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2007. 02. 06. - Önkormányzati egyeztető megbeszélés Csúcshegyet érintő kérdésekről
a polgármesterrel és kabinetfőnökével
2007. március – kirándulás szervezése a Csúcshegy nevezetességeinek megtekintésére
2007. május – tárgyalások az Önkormányzattal az útjavításokról és a rendezési tervről
2007. augusztus 16. - kibővített vezetőségi megbeszélés
2007. augusztus 30-án csütörtökön 17 órakor a Menedékház utca 22. sz. alatti
pihenőházban a Csúcshegy Menedék Egyesület közbiztonsági fórumot szervezett a III.
kerületi rendőrség munkatársaival. Ugyan az nap közgyűlés.
2007. október 27-én, szombaton, 16-tól 19 óráig a Menedékház utca 22. sz. alatti
pihenőházban szüreti bál, 50 fő részvételével
A környék fejlesztésével kapcsolatban megbeszélések az Önkormányzat képviselőivel,
lakossági tájékoztatás
2 Hirdetőtábla felállítása
Mikuláscsomag osztás mintegy 80 gyermek részére
Karácsonyi segélycsomag osztás 40 fő részére
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Részvétel a Szabad Európa Vita-Napon (2008. május. 9.)
Majális szervezése május 31-én, 300 fő részére, két bográccsal, 4 zenekarral,
lovasbemutatóval, büfével, tombola, hagyományőrző sportokkal (íjászat, kelevéz
dobás), lovagoltatás, ugrálóvár
A környék fejlesztésével kapcsolatban megbeszélések az Önkormányzat képviselőivel,
lakossági tájékoztatás
1 hirdetőtábla felállítása
Zenés rendezvény 2008. augusztus 7-én egy helyi lakos emlékére, 200 fő vendég, 5
zenekar, büfé, főzés
2008. okt.4. – részvétel az kerületi civil napon
2008. Nov. 30. – Csúcshegyi Családi Nap
Mikuláscsomag osztás mintegy 90 gyermek részére
Karácsonyi segélycsomag osztás 40 fő részére
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2009. 10. 06. Közbiztonsági főrum szervezése,
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2009.12.19. Évzáró rendezvény a Menedékház utca 22-ben
Megjelenés a II. Óbudai Civil Napon (diavetítés, helytörténeti füzet árusítás,
hagyományőrző szabadidős tevékenységek bemutatása, szórólap osztás)
Táborhegyi – „Csúcshegyi túraösvény kialakítása” projekt megkezdése az Óhegy
Egyesülettel
Mikuláscsomag osztás a helyi lakók gyerekei részére (kb. 90 gyermek részére)
Karácsonyi segélycsomag osztás a helyi rászorulók (50 fő) részére
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2010. május 28-án Majális szervezése 200 fő részére (főzőverseny, lovas program,
koncert, filmvetítés)
A csúcshegyi közösségi ház projekt előkészítése, egyeztetés az Önkormányzattal
Táborhegyi – „Csúcshegyi túraösvény kialakítása” projektterv kidolgozása
2010.10.02. Megjelenés a III. Óbudai Civil Napon (diavetítés, helytörténeti füzet
árusítás, hagyományőrző szabadidős tevékenységek bemutatása, szórólap osztás,
főzés) Az egyesület főszakácsa nyerte ez évben a kerületi egyesületek között az I. díjat
2010. 10.16. Csúcshegyi főzőverseny rendezvény
Mikuláscsomag osztás a helyi lakók gyerekei részére (kb. 90 gyermek részére)
Karácsonyi segélycsomag osztás a helyi rászorulók (50 fő) részére
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2011.03.19.-én Csúcshegy-i közgyűlés
2011.05.07. Részvétel az "Óbudai Napok" rendezvényen a San Marcó Művelődési
házban
2011.10.09. Részvétel a "Civil Napok" rendezvényen a San Marcó Művelődési házban
Mikuláscsomag osztás a helyi lakók gyerekei részére (kb. 90 gyermek részére)
Karácsonyi segélycsomag osztás a helyi rászorulók (50 fő) részére
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Részvétel a tavaszi takarításban
A kirándulással, ügyességi játékkal, főzéssel és koncerttel egybekötött Csúcshegyi
Szomszédok napot szerveztünk 2012. május 5-én a Solymárvölgyi réten.
