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Közös karácsonyfa 
 

Minden kedves  

Csúcshegyi Lakónak  

Békés Karácsonyt és  

Boldog Új Évet Kívánunk! 

…és Egészséget! 

 

 
 

Az alapvetően különböző összetételű csúcshegyi és 

harsánylejtői lakosság barátságát és közös jövővállalását 

fejezi ki egy csúcshegyi lakótársunk új és szép 

kezdeményezése, a  

 

 
 

A fa helyszíne: 47.566844,18.998486 

 

A Facebook-on ezt olvashatjuk: 

https://www.facebook.com/events/88711419211486

3/?source=6&ref_notif_type=plan_user_invited&action_

history=null 

 

December 25-én 16 órakor találkozás a 

karácsonyfánál! 

https://m.facebook.com/events/88711419211486

3?refid...  

https://www.facebook.com/events/887114192114863/?source=6&ref_notif_type=plan_user_invited&action_history=null
https://www.facebook.com/events/887114192114863/?source=6&ref_notif_type=plan_user_invited&action_history=null
https://www.facebook.com/events/887114192114863/?source=6&ref_notif_type=plan_user_invited&action_history=null
https://m.facebook.com/nd/?events%2F887114192114863&refid=18&ref=m_notif&notif_t=feedback_reaction_generic&_ft_=qid.6909841043427545847%3Amf_story_key.3660458557351344%3Agroup_id.435383683192197%3Atop_level_post_id.3660458557351344%3Atl_objid.3660458557351344%3Acontent_owner_id_new.100003838976401%3Acall_to_action_type.EVENT_RSVP%3Apage_id.435383683192197%3Asrc.22%3Astory_location.6%3Astory_attachment_style.event%3Afilter.GroupStoriesByActivityEntQuery%3Atds_flgs.3%3Aott.AX-qQCD9JHrF1h62&__tn__=%2As-R&aref=1608805751995187&medium=email&mid=5b736f597d107G43e1102aG5b733475c3b33G96&bcode=2.1608851597.AbxL4fHUM0fVMYNyUGk&n_m=peter.kadar%40t-online.hu
https://m.facebook.com/nd/?events%2F887114192114863&refid=18&ref=m_notif&notif_t=feedback_reaction_generic&_ft_=qid.6909841043427545847%3Amf_story_key.3660458557351344%3Agroup_id.435383683192197%3Atop_level_post_id.3660458557351344%3Atl_objid.3660458557351344%3Acontent_owner_id_new.100003838976401%3Acall_to_action_type.EVENT_RSVP%3Apage_id.435383683192197%3Asrc.22%3Astory_location.6%3Astory_attachment_style.event%3Afilter.GroupStoriesByActivityEntQuery%3Atds_flgs.3%3Aott.AX-qQCD9JHrF1h62&__tn__=%2As-R&aref=1608805751995187&medium=email&mid=5b736f597d107G43e1102aG5b733475c3b33G96&bcode=2.1608851597.AbxL4fHUM0fVMYNyUGk&n_m=peter.kadar%40t-online.hu
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Kedves Csúcshegyiek és Harsánylejtőiek! 

 

Hagyomány teremtő céllal legyen idén egy közös 

karácsonyfánk! Szeretnénk, ha a minél többen 

csatlakoznának! 

Van az erdőben egy fenyőfa (a térképen megadott 

helyen) díszítsünk fel közösen és apró meglepetéseket, 

jókívánságokat is vigyünk a fa alá! 

Az lenne a kérés, hogy, mindenki, akinek van kedve 

ebben a kezdeményezésben részt venni és szívesen 

hangolódna így az ünnepekre, gyerekekkel együtt, 

hozzon a fára egy díszt (vagy akár többet is) legjobban a 

saját készítésű díszeknek örülnénk de biztosan lapul 

otthon a karácsonyi dobozban egy-két olyan amit már 

nem használunk az ide pont jó! Díszek, füzérek, esetleg 

szaloncukor és hasonlók. 

Illetve mindenki írhatna egy kis papírra egy verset, 

jókívánságot, ami az ünneppel kapcsolatos, ennek 

kihelyeztük egy műanyag dobozt ebbe bele lehet rakni, 

hogy ne ázzon el, így a többiek elolvashatják. 

