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Minden kedves Csúcshegyi 
Lakónak Békés Karácsonyt 

és Boldog Új Évet 
Kívánunk! 

 
 

 
 

Óbuda – Csúcshegyi Piknik 
 
2018. szeptember 29-én borús, felhős, de száraz 

időben szőlőt szüretelt Pilisborosjenőn a táborhegyi 
Óhegy Egyesület és a Menedék a Csúcshegy Barátainak 
Egyesülete. A szőlőhegyen a gazdák többsége már 
leszüretelt, a 21 fokosra édesült szőlőmustból még róka 
koma is szívesen szürcsölt volna. Míg az óhegyiek tavaly 
egy közepes méretű busszal érkeztek, idén már 50 fős 
járműre volt szükségük. Hamar befejeződött a 
szőlőszedés, melyet alapos reggeli követett. Ezután 
mindenki az egyesületi rendezvényére tért vissza. 

 
Bár a közterület használati engedélyt megkértük a 

Solymár közre, az ottani lakók, a korábbi rendezvények 
utómunkálataitól elbátortalanodva (szemétszedés), nem 
támogatták az ügyet, ezért visszahúzódtunk a 
Solymárvölgyi „rétre” (magánterület). Itt Kocsis Anti 
vaddisznó pörköltet főzött két bográcsban, míg az Ürömi 
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Duhajdombi Kutyaiskola babgulyást készített. Idén is ők 
lettek hamarabb készen. Mindkettő jól sikerült és a kb. 
100 adag néhány óra alatt elfogyott. A jó ebédhez Kiss 
László énekelt és kobzon játszott. Lehetőség volt az 
íjászat gyakorlására, a gyerekek pedig futószáron 
lovagolhattak. Délután a duhajdombiak kutya-
engedelmességi gyakorlatokat mutattak be, melyet őrző-
védő „csibészelős” bemutató követett. A felhergelt 
kutyák 1,5 m magasra ugráltak (!). A délutáni zenei 
programot Bacsek István gyerekműsora nyitotta, majd 
ezt követte az …Usque zenekar koncertje. 

 

Délután lehetőség volt lovaskocsikázásra. A program 
este 8 óráig tartott – bár sokan éjfélig is elbeszélgettek a 
tábortűznél. 

A rendezvényt elsősorban az Óbudai Önkormányzat 
támogatta az Óbudai Kulturális Központon keresztül, 
amit ezúton is köszönünk. Az események részben 
magánterületen, részben az önkormányzat által 
biztosított közterületen folytak (kocsikázás). Külön 
köszönetet mondunk a „menhelyeseknek”, a 
szakácsoknak, az önkéntes segítőknek és az Egyesület 
tagjainak is, a sátorállítóknak és bontóknak. A 
rendezvényen a nap folyamán kb. százötvenen fordultak 
meg, ebből mintegy 50 gyermek. 

 

Képek az Óbuda – Csúcshegyi – Solymárvölgyi piknikről – 2018. szept. 29. 
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Közös Szüret az Óhegy Egyesülettel 

 

    
Iíjászat 

 

    
Pörkölt és pörköltözők 
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Bacsek István és Kiss László zenélnek 

 
 

     
Az Ürömi Duhajdombi Kutyaiskola engedelmességi bemutatója 
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Az Ürömi Duhajdombi Kutyaiskola őrző-védő bemutatója 

 

    
 

    
Az …Usque zenekar koncertje 
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Lovaskocsikázás 

 

Tükröm-tükröm mond meg nékem… 
 
Lassan telik az idő a Csúcshegyen, és mindez kihat az 

ügykezelésre is. Amint elkészült a Virágosnyereg úti 
bekötő szakasz („sísánc”), többen jelezték a kialakult 
kereszteződés beláthatatlanságát. Amikor még csak egy T 
elágazás volt, akkor is volt már itt tükör. Az Egyesület 
mintegy három éve a lakossági fórumon a rendőrség 
bíztatására levélben kérte a kerületi rendőrséget a 

közlekedési tükör elhelyezésére. Eltelt 1 év. A következő 
lakossági fórumon az alpolgármester úr kérte, hogy neki 
jelezzük az igényt, és intézkedik. Kértük írásban. Eltelt 
még 1 év. Ezek után az Egyesület az önkormányzati 
pályázati támogatás egy részéből vasat, tükröt, festéket 
vásárolt, fűrészlet, mázolt, csavarozott. 