A Csúcshegyi túraösvény kialakítása és első 6 állomásának megnyitása
Megoldás nyújtása a kerületi égetési tilalomra egy egyesületi komposztáló géppel
Részvétel a Civilek Éjszakáján, együttműködés (fáklyás jeladás) a szomszéd
egyesületeknek
Csúcshegyi Villany Harsona – című elektronikus hírlevél szerkesztése és két
számának kiküldése (2012/I) (2012/II)
Részvétel az októberi Civil nemzetiségi napon 2012. okt.13-án
2012. novemberében a Menedékház 22- alatti pihenőházban rendezvényszervezés
Mikuláscsomag osztás
Karácsonyi ajándékcsomag osztás
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Részvétel az őszi takarításban
Honlap létrehozás, üzemeltetés
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Kapcsolatot építettünk ki a NFÜ-vel a vasúti beruházással kapcsolatban
Lakossági fórumot szerveztünk a vasúti beruházással kapcsolatban 2013. jún. 27-én
Honlap üzemeltetés
Részvétel a tavaszi takarításban
A kirándulással, ügyességi játékkal, főzéssel és koncerttel egybekötött Csúcshegyi
Szomszédok napot szervezünk 2013. május 5-én a Solymárvölgyi réten.
A Csúcshegyi túraösvény kialakítása és első 6 állomásának megnyitása
Csúcshegyi Villany Harsona – című elektronikus hírlevél szerkesztése, nyári és téli
számának kiküldése
Megoldás nyújtása a kerületi égetési tilalomra egy egyesületi komposztáló géppel
honlap kialakítás, elektronikus hírlevél – kapcsolattartás a közösségi hálón
2013. szeptember 28-án a Waldorf iskola mögötti területen a szomszéd egyesületekkel
egy „tűzrakó programon” vettünk részt.
Az egyesület idén előre összeállított bolti Mikulás-csomagokat osztott, mintegy 60 dbt. A csomagokat dec. 4-én és 5-én az egyesület tagjai juttatták el a szülőknek.
December 23-án 50 fő részére hurka/kolbász/krumpli sütés történt, forralt bor/tea
osztás, miközben kb. 20 gyermek állatsimogatózott (ló/póni/szamár/birka).
Az Egyesület 30 csomagot készített rászorulók részére. A csomagokat 2013. december
23-én szombaton, a Solymárvölgyi réten, illetve a fennmaradó csomagok egy részét
másnap szállítottuk ki.

AZ EGYESÜLET 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK RÖVID BEMUTATÁSA












Majális szervezése az Óbudai Piknik keretében (ld. melléklet)
A vasútépítéssel kapcsolatosan az egyesület képviselete
A csúcshegyi hirdetőtáblák és tanösvény karbantartása (táblák festése, felújítása)
Csúcshegyi Villany Harsona – című elektronikus hírlevél szerkesztése, tavaszi és őszi
számának kiküldése (ld. melléklet)
a Menedékház 22- alatti pihenőházban lakossági fórum és családi nap szervezés az
országgyűlési képviselő, a polgármester jelöltek és közbiztonsági szakemberek
részvételével
Találkozó szervezése a Három Hegyek Egyesülettel
a Menedékház 22- alatti pihenőházban az egyesület 20 éves fennállásának
megünneplése
A vasútépítéssel kapcsolatosan megrongált és járhatatlan Solymár köz burkolatának
javíttatása
Mikulás csomagosztás
Csúcshegyi Betlehem rendezvény
Karácsonyi csomagosztás

AZ EGYESÜLET 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK RÖVID BEMUTATÁSA
3














Majális szervezése 2015. máj. 2., lovas programmal
A vasútépítéssel kapcsolatosan az egyesület képviselete
A lakók képviselete a solymárvölgyi útépítéssel kapcsolatban
Részvétel a kerületi Helyi Egyeztető Munkacsoport munkájában
Részvétel a kerületi Települési Stratégiai Dokumentumok és Örökségvédelmi
Hatástanulmány véleményezésében
A csúcshegyi hirdetőtáblák és tanösvény karbantartása (táblák festése, felújítása)
Csúcshegyi Villany Harsona – című elektronikus hírlevél szerkesztése, tavaszi és őszi
számának kiküldése (ld. melléklet)
a Menedékház 22- alatti pihenőházban lakossági fórum és családi nap szervezés az
országgyűlési képviselő, a polgármester jelöltek és közbiztonsági szakemberek
részvételével (ld. melléklet)
Találkozó szervezése a Három Hegyek Egyesülettel
