
KLÍMA-VERSEK 

(ÁLMOS VEZÉR GIMNÁZIUM, PEDAGÓGIAI SZAKGIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA) 

1. N Anna Luca (9.c): Figyelem! 

A figyelmét kérem, ki zöldben látja a szépet, 

Mert nem biztos, hogy a Föld megér még néhány tíz évet. 

 

Járjunk úgy az úton, hogy ne maradjon lábnyom, 

Mely tönkreteszi a zöld erdőket a láthatáron! 

 

Távozzon úgy a Földről, hogy kárt ne tegyen, 

Így a gyermeke is, ki Ön után érkezik, boldog legyen! 

 

Ne fájjon a feje Földanyánknak érte, 

Kárba vész az élet, ha nem teszünk érte! 

 

2. Sz Dorina (9.c): Kérdések 

Tiszta levegő és víz, 

Biogyümölcsből áradó íz… 

Már csak hallunk felőle? 

Vagy gyermekeinek is jut belőle? 

 

Faágon madárcsicsergés, 

Kaptárból frissen kinyert méz… 

Álom marad csupán? 

Vagy teszünk is érte talán? 

 

Ideje végre felébrednünk, 

Helyrehozni, amit tettünk… 

Tűzzünk ki egy közös célt! 

Fogjunk össze egy szebb jövőért 

 



3. K Lilla: Klímaváltozás 

Változnak az idők, akárcsak az éghajlat, 

S a világ szénája elég rosszul áll ma. 

Jégkorszakból élet, felmelegedésből halál, 

Az ember középutat sosem talál. 

 

Mi öljük meg a világot, ami éltet bennünket, 

Megkeserüljük majd minden egyes tettünket. 

Globális felmelegedés viszi sírba az emberiséget! 

Reméljük, még észhez térnek a népek… 

 

Megmenthetjük még ezt a világot, 

Hogy gyermekeink lássanak még illatos virágot? 

Vagy eltűnik minden a Föld színéről? 

S csak múlt időben mesélhetünk a „régi, szép időkről”? 

 

Egyáltalán mesélhetünk-e még bármit is? 

Azt sem tudjuk, lesznek-e még gyermekeink… 

Életben marad-e a Föld? Még nem tudjuk… 

De éltető ablakát már rég becsuktuk… 

 

4. H Fanni (9.c): Tegyetek értem! 

Szóban mindenki velem foglalkozik: 

a tudósok, az emberek, a média… 

De mégsem tesznek semmit! 

Nem próbálnak jobbá tenni, 

inkább hagynak szétesni… 

Teljesen széthullok… 

A végén ők bánják a dolgot! 

 

 



5. J Dóra Viola (9.c): A természet hatalmasabb 

Szén-dioxid, sok szemét… 

Fának, növénynek már elég! 

Hiába vagy a legokosabb, 

A természet hatalmasabb. 

Óvd a környezetet! 

Talán még nem késő! 

…és a klíma meghálálja néked. 

 

6. Ny Lilla (9.c): Klímaváltozás 

Ember, változtass, míg nem késő! 

Gyönyörű bolygód ne legyen temető! 

Ültess fákat, virágokat, 

És szerezz vele barátokat! 

Nem kell a szemetet eldobnod, 

Hisz újra is hasznosíthatod! 

Kapcsold le a lámpát, 

Hogy ne legyen akkora a számlánk! 

Komoly dologról van szó, 

Hiszen a tét a Föld bolygó! 

 

7. P Petra (9.c): Pusztulás 

Ó, drága Föld! 

Kérlek, ne add fel! 

Szörnyű ez a helyzet! 

Lassan elpusztul ez a hely! 

Tenni kell valamit! 

Meg kéne hallgatni a természet segélykérő szavait! 

 

 

 



8. B Réka (9.c): Sajnálom… 

Sajnálom,  

hogy te, ki éltetted népem, 

ki szereted, eteted, óvod azt,  

ily bánásmódban részesülsz,  

s akit te szerettél, etettél és óvtál, 

most ellened fellázad, felbőszül. 

 

Sajnálom, 

hogy így elbutult az ember, 

saját akaratánál tovább nem lát… 

Te most haldokolsz, 

s nem hallják utolsó segélyhívásodat… 

Tovább tombol, tovább tépi a legcsodásabb anyát… 

De én utolsó lélegzetig szeretlek… 

 

S várom,  

hogy utolérjen minket a halál – 

sírva, egymást átkarolva… 

 

9. B Csenge: (9.c): Mit tegyünk? 

Vegyünk kezünkbe az ügyet! 

