AZ 1930-AS ÉVEK CSILLAGHEGYEN
Amikor a régi Csillaghegyre vissza emlékezem
Sok emlék kavarog bennem, a neveket keresem.
Az Országúton a Juli néni, Saffler pék, meg a Konecsni
E neveket nem lehet elfelejteni.
A Mátyás király úton egymást követték,
A Stefekék, Németék meg a Hofbauerék
A kalapost, és a Hangyát meg sem említem.
De a Petruskára — a pékre felkapom a fejem.
A Trajter bácsi gyógyszertára a másik oldalon
Sokat számított kritikus napokon
A Bana taxi mindig rendelkezésre állt,
A Hamar nyomdájára mindenki rátalált.

Tas Zoltán gyógyszerész

Mindenből volt egy kevés a községben,
Csak annyi — mi nélkül nem ment volna minden rendjében.
Volt tüzelőanyag és fakereskedés
Bádogos — szerelő és kőműves iparos elég.
Az öreg Wechselmann bácsi a vaskereskedő
Hol minden házkörüli szerszám beszerezhető.
A hentes — mészáros és terménykereskedők
Egymást követték az Országúton ők.
Az Országutat egyfelől jegenyesor kisérte
Macskaköves útját sok lovaskocsi felmérte.
Gépjármű — csak ritkán volt látható rajta
Mert kevés volt akkor az ilyen fajta.
Az utcákban a földút volt jellemző
Az esős időben kocsikat elnyelő.
Hiába ütötte kocsis a lovát,
A sártól nem jutott egy arasznyit tovább.
S ha eszembe jut az iskola,
Felrémlik mily sok gyerek járt oda.
Fiúk — lányok felváltva
Délelőtt és délután jártunk iskolába..

Az igazgató úr a bajuszos székely
Nagy szigorral csizmában lépdel.
Csiszér volt a neve és tisztelet járt neki,
Emlékét még ma is sok ember ismeri.
A tanítónénik és tanítóbácsik mind áldott emberek
Kik felnevelték sorban a nemzedékeket.
A korosztályok az iskolát egymásnak adták
A szerzett tudást később kamatoztatták.
Nem volt hiányosság a hitélet terén
Templomok épültek a község közepén.
Minden vallásnak megvolt közössége
Kicsik és nagyok közös örömére.
Még nem volt televízió, sőt rádió is alig,
Hisz a villany sem vezetett — csak néhány sarokig.
Kicsik és nagyok egyletekbe jártak
Hol barátok és társak egymásra találtak.
Mikor a Kárpát mozi abalkot nyitott a világra
A fáradozás érte nem volt hiába.
Az ismeretszerzés e legújabb csatornája
Ünnepszámba ment az emberek hétköznapjába.
Az orvosok között hivatalosan
Kertész tiszti főorvost ismerték sokan.
Kikindai doktor homokfutóval járt
Sándor doktor gyalog járta a határt.
Zsámboky Pál plébános kijárta,
Hogy az elemi iskolának legyen folytatása.
Polgári fiúiskola és leányiskola jött létre
Csillaghegy és környéke örömére.
Jártak ide tanulók Békásról, Budakalászról, Pomázról
Gyarapodtak tudásban szaktanárok jóvoltából.
Az ipariskola is rendre működött
Nem hagyott sok dudvát maga mögött.

Mondanivalómnak most vége szakad,
Mert az idilli változásnak új gátja akad.
A háború szele eléri hazánkat,
Ez minden eddiginek új irányt szab.
A háborúba vonás azért sikerült,
Mert a Trianoni béke dúlta nemzetünk.
Az ország kétharmadát idegen kézbe adták,
Magyarok millióit a világban szétszórták.
És Európa nem eszmél az égbekiáltő bűnre,
Magyarok jogait vonják meg örökre.
Úgy tesznek, mintha tettük lezárt ügy lenne
Pedig 1956 mementó marad örökre.
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