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Óbuda-Napi Csúcshegyi Piknik 
 

Napos szeptemberi hetek után érkezett el egy esős 

szombat, 2016. szeptember 17. Szerencsére a „színpad 

sátrat” már korábban felállítottuk. A reggeli és déli eső 

után kitelepült a gyerek lovagoltató csapat és az íjazó 

Bojti Gyuri és. Arrébb, fedél alatt megkezdődött a 

krumpli hámozás, az üst(ök)-alá-gyújtás. Külön sátrat 

állított az Ürömi Állatotthon (Ürömi Menhely – 

Duhajdombi Kutyaiskola), hogy a felelős állattartásra 

bíztassa a kutyatartókat (tombola, szórólapok, 

információk). Mindemellé slambucot főztek kondérban. 

Kisütött a nap mire a Patonai fivérek népzenei műsora 

kezdődött. A hangulat forróságára utal, hogy voltak, kik 

táncra perdültek. A műsor végeztével a zenészek 

lovaskocsira pattantak, és így már utcahosszban szólt a 

zene. A délutáni kocsikázás iránt nagy volt az érdeklődés 

és a – frissen javított – Solymárvölgyi út aszfaltján 

zökkenésmentesen gördült a kétlovas batár. 
 

Mindeközben lassan rotyogott Szabó Lóri 

palóclevesből indult kecske/birka/marha gulyásba hajló 

költeménye – csipetkével. Bár a felajánlott szüret 

lehetőségével az eső miatt nem sokan éltek, felállításra 

került egy szőlőprés, amiből már idei must csorgott. 

Ennek ellenére voltak, akik inkább a háromkerekű 

sörcsapot látogatták. 
 

A színpadtól jobbra-balra néhány kilométerre villámok 

csapkodtak, felhők tornyosultak, de ez nem akadályozta 

az Útonállók Szabadcsapat beállását. A tőlük megszokott 

solymárvölgyi koncertet szolgáltatták sokak örömére. 

Időközben megpuhult a hús a gulyásban és a koncert 

végén a megéhezett vendégsereg szomján túl éhét is 

olthatta. 
 

A rendezvényen este 10-re elcsöndesedett, éjfélre az 

utolsó vidám legény is elhagyta a helyszínt. 
 

A rendezvényt elsősorban az Óbudai Önkormányzat 

támogatta az Óbudai Kulturális Központon keresztül, 

amit ezúton is köszönünk. Bár sajnáljuk, hogy a 

hagyományos helyszín (mező) egyik tulajdonosa nem 

járult hozzá, hogy a területét használjuk, az 

önkormányzat által biztosított közterület új 

lehetőségeket adott. Külön köszönetet mondunk a 

„menhelyeseknek”, a szakácsoknak, az önkéntes 

segítőknek és az Egyesület tagjainak is. 
 

Az eső ellenére mindkét koncertet 60-en hallgatták 

meg (a népzenei és rock koncertnek zömében más volt a 

hallgatósága), és a délután folyamán további 30 gyerek 

lábatlankodott a forgalom elől elzárt területen. 
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A Patonai zenekar, táncosok és a közönség 

  

  
 

Slambuc eleje 

 

Beszélgetők 

  

  
 

Duhajdombi helyes menhelyesek 
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Lovaskocsikázás 

 

 
    

 

„Útonálló zenekar” 

 

 
 

Tűz a Csúcshegyen 
 

Július 10-én a szép nyugodt vasárnap délután a kék 

égboltot távoli füst homályosította el. A távol nem is volt 

olyan messze, a Solymárvölgyi út egyik háza kapott 

lángra, tetőkarbantartás közben. 

 

A tűzoltók hamar megközelítették a házat, bár nem 

vették figyelembe, hogy több mint másfél éve lezárták a 

Solymár közt, így a tüzet a vasúti felüljáróról 

szemrevételezték, majd még egy próbát tettek, hogy a 

forgalom elől elzárt alagúton az utolsó 50 métert 

megtegyék. Nem sikerült. Szerencsére a másik kocsi az 

éppen frissen leaszfaltozott Solymárvölgyi úton a tűzhöz 

suhant, és megállapította, hogy tényleg ég a ház, így 

elment vízért. A riasztás után 26 perccel még az oltás is 

megkezdődhetett az Európai Unió egyik fővárosában, 

Budapesten. A gázpalackot a gazda korábban kihozta 

már, egy elfeledett porraloltó készülék pedig magától 

kirepült a szemközti ház tetejére, miután felrobbant. A 

szuterénes ház első szintje annak rendje-módja szerint 

kiégett. 
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Példa nélküli összefogásnak lehettünk tanúi a 

Csúcshegyen. Már aznap este hoztak élelmet, bútort, 

ruhákat a 4 fős családnak. A Menedék a Csúcshegy 

Barátainak Egyesület a 20 négyzetméteres katonai sátrát 

bocsátotta rendelkezésre a tető elkészültéig. Az itt lakók 

kitartását mi sem mutatja jobban, hogy két hónap alatt 

elkészült az új tető, és remélhetőleg a karácsonyt már 

ismét a régi házban ünneplik ezen emlékezetes nyár 

után. 