Használják egészséggel a tükröket, vigyázzanak rá. 
Közelről igen nagynak látszanak, ott fenn a magas rúdon, 
távolban, már kicsit kisebbek. Ilyet tudtunk venni, ez volt 
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a készleten épp a legnagyobb. Talán kicsit növeli a 
közlekedésbiztonságot. 

 

   
A tükrök a Virágosnyereg és Solymárvölgyi út sarkán 

 

 
Mikulás Bácsi 
 
A Csúcshegyi Mikulás sajnos csak kis időt tudott ránk 

szakítani, ezért segítői útján juttatott el mintegy 60 
csomagot a csúcshegyi gyerekeknek. 

Meg kell jegyezni, hogy csak két szülő köszönte meg 
neki. 

 

 
 

Mikulás a Csúcshegyen 
 
A táborhegyi Mikulás 2018. dec. 9-én, vasárnap 

délután találkozott az ó- és csúcshegyi gyerekekkel a 
Virágosnyeregben. Immáron 22 éve jön lovon a Mikulás 
hosszú szakállával, tele puttonyával és megajándékozza a 
kicsinyeket, nagyobbakat  a Virágos-nyeregben, tábortűz 
mellett. 

Hideg ellen kínáltak forró teát, forralt bort, aki pedig 
megéhezett, az a rendezvényt támogató, Vörösvári úti 
Pizza Paradicsom étterem kínálatát kóstolhatta.  

 

 
 

 
 

Csúcshegyi Betlehem 
 

December 22-én, olvadó hóban tartottunk hagyományos 
Betlehemi állatsimogatót, halászlé főzést, forralt 
borozást. Mintegy 30-an vettek részt, javarészt az alsóbb 
utcákból. Lóczy Péter idén is gitárral kísérte 14 nyelven 
való éneklését. 

 

TT A 
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Mindeközben 30 db, egyszerűbb karácsonyi 
ajándékcsomagot juttatunk el csúcshegyi 
rászorulóknak. Ezúton is köszönjük Bojti György és 
Erős Ferenc segítségét. 
A mikulás/karácsony/betlehemi csomagokat és 
programot az Önkormányzat támogatta. 
 

 
 

 
Lóczy Péter a Solymárvölgyben  

 
Csúcshegyi Betlehem a Solymárvölgyben 

 

 
Karácsonyi csomagok 
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A hosszúra nyúló várakozás meghozta az 
eredményt 

 
Egy éve írtuk, hogy bár Egyesületünk többszöri 

próbálkozás ellenére sem járt sikerrel az Ürömi 
körforgalomnál a buszváró fedél létesíttetésében, 2017 
őszén részben civil adakozásból a ravasz  Magyar 
Kétfarkú Kutya Párt elkészítette.  

Hét ezek a kétfarkúak nem maradtak nyugton, és 
most egy újabb buszmegállót építettek a túloldalra. Eddig 
mi úgy tudtuk, hogy azért nem épült, mert 

- az útprojektet finanszírozó NIF szerint ott nem fér 
el semmilyen esőbeálló (biztos igazuk van) 

- az Önkormányzat pedig nagyon szerette volna 
megcsinálni, de illetéktelenségből nem tehette (el 
is hittük) 

A legfrissebb információk szerint a hely Ürömhöz 
tartozik, Üröm szerint pedig a III. kerülethez, úgyhogy 
egyik se építette meg (megértjük). Tehát nem lehet, 
nincs is, nem kell, de most már szerencsére VAN. 
 

 
Szituáció 2017 ősz (foto KP) 

 
Szituáció 2018 ősz (forrás index.hu) 

 

 
 

Most már egész jól ment… 
 

Az Önkormányzat által szervezett tavalyi kísérleti 
ágaprítás a visszajelzések alapján jól sikerült, 
bebizonyosodott, hogy van rá igény. Az Önkormányzat 
szeptember folyamán az ágaprítást újra megszervezte a 
családi házas övezetekben, így a Csúcshegyen is. A 
zökkenőmentes szervezés érdekében ismét kérte a helyi 
civil szervezetek együttműködését, melyre készséggel 
vállalkoztunk. 

