
Iskolánk egyik tanulója - Nyitrai Barbara 7. osztályos -A Míg Megnövök 
Alapítvány, Ragadj tollat! versíró pályázaton indult a következő verssel: 
 
Nyitrai Barbara: Két világ között 
 
Minden gyermek szeretné kipróbálni, 
Hogy milyen lehet felnőtté válni. 
Minden reggel úgy felkelni, 
Hogy iskola helyett munkába kell menni. 
 
Sikerekre vágynak s úgy érzik, 
Munkájukat alaposan elvégzik. 
A Himaláját gyakran megmásszák, 
Fő erényük a kitartás és elszántság. 
 
Várjak, hogy a heti robot véget érjen, 
Derűlátásuk ekkor sem hagyja őket cserben. 
Minden kudarc után talpra állnak, 
A reménytelen helyzetekben is megoldást találnak. 
 
Az elszántság kockázatos pillanat, 
Ilyenkor sok bennük az indulat. 
Párjával egyszerűbb megoldani a problémát, 
Döntésben jobban átlátják a baj okát. 
 
Gazdag tapasztalattal rendelkeznek, 
Terveket szőnek, intézkednek. 
Gyermekeiket rajongással szeretik, 
És őket becsületes emberré nevelik. 
 
Néha nagyon elviselhetetlenek 
És időnként elég türelmetlenek. 
Futásra kényszerítenék a csigákat, és 
Vegetáriánussá varázsolnák az oroszlánt. 
 
 
Gyermekek szeretnének olyankor lenni, 
Mikor a sok bajt már nem tudják elviselni. 
De foggal-körömmel harcolnak, küzdenek 
És mindig várnak angyali türelemmel! 
 
6. osztály, Rákóczi Zsigmond Általános Iskola, Vizsoly 
 
Bejutott a Nyíregyházán induló három napos mesterkurzusra, ahol két új 
versével második helyezést ért el. A versek a következők: 
 
A kis vakond táborban 
 
Táborba járok, itt a nyár, 
Kis vakond tábor csak reám vár. 
TV helyett verset írok, 
Új barátaimmal társalgok. 



 
Reggel, mikor felkelek, 
Suttog a szél, a nap nevet. 
Vidám kismadár így dalol: 
Szép, jó reggelt, táborlakók!!! 
 
Az első napsugár rám nevet, 
Ennél szebb már nem lehet. 
A rendet a szobában pontozzák, 
A legtisztább megkapja jutalmát. 
 
Hívózenére gyülekszünk, 
Hogy megtudjuk, milyen program következik. 
Irigy Hónalj Mirigy a zene, 
A szövegét már ismerem. 
 
Strandlabdázunk a homokban, 
Élményfürdőzünk Aquariusban. 
Napozunk és lubickolunk, 
Így gyorsabban lebarnulunk. 
 
Tollat ragadunk, verset írunk, 
Új barátokra találunk. 
Híres színész látogat ma 
A kis vakond táborba. 
 
Híres vadasparkba látogatunk, 
Sok szép állattal találkozunk. 
Tigris,  összevész, 
Kinek intett több kis kép. 
 
Rengeteg a program, móka, 
Van vidám kacaj, nevetés. 
Íródnak a remek művek, 
S közben készül a finom ebéd. 
 
Ha nem lenne elég az ebéd, 
Gabi néni kinyitja a büfét. 
Nagyon olcsó ott minden, 
Csokit veszek, szinte ingyen. 
 
János bácsi remek művész, 
A műhelyben sok festett kép. 
A Kis vakondot ő tervezte, 
A falakra ő festette. 
 
Zoli bácsi útbaigazít minket, 
Ő mondja el, hogy most milyen program lesz. 
Dr. Koi tanár úr sokat fáradt, 
Hogy összehasonlítsa verses munkánkat. 
 
 



Sokan vannak még itt, 
Kik arra törekszenek, 
Hogy érezze jól magát 
Minden egyes gyerek. 
 
Tanár úr beszámol, 
Hogyan elemzünk verset, 
Sokat kérdez tőle este 
A sok, kezdő művész gyerek. 
 
Gazdag tapasztalatot szereztem itt, 
Most már én is könnyedén tudok rímet faragni; 
S megtudtam, hogy a Kerekerdő sarkában 
Még csak gyermekek jártak. 
 
Műveink egy kis könyvbe kerültek. 
Lehet, hogy 10 év múlva Kamilla nagyon híres lesz. 
Aláírattam művét vele, 
Hogy azzal dicsekedhessek, ha majd híres író lesz. 
 
Jövőre is itt leszek, 
Hogy még több tapasztalattal rendelkezzek. 
Tarts te is velem, Eszter, 
Mert itt mindenki csak győztes lehet. 
 
és a Vizsolyról szóló:  A csodálatos falu: Vizsoly 
 
Van egy község, mit szeretek, 
Róla írok most én neked. 
Vizsoly a kis falu neve, 
Mesélek, csak tarts velem. 
 
Ha leülök a főtéren, 
A Múzsa homlokon csókol engem. 
Megihlet a természet, 
S a rokonszenves emberek. 
 
A felnőttek kedvesek, 
A gyerekek NEM tiszteletlenek. 
Itt minden móka, kacagás, 
A nép arcán mosolygás. 
 
Azért olyan gyönyörű itt, 
Mert a természet sosem alszik, 
Hanem mindig ragyog, 
Mint égen a csillagok. 
 
Csodás hely az én hazám, 
Kinek környékén sok híres vár áll. 
Ez szívemet idevonzza, 
Magától soha el nem taszítja. 
 



Nem jár sok hangos kocsi erre, 
Itt még hallani lehet a puszta csendet. 
Hogy mi a csend számomra?! 
Mikor kiülök a Hernád-partra. 
 
A békanótát a tücsök hegedűjével kíséri, 
Az éj már minden dalukat ismeri. 
a nád suttogja a gyékénynek: 
Ez a Világon a legszebb ének. 
 
A gólya sajnos megeszi a békát, 
De a tücsök még ekkor is húzza vonóját. 
Ekkor a bagoly azt huhogja, 
Mindenki térjen nyugovóra. 
 
Körbeveszik nagy, szép hegyek 
ezt a mindig zöldellő községet. 
Vizsoly az első magyar Biblia bölcsője, 
Ezért sok turista jár ide. 
 
A Biblia Szent dolog, 
Általa is híres otthonom. 
Károlyi Gáspár fordította 
A könyvek könyvét teljesen magyarra. 
 
Rákóczi Zsigmond sokat segített neki ebben, 
Emiatt sokszor felcsendül iskolánkban névadónk neve. 
Ilyenkor rájövök ugyebár, 
Hogy Vizsolyra büszke egész Magyarország. 
 
Falum polgármestere Bihi Miklós bácsi, 
Aki a kis faluját a Nemzeti Vágtára is elviszi. 
Igyekszik és pályázatokat ír, hogy Vizsoly 
Épüljön és gyarapodjon. 
 
Ha tetszett pajtás, jöjj el te is, 
S meglátod, ide köti 
Szívedet egy erős szál, 
Ami tova sose száll. 


