó 5/2004. (I. 28) GKM 

rendeletnek megfelelően ebben az évben is szórásos javítással elvégeztük. A NIF által megbízott 

kivitelezőkkel folynak a tárgyalások az építési forgalom által, az utakban okozott károk 

megtérítéséről. A jelenlegi elképzelések szerint a kivitelező pénzben térítené meg a károkat az 

Önkormányzat felé. A megállapodás megkötése után a lakosságot tájékoztatni fogjuk az 

útjavítások menetrendjéről. 

 

- „Miért halasztották el a Csúcshegy rendezését, holott egyszer már napirenden volt, és miért csak az 

Aranyhegyet fejlesztik?” 

 

Aranyhegy-Ürömhegy-Péterhegy térsége belterület, míg Csúcshegy külterület. 

 

- „Ivóvíz mikor lesz a területen?” 

 

Az ivóvíz biztosítása a vonatkozó jogszabályok alapján fővárosi kompetencia, természetesen 

csak belterület esetében. 

 

- „A Solymárvölgyi utat mikor hozzák közlekedés szempontjából kielégítővé?” 

 

Jelenleg folynak az egyeztetések. 

 

- „A gyalogosoktól elvették a buszra szállás lehetőségét, mert a Bécsi úton megszűnt a 

tömegközlekedés, az új úton történik, de oda jutni nem lehet.” 

 

A NIF, az Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulásával ellentétesen, szakaszonként adja át a 

projektet. Ezért fordulhatott elő, hogy az új 10-es út úgy került átadásra, hogy az Aranyvölgy 

utca még nem készült el, így a Bécsi út ideiglenesen zsákutcává vált. A BKK nem tud ilyen 

körülmények között buszjáratokat üzemeltetni. 

 

- „A Harsánylejtői lakóparkba a 160-as busz felmegy, bár lakók még alig vannak ott.” 
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A 160-as buszjárat némi gyaloglással jelenleg kiszolgálja Csúcshegy lakóit is. A BKK-val 

folyamatban vannak a tárgyalások az érintett lakosság kényelmesebb közlekedési 

lehetőségeinek megteremtése érdekében. 

 

 

 

- „Jó lenne, ha az itt élő közösség életminősége is fontos lenne az általunk is megválasztott kerület 

képviselőinek. El vannak tűnve.” 

 

Az Önkormányzat választott vezetői csakúgy, mint az önkormányzati képviselők elérhetőek a 

lakosság számára. Rendszeresen tartanak fogadóórát, az e-mail és telefon elérhetőségük is 

publikus. (Az Óbuda újságban is rendszeresen megjelentetésre kerülnek ezen adatok.) 

 

- „A Solymárvölgyi út egy 1,5 km-es zsákutcává alakult. Egy szükség helyzetben (pl. tűz) nem mindegy 

mennyi idő alatt ér ki a teherautó méretű járművel érkező segítség nagy valószínűséggel elkésik, hiszen 

a Solymárvölgyi úton kell végigdöcögnie, amely kissé lassú, ezért amíg a helyszínre ér le is éghet a 

ház. Szemétszállítási, költözködési, építkezési és hasonló kérdésekről már meg sem emlékezem, 

amelyek akár el is lehetetlenülhetnek.” 

 

A hegyen, a Solymárvölgyi út mellett több más utca is zsákutca. Az említett szükség helyzet (pl. 

tűz) kapcsán megemlíthető, hogy a tűzoltó járművek 4-kerék meghajtásúak, tehát nem jelent 

gondot számukra a behajtás a kérdéses utcákba. A költözködés és az építkezés tárgyában 

visszautalnánk a levelünk elején jelzett területi besorolásra, hiszen besorolás alapján 

hivatalosan nem is lakhatna ott senki, nem beszélve az építkezésről! 