Nem állítható, hogy nem voltak zökkenők, de 
végeredményben, mintegy tucat kertnél ténylegesen, 
pontosan, minőségben összeaprították a kiszemelt 
ágakat. Sajnos, a listából egyesek lemaradtak, mások 
későn jelentkeztek, és végül meg az utcavégen nem volt 
megfelelő hely a gép fordulásához. Nagy valószínűséggel 
jövő ősszel lesz hasonló akció, akkor talán már még 
jobban sikerül. Köszönjük az Önkormányzatnak is. 
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Munkában az aprítékolók 

 

 
 

Elátkozott útszakasz 
 

A Facebook csoporton is felhívták a figyelmet a 
jelneségre: Valami csoda folytán kikátyúzták az 
Virágosnyereg út felső végét. Röviddel ezután 
betonszállító teherautók ripityára zúzták az aszfaltot. 
Nem volt hosszú életű, és biztos, hogy nem a 
Csúcshegyre hozták a betont (Erdőalja útra). 

Semmi gond, megszoktuk. Tizenöt éve Csúcshegyiek 
elkövették azt a hibát, hogy saját pénzből leaszfaltozták 
az erdőn át vezető utat. Nem sokkal később gázvezeték 
fektetés címén feltörték a Virágosnyereg utat és az erdei 
Erdőalja-Menedékház utat. A Virágosnyerget 
visszafoltozták (úgy-ahogy), az erdeit pedig hagyták, hisz 
ott „nem volt út”. Az arcátlanság akkora volt, hogy az 
önkormányzat adott 8 éve követ, amit az Egyesület 
terített szét. Ez 8 éve volt. Meglátni. 

 

 
Úttalan út 

 

 
 

Sajnos megint híresek lettünk 
 
2018. július 31-én háztetőbe csapódott egy autó a III. 

kerületi Csúcshegyen az Örvös utca és az Őzsuta utca 
kereszteződésénél. Az autó vezetője a helyszínen 
meghalt.  

MTI Fotó: Mihádák Zoltán 
 
A baleset egy meredekebb, dombos területen történt. 

Az autó a tető és az oldalfal találkozásába csapódott, félig 
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lelógott a háztetőről, a balesetveszély miatt 
alátámasztották a tűzoltók. 

Az autóban ülő középkorú férfit a tűzoltók emelték ki, 
átadták a mentőknek, de már nem lehetett rajta segíteni, 
a helyszínen meghalt. A házban lakók nem voltak otthon 
a balesetnél, így más nem sérült meg. (index.hu) 

 
Az Örvös utca gyakorlatilag nem rendelkezik 

burkolattal, vízmosásnak tekinthető. Csoda, hogy ilyen 
ritkán történik ilyen baleset. 

 

 
Csúcshegypress Fotó: Kádár Péter 

 

 
 

Szemétkérdés 
 
A Csúcshegyen sokan csatlakoztak az országos „Szedd 

magad” szemétszedési akcióhoz. Önkormányzatunk 
ebben az évben is meghirdette a „Takarítsuk ki Óbudát!” 
akciót, ahol a résztvevők számára szemétgyűjtő és 
zöldhulladék-gyűjtő zsákokat, védőkesztyűket 
biztosítottak. Részvételünk az akcióban szporadikus volt 
– bár szemét volt annak előtte – közben. – Reméljük, 
több nem lesz utána. 

Köszönjük a takarítóknak! 
 

 
 

 
 

Egy régi kép 
 
Feleki Sándor lakótársunk egy érdekes képet talált a 

„fortepan.hu”-n: 
Budapest, 1956. április 14. Fenyőcsemetéket ültet a 

Mezőgazdasági Gépészmérnöki Főiskola, az 
Agráregyetem és a Kertészeti Főiskola negyven hallgatója 
a III. kerületi Csúcshegy déli lejtőjén "A fák hete" 
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alkalmából. (Ez az a fenyőerdő, ami az újabb, fenti 
kockanegyed felett van. Háttérben a Virágosnyereg) 

 
 

 
 
Rossztanuló terv 
 
Évek óta készül az elhíresült csúcshegyi tanulmányterv 

(2016 végére volt tervezve). 2017 nyarán ennek nem 
végleges formáját bemutatták a lakosságnak, mint erről 

hírt adtunk. Azóta sokat dolgoztak rajta, hogy mi lett 
belőle, hivatalosan semmit sem tudunk. Március 29-én 
volt, egy ehhez lazán kapcsolódó OBÉSZ – CSÚCSHEGY 
megbeszélés a TÁBORHEGYI NÉPHÁZ NAGYTERMÉben a 
készülő – és rossz nyelvek szerint még rosszabb 
feltételeket biztosító kerületi építési szabályzatról. 

