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Őstermelői piac
Sokan emlékeznek még, hogy Csillaghegyen mindig volt piac az Aradi utcában. A
környékbeli falvakból lovas kocsikkal szállították a parasztok a zöldséget, gyümölcsöt,
baromfit, malacot az akkor még Aradi utcában lévő piacra. A pesti oldalról ladikokkal is
érkeztek. Amikor Békásmegyeren megépült a lakótelep, az ott élők ellátására új piac épült.
Csillaghegyről is egyre többen látogatták, a helyi piac lassan elsorvadt. 2010-ben az
egyesület újra elindította az őstermelői piacot szombat délelőttönként a Tolnai Iparcikk
Centrum parkolójában. Ezért köszönet illeti Tolnai Zoltánt, akinek segítsége nélkül
nehezen valósíthattuk volna meg az elképzelésünket. Eleinte csak öt árus ajánlgatta
portékáját és a vevők sem tolongtak. Szép lassan beindult a fejlődés, egyre több árus jött, és
a vásárlók is megszerették a piacunkat. Az őstermelők által termelt friss árukínálat mellett a
piac valóságos fórum színtere lett. A bevásárlás elhúzódik, mert az ember meg-megáll
beszélgetni az ismerősökkel.
A piac egyre több program színhelye.
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Minden év szeptemberében "Mustfokolót" tartunk, szőlőt préselünk a helyszínen, mely
kóstolás után vásárolható is. A vásárlással a Polgári Kört támogatják a vevők. Ekkor
szoktuk megtartani a borkóstolóval egybekötött borvásárt is, amit Húsvétkor is
megismétlünk.
December elején pónifogattal érkezik hozzánk a Mikulás.
Tavasszal állatsimogatót tartunk a Húsvéti ünnepek alkalmával. Szürke marhát is
fejtünk, a friss tejből mindenki ihatott. Állatos programjainkat a Saflánszki család
támogatja.
Itt köszöntöttük a Csillaghegyi Polgári Kör megalakulásának századik évfordulóját is.
Szokásunkká vált a piac születésnapjának megtartása. A hatalmas születésnapi tortát a
Cserfalvi cukrászda ajándékozza nekünk. A születésnapot összekötjük Óbuda –
Csillaghegy napjával. Az Óbudai Kulturális Központ által szervezett programokat a
piacon sajátos programmal színesítjük. Vásári kikiáltó hirdeti a programot, a
gyerekeknek ugráló várat állítunk fel. Volt rá példa, hogy furulyaszóra néhányan táncra
perdültek a piacon.
Strandkiállítás
A strand elnéptelenedése és a fenyegető veszély, hogy bezárják és eladják a területet,
Damoklesz kardjaként függ a fejünk felett. A polgári kör szívén viseli a strand sorsát. Meg
szeretnénk akadályozni, hogy a páratlanul szép természeti adottságokkal rendelkező strand
bezárjon, a terület zárva legyen a helyi lakosok előtt. Vezetőségi tagjaink többször jártak a
strand ügyében a kerületi önkormányzatnál, a fővárosi önkormányzatnál, a strand
igazgatóságánál. Ilyenkor támogatást kaptunk Török Ottó olimpikontól is.
A 2009-ben megrendezett helytörténeti kiállítás anyagában igen sok, a strandra vonatkozó
anyag is összegyűlt, melyből felidéződött a fürdő fénykora, amikor azért kellett sorban állni,
hogy bejussunk a területre. Ez adta az ötletet, hogy a strand területén is lehetne rendezni
kiállítást, amivel több embert, köztük befolyással rendelkező embereket is be lehetne csalni a
strandra. Az anyagot itt hangulatos életképekkel egészítettük ki régi strand felszerelésekkel.
Előkerült egy Híradó film is az 50-es évekből.
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3-1-2 meridián torna
Dr. Eőry Ajándok, a biológiai tudományok kandidátusa, háziorvos-természetgyógyász Dr.
Zhu kínai professzor megbízásából a 3-1-2 meridián torna nemzetközi oktatója. „Élj 100 évig
egészségesen”előadásával bemutatta a meridiánok szerepét az emberi testben. Segítői
megtanították a tornát. Minden héten egyszer nagy létszámú, baráti közösséggé formálódott
csapat tornászik együtt és adja tovább ezt az egészség megóvó módszert az újonnan
bekapcsolódóknak.