 

 
 

 

 
 

Mindezt kicsit távolabbról így látta az Óbuda újság: 
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Természetesen nem akarjuk a Lánglovagok érdemeit 

lebecsülni, de az Apa és 21 éves fia már a tűzoltók 

érkezése előtt jóval elhagyta a házat. Valóban ki kellett 

küldeni őket a kertjükből, hogy hagyják már az oltást a 

szakemberekre (ld. első kép). 

 

 
 

Úttalan utakon a Solymárvölgyi útig 
 

Az utóbbi időkben számos változás állt be a Csúcshegy 

életében. Kaptunk egy Bécsi út elkerülő szakaszt, amely a 

völgyet hosszában elfoglalja, átível a vasúti sínpár felett 

és ezáltal a folyamatos autózúgást közelebb hozza a hegy 

lakóihoz. Mindeközben a Solymárvölgyi út zsákutcává 

alakult, az építkezés alatt a 30 tonnás teherautók az 

eddig is gödrös utat teljesen tönkretették. A lakók 

leveleire, aláírásgyűjtésére érdemi válasz nem érkezett.  

A helyiek több fórumon próbálták az útjavítást 

kieszközölni – sikertelenül, a végén saját erőből kezdték 

javítgatni és gyűjtést is előkészítettek. Az útért lapáttal, 

szervezéssel és önkormányzati levelezéssel is sokat tett 

Palotai Ágnes lakótársunk.  

És bár hivatalos tájékoztatás nem érkezett, egyszer 

csak cédulákat dobtak a postaládákba: június utolsó 

hetében munkálatok várhatók a Solymárvölgyi úton. 

És valóban, ilyen nem láttak még a helyiek: az 

útalapot tolólappal gréderezték, tört aszfaltot hoztak, 

hengerelték, emulzióval ötözték, apró kővel megszórták, 

mellé padkát simítottak és máris kaptunk egy teljesen 

használható utat! 

Járható babakocsival, rollerrel, kerékpárral, 

gördeszkával! A 700 m-es szakasz költsége 7,3 MFt volt. A 

tavalyra bemondott 36 MFt csúcshegyi útjavítási pénzből 

a dűlők jelentős részén lehetett volna szilárd burkolatot 

építeni. Talán jövőre egy következő út is kaphat ilyen 

burkolást, illetve ez is csak a Solymárvölgyi út 2/3-ig ér. 

Reméljük sokáig megmarad ilyen állapotban és ezzel 

európai fővárosunknak ismét élhetőbb lett egy kis utcája. 

 

 
Solymárvölgyi útjavító Amazonok 
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Petíció – Peti ciao 
 

2015. június 19-én adtunk át az alpolgármesternek 9 kérdést és 100 aláírást tartalmazó petíciót. Válasz azóta nem 

érkezett. 

 
 

Valami mégis elkezdődött? – Óbuda újság (2016/15) 
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Fenn a HHH-n – Az Óbuda újság írja (2016/14) 
 

 
 

 
 

Átminősítési kérdések 
 

A csúcshegyi ingatlanok többsége zártkert. Ez a 

forgalomban nehézséget jelent, hasonlóan, mint a 

mezőgazdasági termőföldeknél. Amennyiben e művelés 

ág alól kivonásra kerül, akkor hasonlóan forgalomképes, 

mint akármelyik üdülőtelek. Idén az átminősítés 

ingyenes, csak egy kérelmet kell kitölteni, amely 

letölthető a https://epitesijog.hu/fooldal/1832-zartkerti-

ingatlanok-mveles-aloli-kivonasa.  

A kérvény illetékmentesen beadható a Fővárosi 

Földhivatal - BFKH XI. Kerületi Hivatalban: 1111 

Budapest, Budafoki út 59. Az ügyintézés kb. 2 hétig tart. 

 

 

https://epitesijog.hu/fooldal/1832-zartkerti-ingatlanok-mveles-aloli-kivonasa
https://epitesijog.hu/fooldal/1832-zartkerti-ingatlanok-mveles-aloli-kivonasa
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Milyen emberek vannak… 
 

Mikor valami jó, annak sem tudunk örülni. Az alábbi 

bejegyzés keringett a Facebook-on: 

„Az Aranypatak és Solymárvölgyi út közötti " ösvényt" 

ügyesen felszórták murvával, ezt az ösvényt szinte senki 

nem használja. Az Aranypatak utcai gödröket viszont úgy 

hagyták. Vajon ki rendelte el ezt az értelmetlen 

munkálatot????” 