Mikulás csomagosztás
Csúcshegyi Betlehem rendezvény
Karácsonyi csomagosztás
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Majális szervezése 2016. máj. 7. lovas programmal
Az építkezés miatt megrongálódott tanösvény tábla felújítása (1. állomás)
Találkozó szervezése a Három Hegyek Egyesülettel
Csúcshegyi Villany Harsona – című elektronikus hírlevél szerkesztése és tavaszi
számának kiküldése
a Menedékház 22- alatti pihenőházban lakossági fórum szervezés
Mikulás csomagosztás
Csúcshegyi Betlehem rendezvény
Karácsonyi csomagosztás
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A csúcshegyi hirdetőtáblák és tanösvény karbantartása (táblák festése, felújítása)
Csúcshegyi Villany Harsona – című elektronikus hírlevél szerkesztése, tavaszi és őszi
számának kiküldése
Lakossági fórum szervezése júliusban: a Budapest III. kerületi rendőrkapitányság
tájékoztatója a kertvárosi és külterületi nyári közbiztonságának javítása érdekében
Júliusban 17-én a Menedékház 22. alatti pihenőházban lakossági tájékoztató
megszervezése a Csúcshegyről készülő tanulmányterv céljairól, jelenlegi státusáról
Részvétel az Óbudai piknik programsorozatban, önálló helyszínnel, műsorokkal
2017.09.30-án
Együttműködés a Közterület Fenntartókkal az erdő tisztaságának védelmében
Mikulás csomagosztás
Csúcshegyi Betlehem rendezvény
Karácsonyi csomagosztás
Honlap üzemeltetés
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Részvétel a szemétszedési akcióban
Részvétel a zöldhulladék kezelése program szervezésében
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 A csúcshegyi hirdetőtáblák és tanösvény karbantartása
 Csúcshegyi Villany Harsona – című elektronikus hírlevél szerkesztése, kiküldése
 Részvétel a Háromhegyek Egyesülettel együtt a Bécsi úti zajcsökkentésért
programban
 Közlekedési tükrök kihelyezése a Solymárvölgyi és Virágosnyereg út sarkára
 Részvétel az Óbudai piknik programsorozatban, önálló helyszínnel, műsorokkal
2018.09.29-én együtt az Óhegy Egyesülettel
 Együttműködés a Közterület Fenntartókkal az erdő tisztaságának védelmében
 Mikulás csomagosztás
 Csúcshegyi Betlehem rendezvény
 Karácsonyi csomagosztás
 Honlap üzemeltetés
 Részvétel a szemétszedési akcióban
 Részvétel a zöldhulladék kezelése program szervezésében „ágaprítás”
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Csúcshegyi Villany Harsona – című elektronikus hírlevél szerkesztése, kiküldése
Részvétel a Háromhegyek Egyesülettel együtt a Bécsi úti zajcsökkentésért
programban
Közlekedési tükrök kihelyezése a Solymárvölgyi és Virágosnyereg út sarkára
Részvétel az Óbudai piknik programsorozatban, önálló helyszínnel, műsorokkal
2019.09.21-én együtt az Óhegy Egyesülettel
Együttműködés a Közterület Fenntartókkal az erdő tisztaságának védelmében
Mikulás csomagosztás a csúcshegyi gyerekeknek
Csúcshegyi Betlehem rendezvény
Karácsonyi csomagosztás 30 rászorult részére
Honlap üzemeltetés
Részvétel a szemétszedési akcióban
Részvétel a zöldhulladék kezelése program szervezésében „ágaprítás”
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A csúcshegyi hirdetőtáblák és tanösvény karbantartása
Csúcshegyi Villany Harsona – című elektronikus hírlevél szerkesztése, kiküldése
Egyeztetések vizi közmű fejlesztésekről
Részvétel az Integrált Település Fejlesztési Stratégia elkészítésében
Együttműködés a Közterület Fenntartókkal az erdő tisztaságának védelmében,
hulladéklerakóval kapcsolatban
Lépések az ütemes vasúti közlekedés visszaállításáért az Ürömi vasúti megállónál
Egyeztetések a Citronella úti buszvégállomás használatával kapcsolatban
Mikulás csomagosztás a csúcshegyi gyerekeknek (69)
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Karácsonyi csomagosztás 30 rászorult részére
Honlap üzemeltetés
Részvétel a szemétszedési akcióban
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