 

- „Valahogyan a Solymárvölgyi út páratlan számozású oldala hirtelen a kerületben megengedhető 

legnagyobb, napközbeni 60 Db-es, míg éjjel 45 Db-s környezeti zajemissziós határérték-területbe 

került (ekkora van engedélyezve az Árpád híd felhajtón, a Vörösvári úton is). Mikor történt ez, a 

lakosságot hogyan vonták be a folyamatba, hogyan tájékoztatták? Miként fogják az ebből, a 

fényszennyezésből és a megközelítésből (is) adódó értékcsökkenést kompenzálni?” 

 

A határérték megállapításáról a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek 

megállapításáról” szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet rendelkezik. 

Fényszennyezéssel kapcsolatos előírásokról nem tudunk. 

 

Óbuda-Békásmegyer, 2015. november 24. 

 

 

     Budapest Főváros III. Kerület 

Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal 
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A hallgatóság a november 25-i lakossági fórumon 

    
Szentkereszti Sándor, a NIF képviselője 

       
A rendőrségi tájékoztató 
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NIF kérdések – NIF válaszok 



 

 

Csúcshegyi Villany-Harsona 

A Menedék a 

Csúcshegy Barátainak 

Egyesület  

időszaki kiadványa  

V. évf. 2. sz.  

2015. december  

 

 

10 

 

NIF kérdések – NIF válaszok 
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Elhagyott Barátok  
(az Önkormányzat és a Menedék a Csúcshegy 

Barátainak Egyesület esete) 

 

November 25-én tartotta a Menedékház utca 22. sz. 

alatti pihenőházban a Menedék a Csúcshegy Barátainak 

Egyesület az őszi lakossági fórumot, melynek témája az 

utak állapota, a megváltozott közlekedési helyzet, az 

önkormányzati kapcsolattartás mikéntje és a Csúcshegy 

közbiztonsága volt. Meghívtuk a kerületi 

Önkormányzatot, a 10-es út beruházóját és a rendőrség 

képviselőjét. A fűtetlen helyiségben teát főztünk, 

kabátunkból ki nem bújtunk és elkelt a bundabugyi is. 

Kölcsönös örömünkre a Rendőrség és a Nemzeti 

Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. képviseltettette magát. 

Mindkét vendéggel szót értettünk, hasznos volt a 

beszélgetés. Sajnos az Önkormányzat senkit nem tudott 

delegálni. 

 
A rendőrséggel régóta jó az együttműködésünk, és talán 

ez is hozzájárul ahhoz, hogy a Csúcshegy nem tartozik a 

kerület „legfertőzöttebb” területei közé. 

Korábban írásban is feltettünk kérdéseket, melyre a NIF 

kemény hivatalos válaszait Szentkereszti Sándor projektvezető 

tolmácsolta. Magánemberként sokkal megértőbb volt a 

lakóknak okozott problémákat illetően.  

Nemcsak az Önkormányzat és a képviselő hiánya, hanem a 

kérdésekre adott válaszok is megdöbbentették a 

lakóközösséget. A válaszok (mint eddig) enyhén szólva 

lepattintóak, szőnyeg alá söprőek, tudomásul nem vevőek 

voltak. Alapvetően a semmi-nem-történés-t a külterületiséggel 

magyarázzák, míg a közlekedési és új forgalmi helyzetet, illetve 

lakossági-nem-tájékoztatás-t a NIF-re és BKK-ra kenik. A 

„Csúcshegy marad Csúcshegy” paradigma egy új elemmel 

gazdagodott: ”hiszen besorolás alapján hivatalosan nem is 

lakhatna ott senki” (idézet a válaszokból). Ez valamilyen 

aranyköpés féle, mert Polgármesteri Hivatal a kerületben 20-

30 éve, lakóépületekbe bejelentett polgárainak ilyet még 

szerintünk nem mondott. 