 

 
 

Azt mondják nincs zaj 
 
A Csúcshegy ajándékba megkapta a 10-es út elkerülő 

szakaszát annak minden előnyével és hátrányával. 
Szépnek szép. A Háromhegyek társegyesület (az 
Aranyhegyről) küzd a zajvédő falért, a 
sebességcsökkentésért, a nyugalomért. Számos 
minisztériumi megbeszélés volt idén is, melyen 
Egyesületünk Benedek János titkár tagtársunk révén 
képviseltette magát.  

Egyszerű értelmezésként azt mondhatjuk, hogy nincs 
probléma, nincs zaj, miként a mellékelt levél is tanúsítja.

 

 
 

NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
 

KÖZÚTI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY 
 
Iktatószám:  

EMLÉKEZTETŐ 
 
 

Helyszín:    Nemzeti Fejlesztési Minisztérium hivatalos helyisége 
       1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. fszt. 3. 

 
Időpont:     2018. április 23. 10:00 óra 
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Jelen vannak:    Jelenléti ív szerint 
 

Tárgy: 10. sz. főút Kocsis Sándor út – Ürömi úti körforgalom közötti szakaszának zajterhelése 
 
Thoroczkay Zsolt főosztályvezető köszöntötte a jelenlévőket, a bemutatkozást követően ismertette a 

megbeszélés célját. 
  
Előzmények: A Budapest – Esztergom vasútvonal építésének második üteme során Budapest III. kerületben a 

NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztési Zrt. beruházásában megépült a vasútvonal és Bécsi út szintbeni 
keresztezés kiváltásával a 10. sz. főút Kocsis Sándor út – Ürömi úti körforgalom közötti 2×1 sávos szakasza, 
amely a távlati 2×2 sávos M10 gyorsforgalmi út jobb pályája. 

 
Dr. Dollenstein István a 10. sz. főút Kocsis Sándor út – Ürömi úti körforgalom közötti szakaszának 

zajterhelésével kapcsolatban kereste meg a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot. Megkeresésében előadta, hogy a 
tárgyi útszakasz átadását követően a korábban kertvárosi környezetben jelentősen megnövekedett zajszintet kell 
elviselniük. 

 
A megbeszélés célja: a 10. sz. főút Kocsis Sándor út – Ürömi úti körforgalom közötti szakaszának 

zajterhelésével kapcsolatos lakossági megkeresésre szakmai konszenzuson alapuló megoldás nyújtása, amelynek 
érdekében a mai napon 9 órai kezdettel az érintett szervezetek részvételével (Budapest III. kerületi Önkormányzat, 
NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., Budapest Közút Zrt., Magyar Közút Zrt., MÁV Zrt., Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium)  egyeztetésre került sor, ennek eredményéről a jelenlévő lakossági képviselők 
tájékoztatást kapnak. 

 
A tárgyi útszakasz zajterhelésével kapcsolatos megbeszélést megelőzően Dr. Dollenstein István az M0 autóút 

10-11. sz. főutak közötti szakaszának építéséről, az építéshez kapcsolódóan zajvédő fal létesítéséről, valamint az 
Aquincumi Duna-híd helyéről, csatlakozásáról, várható építéséről kért tájékoztatást.  

 
Thoroczkay Zsolt főosztályvezető a kérdéseket megválaszolta. Az M0 autóút 10-11. sz. főutak közötti 

szakaszának engedélyezési eljárása lezajlott. Építésére forrás rendelkezésre állása esetén, várhatóan 2021. után 
kerül majd sor, a projekt a 10. sz. főút Kocsis Sándor út – Ürömi úti körforgalom közötti szakaszán zajvédő fal 
létesítését nem tartalmazza.  

 
Jelenleg a Budapest déli részén tervezett híd megvalósítása az elsődleges, a főváros területén egy időben két 

híd megépítése nem reális, az Aquincumi Duna-híd megvalósításának időpontja későbbi, jelenleg még nem 
ismert, ezzel nem célszerű számolni. 

 
A tárgyi útszakasz zajterhelésével kapcsolatban 2018. április 23-án megtartott egyeztetésen az alábbi 

megállapításokra került sor: 
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- a tárgyi útszakasz zajterhelésével kapcsolatban a lakosság képviselői a zajterhelés csökkentése érdekében 0-
24 órában az 50 km/h sebességkorlátozás bevezetését, erdősáv telepítését kezdeményezik; 

- a sebességcsökkentés eredményességét azonban előzetes vizsgálattal kell tudni igazolni, tekintettel arra, hogy 
szakmailag kiemelten fontos, hogy a megépült útszakasz társadalmi hasznossága ne sérüljön, a lokális 
probléma kezelését követően is megmaradjon; 