Ne pazaroljuk az ivóvizet! 

Mellőzzük a vegyi anyagok használatát! 

Figyeljük az energiafogyasztást! 

 

10. N Melinda: Töredék 

Az ajtót rég berúgta már a klímavészhelyzet. 

Hogyha ez a tény ijesztően hatna rád, 

Bátran borítsd fel a tétleneknek asztalát! 

 



11. P Lili (9.c): Klímaváltozás 

Sok-sok évvel ezelőtt 

Sok ember örömködött. 

Volt hónap, melyben fázott, 

Volt, melyben a nap szikrázott. 

A napon süttetve a hasát 

Örült a nyárnak. 

Nem úgy, mint most 

Az 50 faktoros Niveának! 

Az ember építve rombol - 

Megfeledkezve az ökológiai egyensúlyról. 

Földünk tűri-tűri csöndben, 

Katasztrófákkal válaszol a Minden. 

Amit most teszünk, az jó vagy sem 

Kiderül a következő versemben. 😊 

 

12. T Kata1 (9.c): Változik a klíma 

Olvadnak a jéghegyek, 

eltűntek a hópelyhek, 

megnőtt a tengerszint… 

Bennünket ez figyelmeztet, int. 

Változás szele jár erre – 

utcáinkra félelmet helyezve. 

Bejön az ajtón, osztja a hírt: 

melegebb nyár következik megint. 

Látom a meglepett arcokat, 

de nem értem a reakcióikat. 

Hiszen mi hívtuk elő a változás szelét,  

mert nem figyeltük eléggé a Föld életét! 

 

 



13. T Kata2 (9.c): Klímasors 

Korunk égő problémája – vizeink és erdeink. 

Elveszítjük szépen lassan, mit létre hoztak őseink. 

A kényelmes életért alapítottak gyárakat, 

Az pedig kiszolgálta, mit az átlagember akart. 

 

Ezen gyárak, gépsorok roncsolták az életet, 

Hatásait érezzük mi, későbbi emberek. 

Melegszik a levegő, s melegek a tengerek. 

Pazarlásunk miatt halnak ki az egyedek. 

 

Ez a csúfság nem enyhülhet egyhamar, 

Csak ha mi, emberek magunknak emelünk korlátokat. 

Mértékkel fogyasszuk mindazt, ami szükséges, 

S mondjuk arról le, ami nem lényeges! 

 

Ha mindezt betartjuk, lehet szép az életünk, 

és nem a szeméthegyek közt tengetjük életünk. 

Ez az egész (sajnos) nem csalás és nem ámítás, 

Hanem a szomorú igazság, maga a klímaváltozás. 

 

     14. Sz Kitti (9.c): Klímaváltozás 1. 

Nem szólt. 

Nem kért. 

Mindig csak adott. 

Néha, igaz, haragudott. 

Most fuldoklik. 

Pedig szeret – 

Utolsó kincseit osztja meg. 

 

 



     15. Sz Kitti (9.c): Klímaváltozás 2. 

Készülök a télre, ahogy anyám mesélte: 

Gyerekkorában a jégcsapot letörte – 

Ház ereszére fagyott nyalókának képzelte. 

Ugrált fel magasra, hogy végre már elérje. 

 

Január vége van, rég bent járunk télbe’, 

De nemhogy jég, hó sem esett ide!  

 

Ülök a buszon ezen merengve, 

S látom, ahogy öntik a szemetet a térre. 

Amott meg füstöl egy gyárnak kéménye – 

Nem is látom tőle, milyen az ég kékje! 

 

     16. T Zoé (9.c): Vers a klímaváltozásról 

Most rajtunk múlik a Föld sorsa, 

S mégis romboljuk napról napra. 

Sivataggá csordul a homok, 

És télen sincsenek fagyok. 

A Nap már szinte égeti Földünk, 

Sugaraival roncsolva bőrünk. 

Mire vársz még? Cselekedj! 

Hozzuk helyre, amíg lehet! 

 

     17. P Eszter (9.c): Nincs megváltás 

Ez mind a mi hibánk! 

Hogy pusztul ez a világ… 

Napról napra nő a kár, 

Ez az állatoknak nagyon fáj! 

Tudom, áldást fentről én hiába várok, 

Sosem lesz, ki megváltja ezt a világot! 



     18. Sz Fruzsina (9.c): Klímavers 

Megváltozott minden, régen voltak telek! 

Akkor még szinte lefagytak a kezek. 

 

Dundi fellegekből szakadt ránk a porhó, 

Emlékeztetett rá filmen Attenborough. 