Írj egy verset, idézetet, üzenetet és olvass el egyet a fa 

alatt! A kisebbek hozhatnak rajzokat! Ezt akár le is 

videózhatjátok és fel is tölthetitek majd ide a csoportba, 

hogy aki esetleg nem tud kimozdulni az is része lehessen 

egy kicsit az ünnepi hangulatnak. 

Legyen egy kicsit izgalmasabb! 

A fa pontos helyét felnőtteknek GPS koordinátákkal adjuk 

meg, a gyerekeknek pedig készítünk egy térképet, ami 

alapján (persze a szülőkkel együtt) odatalálhatnak.  

Lepjük meg a karácsonyi manókat és erdei tündéreket 

egy közösen feldíszített fenyőfával!  

Ebbe a nehézségekkel teli év végébe csempésszünk 

egy kis jópofaságot, meghittséget, közös örömöt!  

Szóljatok az ismerősöknek is! Mindenkihez jusson el, 

azokhoz is, aki esetleg nem használja a facebookot! 

 

Boldog Karácsonyt mindenkinek!             É.J. 

 
A karácsonyfa megközelíthetősége 

 

A fenti térkép a karácsonyfához vezető egyik 

útvonalat mutatja, ezen jelölve van két helyszín, 1-es és 

2-es pont. Mindkét ponton van egy masni, ami azt jelzi, 

hogy van ott egy doboz! Ez a két doboz feladatokat 

tartalmaz gyerekeknek. (de persze a felnőttek is 

megcsinálhatják). 

É.J. 

 
 

A nagy főzés 
 

A koronavírus szorításának átmeneti enyhülésekor, 

szeptember 27-én vasárnap, a szerény 700 főt tömörítő 

„Csúcshegyen van kertem” FB csoport és az Egyesület 

közös bográcsolást tartott a solymárvölgyi réten. 

Volt bográcsos lecsó a vegáknak és üstben rotyogó 

pörkölt a húsos ételeket kedvelőknek. Mindkettőt 

közösen készítettük el a helyszínen. Mindezt kiegészítette 

a zsíroskenyér, házi süti, gyümölcs és egyéb folyadékok. 

Igyekeztünk a mindenki egészségére vigyázni, és bár 

szabadtéren voltunk, ahol lehetett maszkoltunk, 1,5-t 

tartottunk, hoztunk evőeszközt, poharat és tányért. 
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A sok személyes beszélgetés mellé Waszlavik 

“Gazember" László harmonikázott, a gyerekek 

lovagolhattak vagy éppen lovaskocsikázhattak. 

A szervezés dandárját Pográcz Anita és Takács Yvette 

végezték. 

A rendezvény részben az Önkormányzat 

támogatásával valósult meg, amit ezúton is köszönünk. 

 

     
Lecsó eleje és vége 

     

     
Marhapöri eleje, a folyamat és a vége 

 

    
Lovaskocsizás 

    
Waszlavik Gazember László két pillanata 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

Csúcshegyi Villany-Harsona 

A Menedék a 

Csúcshegy Barátainak 

Egyesület  

időszaki kiadványa  

X. évf. 2. sz.  

2020. december  

 

 

4 

Hogyha elindul a vonat… 
 

Közös sikerként könyvelhetjük el, hogy a jó 

minőségben kiépített Esztergom-Budapest vasúti pályán 

még jobb minőségben suhanó elővárosi vasutat immár 

teljes értékűen használhatják a csúcshegyiek is. Az 

ütemesen robogó vonatok most már nem össze vissza, 

hanem ütemesen, félóránként, előre kiszámíthatóan 

állnak meg Üröm vasúti megállóban. 

A vontok indulása Üröm – Pilisvörösvár viszonylatban 

többségében óra 27 és 57, míg zömében Üröm - Nyugati 

pu. viszonylatban óra 01 és 31. 

Jó utat! 

 

        
Menetrendi részlet Ürömről Pilisvörösvárra és a Bp. 

Nyugati Pu-ra 

 

Integrált Településfejlesztési Stratégia 
 

2020. szeptember 16. szerda du. a Csúcs-hegyi 
pihenőházban a III. kerületi önkormányzat megbízásából 
az ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER VÁROSFEJLESZTŐ NONPROFIT 
KFT a kerület új Településfejlesztési Koncepciójá-hoz 
kötődő konzultációt szervezett. Az eseményen 
várakozáson felül, több mint 60-an vettek részt. A 
felfokozott hangulatban a hosszú távú tervek mellett a 
helyiek inkább a víz szükségességére koncentráltak. 
Érdekes – akár a közösség megosztására is alapot adó 
jelenség, hogy az általunk egységesen Csúcshegynek 
nevezett területet valóságban az alsó két utcára kiterjedő 
Solymárvölgy, illetve a felette elterülő Csúcshegyként 
tárgyalták. 