Hát bizony azt a kis ösvényt magam is néha járom. 

Ősztől tavaszig hatalmas rajta a sár. A felhasznált murva 

mennyisége az 1,4 km-es Aranypatak utca 5 méterének 

javítására lett volna elegendő. Örüljünk más örömének! 

 

 
 

 

Takarítás 
 

Áprilisban a TeSzedd mozgalom keretében lelkes 

csúcshegyiek Pirchala Ilona vezetésével összekaptak 40 

zsák szemetet. 
 

 
 

Önkormányzatunk ebben az évben is megszervezte a 

szokásos őszi takarítási akciót. Az akció két hétig tart, 

október 3-16. között. Ez alatt az időszak alatt zajlik a 

kerület közterületeinek takarítása. Akik szeretnének 

csatlakozni a takarítási akcióhoz, a múlt évihez hasonlóan 

igényelhetnek néhány szemétgyűjtő zsákot az 

Egyesülettől (peter.kadar@t-online.hu). A zöldhulladék-

gyűjtő zsákok terén ebben az évben változás történt. Az 

FKF Zrt egy új típusú, gyorsan lebomló anyagból készült 

zsákot vezetett be. 

 

A zsákokban összegyűjtött hulladékot közterületre kell 

kihelyezni, lehetőleg egy nagy vagy több csoportban. 

Célszerű a zsákokat olyan helyre kihelyezni, amit a 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1036730209756601&set=pcb.1088224894574736&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1036730209756601&set=pcb.1088224894574736&type=3
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szállító autó akadálytalanul meg tud közelíteni. A 

legmegfelelőbb az a hely, ahová a szemetes kukákat, a 

szelektív hulladékgyűjtő kukákat ki szokták rakni. Kérem, 

jelezzék azt is, hogy hova sikeredett tenni. 
 

A takarítási akció keretén belül idén is lesz veszélyes 

hulladék és elektronikai készülékek begyűjtése. Az 

időpont és a helyszínek a következők: 

október 8. szombat, 8-14 óra között 

- Szőlő utcai nagy parkoló 

- Pethe Ferenc tér 

- Jablonka út – Farkastorki lejtő sarok 

- Határ út – Pusztakúti út sarok 

 

Erdei hírek 
 

Orbitális síremlékkel gazdagodott a Menedékház utca 

eleje, az erdő szélén. A rikító zöld akrillal lekent 

betonkerék formájú, keresztet is magában foglaló emlék 

egy kedves kutyának állít emléket. 

Talán nem is baj mindez.  

Baj, hogy a néhány száz méterre lévő világháborús 

honvédsírok messze nem tudtak ennyi figyelmet kivívni. 

Persze lehet, hogy itt nincs aki mondja: „szeretünk… 

…hiányzol”, és ők nem nyújtottak olyan „csodálatos 

éveket” mint a „Lélektárs, Barát, Örök Szerelem DIDO 

kedves Kutyalány”. 
 

 
 

 

Kápolnás hírek 
 

Még 3-4 éve is gyakran lehetett találkozni egy 

pirospozsgás eleven nénivel, aki a Virágosnyereg utcán 

lakott. Pregitzer Jánosné (Teri néni) életének 96. évében, 

2016. február 17-én hazatért Teremtőjéhez. 

Teri néni a Csúcshegyi Kápolna sekrestyése és 

gondozója volt évtizedeken át. A tiszta, virágos kápolnát, 

a rendezett kertet Neki köszönhettük - milyen 

természetesnek vettük. Február 27-én érte tartottak 

misét a kápolnában. 

 

 
 

2016. június 25-én a délutáni szentmise egy kicsit más 

volt, mint a korábbiak. A szomszéd utca régi csúcshegyi 

lakosáért, Iván Istvánért mondott gyászmisét Bajzáth 

Ferenc plébános atya.  

 

 
 

Iván István csúcshegyi lelkű ember volt, az itteni élet 

nehézségeinek és szépségeinek ismeretével. Vagy 20 éve 

együtt pakoltam vele az egyik csúcshegyi rendezvényhez 

kölcsönbe szerzett padokat a kisteherautójára. Aztán 

néhány nappal a rendezvény után – minthogy a vidám 

ünneplő seregből már senki sem volt mobilizálható – 



 

 

Csúcshegyi Villany-Harsona 

A Menedék a 

Csúcshegy Barátainak 

Egyesület időszaki 

kiadványa VI. évf. 1. sz. 

2016. szeptember 

 

 

12 

ismét együtt pakoltam vele a kölcsönpadokat, hogy 

visszavigyük származási helyükre. 

 

 
 

Facebook 

 

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 
 

 
 

 

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 

mailto:anita.pongratz@gmail.com
http://csucshegy.blog.hu/
mailto:bunmegelozes@obuda.hu
mailto:benmad@freemail.hu
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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  
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