Ehhez képest meg kell értenünk, hogy „több mint 

nyolcvan aláírással ellátott kérdéseinkre öt hónapja (!) 

nem érkezett válasz” kérdésünkre „Tekintettel arra, hogy 

a terület külterületként van nyilvántartva, és zömében 

gazdasági épületek létesültek a területen, nem várható el 

az Önkormányzattól, hogy a belterületen ellátandó 

kötelező feladatainak rovására vállaljon kötelezettséget 

külterületi fejlesztésekben.” választ kaptuk. 

 
Kádár Péter 

 

 
 

Fényterelő hálót az új 10-es útra! 
 

A nov. 26-i Lakossági Fórumon a 10-es út beruházója 

célzott arra, hogy esetleg a 10-es út felüljárójánál a 

csúcshegyi oldalra fényterelő hálót tudnának felszerelni - 

NIF kérdés – NIF válasz 
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AMENNYIBEN - sok lakossági panasz érkezik az 

önkormányzathoz. 

 

Akit zavar az autók fényszórójának villogása, az egyéni 

ajánlott levélben jelezze Pálinkás Andrásnak, a kerületi 

Városüzemeltetési Főosztály vezetőjének, hogy ez 

tarthatatlan, zavaró, valamit kéne csinálni, stb. Ha sok 

ilyen levelet kap, továbbítja a NIF-nek, akik talán valami 

tesznek ezügyben. Ez nem lenne nagy eredmény, de a 

semminél több. 

 
 

Csúcshegyi mese 
 

Pár napja, (nem először) egy zsáknyi szemét volt 

bevágva a kertem előtt, a bokrok tövébe. Burger kinges 

maradék, zacskók, palackok, papírok. Tüskés bokor 

persze. Kiszedegettem, volt benne egy összetépett papír. 

Bevittem a házba, összeraktam a puzzle-t. Egy adásvételi 

szerződés. Rajta név, autó típus, rendszám.  

A hozzá tartozó autót nem találtam az utcán.  

Ma viszont ott parkolt a kertem előtt. :-)  

Elbeszélgettünk az "úrral" hogy ha lehet, mellőzze a 

kulturált viselkedését. Egyelőre nem fenyegetőztünk.  

Tartalék erőforrásunk természetesen semmiről nem 

tud, de ha véletlenül odakerült, akkor elnézést kér és 

többet nem fog előfordulni. Amiről semmit nem is tud. :-)  

Ha legközelebb szemetet látok a kertem előtt, 

leöntöm benzinnel az 1000 éves opel asconáját és 

felgyújtom. 

LZ 

 
 

Csúcshegyi Kápolna Naptár 
 

A Csúcshegyi Szűz Mária kápolna lassan 80 éves lesz, 

ebből az alkalomból a kápolna barátai 2016-os A/3-as 

színes naptárt készítettek. Egy naptár 1000 Ft-ba kerül. 

Rendelni belőle Jankovics Klárinál lehet 

(klari.jankovics@gmail.com) vagy megvehető a 

Szentháromság Plébánián: 1032 Vörösvári út 110. (a 

honlapon olvashatóak az irodai és egyéb idők: obuda-

szent3sag.fw.hu)  
 

 
 

A csúcshegyi illetőségűek igen hasznos, „ Csúcshegyen 

van kertem” Facebook csoportot alakítottak, ahol híreket 

osztanak meg egymással (ingatlanokról, elveszett 

kutyákról, macskáról, madarakról). 

 

 

 

 
Meghívást kérhet a Pongrátz Anitától az 

 anita.pongratz@gmail.com címen 
 

 
 

Érdekes dokumentumok, cikkek találhatók a 
 

http://csucshegy.blog.hu -n is 
 

 

mailto:anita.pongratz@gmail.com
http://csucshegy.blog.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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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: 2015. december 23. 

 

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! 

 

 
 

mailto:bunmegelozes@obuda.hu
mailto:benmad@freemail.hu
mailto:peter.kadar@t-online.hu