Október 21-én az Önkormányzat épületében történt 
egy ún. fókuszcsoportos találkozó, amely már nem a helyi 
problémák feltárására fókuszált, hanem elsősorban a 
kerület fejlesztését érintő általánosabb kérdések kerültek 
terítékre. Ezen belül is azon volt hangsúly, hogy mi lehet 
a civil szervezetek szerepe Óbuda és Békásmegyer 
jövőjének alakításában, miként javítható az 
Önkormányzat és a civil szervezetek, illetve a civil 
szervezetek egymás közötti együttműködése, miként 
ösztönözhető a civil aktivitás, különösen a városfejlesztés 
terén. 

Reméljük, hogy előbb-utóbb a Csúcshegy is profitál a 
stratégiai tervezés eredményeiből. 

 
Ritka nagy érdeklődés az ITS fórumon 
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Mikulás 
 

A Csúcshegyi Mikulás idén segítői útján juttatott el 

mintegy 69 (!) csomagot a csúcshegyi gyerekeknek. A 

mikulásnak segített többek között Bojti György és Erős 

Ferenc.  A csomagok beszerzését az Önkormányzat 

támogatta. 

 

    
Ezt hozta a lovon utazó mikulás 

 

Mindeközben a lovon utazó mikulást többen látták a 

Táborhegy és Testvérhegy környékén. 

 

 
 

 

 

Karácsonyi élelmiszer csomagok 
 

Idén 30 db egyszerűbb karácsonyi 

ajándékcsomagot juttattunk el csúcshegyi 

rászorulóknak. A csomagok eljuttatásában részt vett 

Bojti György és Erős Ferenc is. A csomagok 

összeállítása az Önkormányzat támogatásával valósult 

meg. 

 

   
Mindenütt csomag 

 

 
 

Hirdető tábla javítás 
 

Az egyesület által több, mint egy évtizede állított 

hirdetőtáblák közül kettő igen rossz állapotba került, 

megsüllyedt, kidőlt. Éjt nappallá téve új alapokra 

helyeztük. A táblákat bebetonozott vasprofilra 

erősítettük, a tetejét kicseréltük. A munkában 

segítségünkre volt Pabar Gábor, Sipos Tamás, Sipos 

Marcell, Csapó Dániel, Mikola András és még több 

kedves arrajáró. Köszönjük. 

Az anyagköltségekhez az Önkormányzatis hozzájárult, 

köszönjük. 
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Tábla a Solymárvölgyi úti kútnál és a Solymár köznél 

 

Levelezésünkből 
 

Busz levél 

 

Sajnos a Harsánylejtőn kialakított a buszvégállomást 

érhetetlen okok miatt a buszok nem használhatják. (!). A 

megálló jó 150 m-rel lejjebbre került, vissza, a Borsikafű-

Citromfű utca elé. A busz ott leteszi az érkezőket, vár a 

menetrend szerinti indulásra, felveszi az utasokat – majd 

– előre halad a régi fordulóig (máshol nem is tud 

visszafordulni) és így megy vissza a város felé. 

Ennek tisztázása végett felvettük a kapcsolatot a 

BKKK-val, akik az ügyben a kerülethez irányítottak 

minket. (?) 

 

Hulladék levél 

 

Sajnálattal vettük tudomásul, hogy 2020. szeptember 

folyamán a Lángliliom és Bóbita utca sarkára telepített 

szelektív gyűjtősziget felszámolásra került, a szelektív 

hulladék gyűjtésre rendszeresített konténereket 

elszállították – bár a honlapon még továbbra is szerepel. 

- Sajnos az évek óta jól működő szelektív 

hulladékgyűjtés (kék és sárga kuka) nem foglalkozik 

az üvegbegyűjtéssel, így ez a hulladéksziget volt a 

Csúcshegy területhez legközelebb álló üveggyűjtő 

pont. Megszűnése óta már érezhető az illegális 

szemétlerakás emelkedő mértéke a mezőgazdasági 

területen. 