- a VÉDA rendszer telepítésének becsült költsége: 20-25 millió Ft/sáv; 
- az Önkormányzat forgalmi adatgyűjtésre (adott útszakaszon elhaladó járművek száma és sebessége) alkalmas 

közúti sebességjelző táblák kihelyezését vállalja; 
- az Önkormányzat vállalja, hogy a zajvédelemi létesítmény megvalósításával kapcsolatos vizsgálatot 

elkészítteti, amelynek célja a kétoldali zajvédő fal helyének, hosszának, magasságának, stb. meghatározása; 
- a zajvédelemi létesítmény megvalósításával kapcsolatos vizsgálat, illetve a terv elkészültét követően, a 

forgalmi adatgyűjtés eredményének ismeretében lesz lehetőség a lakosság képviselőinek tájékoztatására. 
 

Feladatlista: 
1. Forgalmi adatgyűjtésre (adott útszakaszon elhaladó járművek száma és sebessége) alkalmas közúti 

sebességjelző táblák kihelyezése 
felelős: Budapest III. kerület Önkormányzata, Budapest Közút Zrt. 

 
2. Zajvédelemi létesítmény megvalósításával kapcsolatos vizsgálat elkészíttetése 

felelős: Budapest III. kerület Önkormányzata, a Budapest Közút Zrt. bevonásával 
 

3. A zajvédelemi létesítmény megvalósításával kapcsolatos vizsgálat elkészültét követően a lakosság 
képviselőinek tájékoztatása 
felelős: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közúti Infrastruktúra Fejlesztési Főosztály 
 
Készítette:  
 

Győri Beáta 
közigazgatási tanácsadó 

 
Egyetértek:   
 

Thoroczkay Zsolt 
            főosztályvezető 

 
Készült:   1 eredeti példányban 
Kapják:    Jelenlévők (elektronikus úton) 
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Kápolnai hírek 
 
2018.07.28. szombaton hosszú idő után újra 

megszólalt a Csúcshegyi Kápolna gyönyörű szép kis 
harangja. Barta Szabolcs lazarista atya megáldotta a 
harangot és ünnepi szentmisét mondott. (1936. 
augusztus 4. óta, a kápolna felszentelésétől lazarista 
atyák látták el itt a szolgálatot, a Vincés Irgalmas Nővérek 
rendjének magyarországi szétszórattatásáig.) 

 

 
 

 
Facebook 

 

A csúcshegyi illetőségűek igen hasznos, „ Csúcshegyen 
van kertem” Facebook csoportot alakítottak, ahol híreket 
osztanak meg egymással (ingatlanokról, elveszett 
kutyákról, macskáról, madarakról). 

 

 

 
Meghívást kérhet Pongrátz Anitától az 

 anita.pongratz@gmail.com címen  
 

 
 

 
 

Érdekes dokumentumok, cikkek találhatók a 
http://csucshegy.blog.hu -n is 

Itt jegyezzük meg, hogy az Egyesületnek NINCSEN köze a 
bloghoz, az azon megjelenő hírekért és véleményekért 
felelősséget nem vállal. 

 

Időközben alakult egy „CSÚCSHEGY-ÓBUDA CIVIL 
TÁRSASÁG”, amely szintén a Csúcshegy fejlődéséért száll 
(a Csúcshegyről le az Óbudai) síkra. 
 
Ezzel a társasággal informális viszonyt alakítunk, de nem 
azonosultunk céljaikkal, eszközeikkel. 
 
Időközben az a hír járja, hogy a jelölt társaság 
szünetelteti tevékenységét. 
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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 

 
 

Kérjük, hogy adományaikkal, de legalább a tagdíj 
befizetésével támogassák az Egyesületet (lehetőségeket 
lásd a lap végén). 

 
Az éves tagdíj munkavállalóknak, családoknak: 1800,- Ft 

Az éves tagdíj nyugdíjasoknak: 1200,- Ft 
 

Tagdíjfizetés lehetséges: 
- Utcafelelősöknél 
- Harmath Erikánál (elinor74@gmail.com) 
- banki átutalással: 

o Menedék a Csúcshegy Barátainak Egyesület  
o bankszámlaszáma: 11703006-20034821 
o székhelye: 1037 Budapest, Solymárvölgyi út 94. 
o társ. szerv. nyilv. tart. száma: 5821 

o adószáma: 18058709-1-41 

 
Impresszum 
 
Csúcshegyi Villany-Harsona 
 
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: 2018. dec. 24. 
 
Szabadon terjeszthető, ám 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! 
 

 


