
I. helyezett - Király Eszter: CNG (Csodálatos, Nagyrabecsült Gépjármű) 

 

Hát, az úgy volt, kérem, BAZ megyében voltam, 

S amit láttam, attól (alacsony)padlót fogtam! 

Pedig én bringázom, nálam az a tézis: 

minden négykerekű csak mozgásprotézis. 

Hetvenöt igazán szimpatikus járgány! 

Csak az úton gurul, nem trollkodik járdán, 

s levegőt is kímél, így lesz ez üde hely! 

Ugyanis mindegyik földgázzal üzemel, 

De az Acélváros, mely „mindig várni fog”, 

csípőből kivágta a tuti cáfolatot. 

Villantotta azt, mit nem láttunk, csak kevést: 

heringeffekt helyett emberközlekedést! 

ami olyan sűrű, mint anyám pudingja. 

Sőt, eszünkbe juthat Mufasa és Simba, 

mert a buszt a gyártó (trendiségét nézte!) 

méltán keresztelte Lion’s City névre. 

Öreg Lada, jó bringa… mondd, haver, te mit tolsz? 

Az tuti: buszt biztos nem, ha lakhelyed Miskolc. 

Élhető városért – leesett a tantusz? –  

tenni is kell! Látták: jó – s így lett a MAN-busz. 

S a megtakarítás! Számolok… annyi, mint: 

kilométerenként harminc-negyven forint. 

Ne tátsd szád, ez igaz! Nem kamu, nem sci-fi! 

(Azt nem is mondtam még, hogy van rajta Wifi.) 

Földbarát gépszekér, lenyűgözött már most. 

Eggyel több ok, hogy ne hagyjam el a várost. 

Spártai lóerő, és féltucat henger! 

Büszke lehet utas, sofőr s polgármester. 



Ez a busz az élet, hidd csak el, öregem. 

Közlekedünk. Ha jól: tisztán és közösen. 

Válts jegyet, és szállj föl! Könnyebb lesz a lábunk, 

s egymással szolidáris, földi utazásunk. 



 

II. helyezett - dr. Francia László: Buszvers 

 

Óriási város Miskolc, 

gyalog hiába is iszkolsz, 

célod lassan éred el. 

Környezetbarát buszra fel! 

A Bükk minden fája hálás, 

nem zavarja a mászkálás. 

Nem mérgez a gázüzemű, 

bambusz nőhet, nagy levelű. 

Természetes jármű a ló, 

nagy távolságra mégsem jó. 

Modern már a közlekedés, 

MAN buszra ül a szerencsés. 

Bízvást hatni fog a példa, 

más városban is kell néha 

embereket mozgatni 

és semminek sem ártani. 

 

 
 



 

III. helyezett – Radványi László: Megjöttem, kit régen vártok 

 

Megjöttem, kit régen vártok, jó leszek, majd meglátjátok. 

Suhanásom halk és csendes, nálam ez a természetes. 

Nem pöfögök, nem füstölök, reggel-este halkan jövök. 

Érkezésem egyet üzen, fő erényem a gázüzem. 

 

Mellőzök sok parkot, boltot, sehol nem hagyok egy foltot. 

Szeretnek a babák, mamák, hisz értük is vagyok környezetbarát. 

Kamerámmal figyelgetek, ne történjen gyanús eset. 

Lehet meleg vagy hóesés, fontos a jó közlekedés. 

 

Télen fűtök, nyáron hűtök, jól elfértek, ha leültök. 

Utazgatni, hogyha szeretsz, ígérem jó busz leszek. 

Bejárok én sok szép helyet, mindenhová könnyen megyek. 

Reptér, Vasgyár vagy Selyemrét, a Bükk adja a környék szívét. 

 

Szerethetőbb lesz a város, kevesebb lesz, ami káros. 

Megóvom az erdőt, kaktuszt, szebb és zöldebb lesz a bambusz. 

Minden járat szép és csodás, olyan, mint egy kirándulás.                                                             

Fejlődésünk remek és gyors, egyre jobb hely lesz majd Miskolc. 

  

 
 
 
 

 



 

Különdíjjal jutalmazott gyermekvers – Fábián Bálint: A miskolci buszok 

 

A Bükk hegységben bambusz nő, 

Miskolcon meg "manbusz" jő. 

Környezetbarát, melyet zöld csíkja is jelez 

-gázüzemű? 

-természetes. 

Rajta utazni jó, 

várja a sok kis vidám lurkó. 

Ha egyszer nagy leszek, 

buszsofőr leszek, 

így a közlekedésben majd én is részt veszek. 

Szállítok felnőttet s gyereket, 

ha majd én is nagy leszek. 

  

 

 

 


