9.a osztály
Mizsák Benedek: Európa közepe
Világűrből kiindulva,
Atmoszférán át a földre,
Eljutunk Európába,
Annak is a közepébe.
Európa közepénél
Eljutunk kedves hazánkba,
A sok kínt, csúfságot megélt
Gyönyörű Magyarországra.
Örök hírhedt magyar nemzet,
Eljutva a magyar tájra,
Elakadt a szemünk rajta,
Ez a kincs nem veszhet kárba
Három szín: piros, fehér, zöld;
Az erő, a hűség, a remény;
Méltán marad minden szívben
Örök dicsőség, büszkeség.
Innen is menjünk tovább,
Mert versünk nemcsak erről
szól,
Hanem a kicsi városról:
A gyönyörűszép Zsámbékról.
Szélesség: észak, negyvenhét;
Hosszúság: kelet, tizennyolc;
Az „em egyről” lefordulva,
Könnyen elérhető a város.
Pest megye nyugati részén
Magyarország büszkesége,
Bicske vagy Páty felől menvén
A Zsámbéki-medence éke.
A Zsámbéki-medencében,
Mint gyűrűben a gyémánt,
Úgy van a nyakas lábánál
Büszkeséggel, csendben,
némán.
Az arra tévedt ember is
Elcsodálkozik a tájon,

A központ, kastély, templom;
Felüdülést ad a város.

Húsz hetvenketteslakosság,
Mint egy család összetartó,
Összefogva a semmiből
Felépítettek egy várost.
A kis közösség befogadó,
Rövidtávon, vagy költözve,
Bárki jöjjön a városba,
Azt befogadják örökre.
A város kívül belül szép,
A sok zöld szépen díszíti,
Az összhang tiszta, rendezett
Öröm az utcán sétálni.
Szép az idő télen nyáron,
S a napsütés nagyon kellemes,
A hőmérséklet pozitív,
A négy évszak is szép kerek.
A hegyek ölelésében
Védve van Zsámbék
mindenkor,
Jégeső, vihar, szélvihar,
Nem lehet baj semmikor.
A nevezetességekben
Szintén bővelkedik bőven,
Történelmi örökségek,
Világhírű építmények.
Premontrei kolostor
Román-gótikus stílussal
Megtépázott rom maradt,
Méltó jelképe Zsámbéknak.
Zichy kastély mára suli
Kastély jellege megmaradt

Felújítatlan oldala
Emlékeztet a szép múltra.
A híres lámpamúzeum
S egyedi kiállítása,
A Pestis-szobor, amely
Emlékeztet a járványra.

Szép Központ és Piactér,
A Zárdakert és Törökkút,
Együtt ezek nagyon szépek,
A jelen is szép, mint a múlt.
A tájház is nagyon fontos,
Régi időket tükrözi,
A szép múltból megmaradt
ház
A történelmet, múltat jelzi.
A Nyakason kirándulni
A hegyet meglovagolni,
Onnan a tájkép gyönyörű,
Megéri oda felmenni.
Sok szép kirándulóhely van,
A vízimalom romjai,
A szép bodzás, nyárfaerdő,
A Gerecsének dombjai.
Hagyomány is nagyon fontos
Sváb emlékek megőrzése,
Hogy mennyi kínt, bajt átéltek
A be- és kitelepítéssel.
Sok rendezvény és
hagyomány,
Napfordulók, felvonulás,
A sok közösségi program
Auroveir, szüreti bál.
A legjobbat még nem
mondtam,
Zsör, zsálinka, sambucus,

„Kihagytam a világon a
legjobb rendezvényt,
elbuktuk.”
Sok jó kocsma, vendéglő van,
Hamburgerek, pékség, lángos

Bojtárleves jó ízei,
A nyelveken szambát táncol.
E városimázs vers után
Biztosak vagyunk abban,
Megjött a kedve eljönni,

Vagy elutazni Zsámbékra.
Ki egyszer eljön Zsámbékra,
Örökre szívébe zárja,
Méltán nyerte el szívünkben
„legjobb város” című díjat!