- Számunkra, a szelektív gyűjtősziget megtartása döntő 

fontosságú. Figyelembe véve a jelenlegi úthálózatot, 

illetve a 260-as busz útvonalát, a szelektív 

gyűjtősziget megtartása tekintetében a Lángliliom 

utca tűnik továbbra is az optimális választásnak, 

esetleg 150 m-el eltávolítva a lakóterülettől, a Kocsis 

Sándor utca közelébe való áthelyezésével. 
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- Alternatív javaslatunk szerint a Kocsis S. utcai 

buszvégállomás mellé is helyezhető, innen ugyanis a 

lakóterület távolabb esik – ezáltal viszont a lakóknak 

többet kell gyalogolniuk. 

Várjuk az Önkormányzat válaszát, dolgoznak rajta. 

 

Vizet szeretnénk fakasztani 

 

- Márciusban kérésünkkel először Óbuda-

Békásmegyer Önkormányzathoz fordultunk, hogy 

amíg a vezetékes ivóvizet nem tudják biztosítani, 

addig lajtos kocsiból, zacskós, vagy palackos vízzel 

lássák el a lakókat. Elutasítottak, hogy ez Fővárosi 

hatáskör.  

- A Főváros a kerületre mutogatott vissza. 

Javasolták, hogy a Fővárosi Vízművek lajtos 

kocsival hozzon vizet. 

- Megkeresésünkre a Fővárosi Vízművek azt 

válaszolta, hogy ilyen vírusos időben sajnos nem 

lehetséges, de egyébként igen. Elküldtek viszont a 

Fővárosi Csatornázási Művekhez. 

- Itt addig jutottunk, hogy nettó 18.000, Ft/ m3 

díjért már hoznák is a lajtos kocsiban a vizet – de 

ezt anyagilag senki nem tudja viselni. 

- Decemberben a Nemzeti Népegészségügyi 

Központnak címzett levelünkben hívtuk fel a 

figyelmet a covid-os időkben a víznélküliség 

járványt fokozó hatásaira. Levelünkre Dr. Müller 

Cecília adott egy kedvesen válaszolt, mely szerint 

az ügyet hivatalból áttették a Fővárosi 

Kormányhivatalhoz. A kör bezárult, várjuk az 

újabb levelet. 

 
 

Kivel tovább? 
 

Sajnos egyelőre a Csúcshegy nem a 

közműfejlesztésekről híresült el. Ennek ellenére egyre 

növekszik lakosságszáma, sőt a hegylakók közösségi 

aktivitása is. Nyilván nem vagyunk még oly sokan, hogy 

sok csapat egymás ellen fejtse ki tevékenységét, célszerű 

egy nagyobb formációban képviselni az érdekeket, 

segíteni egymást, az időt közösen tölteni. Ennek 1994-óta 

ad keretet az Egyesület. Az alapítók közül már kevesen 

tagjai az egyesületnek és a jelenlegi vezetők is két 

évtizede próbálják a köz javát szolgálni. A jövőre 

esedékes tisztújítási közgyűlésen mindenképp új elnököt 

és titkárt szeretnénk választani. 

Keressük azokat a közösségért tenni vágyókat, akik 

szívesen vállalnának szerepet az Egyesület életében, 

alakítanák, sőt vezetnék az Egyesületet. 

Kérjük, jelentkezzenek, akik éreznek magukban, ha 

nem is húsz, de egy-két évre lendületet, szívesen 

kipróbálnák magukat! 

 

 
 

Facebook 
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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  

 

 

 
 

 

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 

 

Ha valaki segítségre szorul, jelezheti az Egyesületnek is! 

 

 

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 

 

 

mailto:anita.pongratz@gmail.com
mailto:bunmegelozes@obuda.hu
mailto:benmad@freemail.hu
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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/ 
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-------------------------------------------------------------------------------------- 

Belépési nyilatkozat 
 

Alulírott  

Név: ……………………………………………………….………………………………….. 

Lakcím: ………………..………………………………………………..…………………… 

Telefon / e-mail:…………..…………………………………………………………..… 

kijelentem, hogy a Csúcshegy Menedék Egyesület tagja kívánok lenni (1037 Budapest, Solymárvölgyi út 94; adósz.: 

18058709-1-41; társ. szerv.nyilv.tart.sz.: 5821; bejegyz.sz.: PK 60394/1994/1). Az Egyesület alapszabályát megismertem, 

az abban rögzített tagsági díjat befizetem. 

 

 

Budapest, 20…,. ………………………………………,    ………………………………………………….. 
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