 

Korallzátony pusztul, nincs hal a tóba’, 

Fölöslegesen száll Afrikába gólya. 

 

Kihalt már a dodó, levadásztuk régen, 

Gyapjas madár sem száll a magas égen. 

 

Autósor kígyózik, a motor meg pöfög, 

Ne is csodálkozzunk, hogy a gyerek köhög. 

 

Tönkreteszünk szépen magunk körül mindent, 

Pedig büszkén játsszuk a teremtő Istent. 

 

     19. K Alexa (9.c): Megtelik az üvegház 

Ezek lettünk? 

Puszta ignorancia – 

És megtelik az üvegház. 

Látom rajtad, 

A múlt nyugtalanít. 

Az idő itt már nem gyógyít. 

Hozzuk a gyógyírt, 

A várva várt békét? 

Az ember sokat álmodozott, 

De most rajta a sor, hogy áldozatot hozzon. 

 



     20. T Nikolett (9.c): Párbeszéd a Földről 

- Mi is az a Föld? 

- Hát amin élünk… 

- Na de mi is igazán? 

- Egy újabb dolog, amit mérgezünk (önmagunkon és a társadalmon kívül). 

- Szemetelsz, ezzel is szennyezed a környezetet! Mi a mentséged erre? 

- Ez az egy szemét már úgysem számít… 

- Csakhogy ugyanezt mondja több milliárd ember! Ezért van szenny a lábad előtt, a levegőben,  

a szervezetedben. De ez már nem érdekel senkit sem… 

 

     21. I Angéla (9.c): Töredék 

Nem veszed komolyan, 

mert azt hiszed, így könnyebb: 

csak leszakítani egy műanyag zacskót, 

s ezzel szemétnek nézni mindent. 

Vedd észre, ezzel mennyire ártasz! 

Vedd észre a titkot, amit nem láthatsz! 

Akard tudni azt, amit visszatartanak! 

Ne háríts, ennyivel tartozol magadnak! 

Változtass, tégy ellene! 

Ami ma a te szemeted, az holnap gyermeked végzete! 

 

     22. T Zoé (9.c): A rágcsálók hazavágynak 

Klímaváltozás a problémánk, 

Haldoklik a kicsi világ, 

Nincsenek már fák és bokrok, 

Elolvadnak a jégblokkok. 

Illatozott virág a réten, 

Beporozták mind a méhek – 

Ma ugyanott gyárak állnak, 

A rágcsálók hazavágynak. 



     23. H Eszter (9.c): Együttható 

Éghajlatunk változik, 

Környezetünk egyre romlik, 

Felgyorsul az életünk, 

S műanyag már a tengerünk. 

 

Tömegközlekedni kéne, 

De kényelmesebb pöfékelve. 

Erdő helyett pláza-séta, 

Hol van megújulva energia? 

 

Napkollektor, vízerőmű? 

Kőolaj vagy hibrid kütyü? 

Sok még itt tennivaló, 

Globális az együttható. 

 

     24. F Dalma (9.c): Klímaváltozás 

Mindenki hallott már róla, 

Igenis számít minden óra! 

Gondoljuk, ez még belefér, 

De a műanyag ellep, ne remélj! 

Állatok ezrei szenvednek most is épp, 

S az emberiség gondtalan él. 

Nem is látjuk, mennyi kárt okozunk – 

Csak benzines járművel boldogulunk? 

 

     +1 próza – D Lilla: Figyelmetlen emberek 

Figyelmetlen emberek. 

Ennyit látok, amikor sétálok az utcán. Basszus, az már megint a kuka mellé dobta a sörösdobozt! Gáz! 

Itt már az maga gond, hogy ha kilépsz a házból, nem kell a buszmegállóig sétálnod, hogy ilyet láss. Fel 

tudnám képelni, vicc nélkül!  Mióta élek, még csak 15 éve, de mindig, mikor kimegyek az utcára, azt 



látom, hogy az emberek fényes nappal isznak, és a szemetüket ledobják valahova, és az ott marad… 

Senki nem veszi fel helyettük. Mert azon elv szerint élnek, hogy ez az ő szemete, az gondja. Ostobák. 

A megtelt szemetesek mellett milliónyi papírfecni és minden, amit csak el tudsz képzelni. 

Cigarettacsikkek és rágós papírok a járdán mindenütt. 

Azt mondják, száz év alatt történhet változás. Megszépítjük majd a Földet. Kik? Az emberek, akik már 

száz évvel ezelőtt elrontották?  

Azok meg, akik tennének is valamit, nem kapnak támogatást. 

Szánalmas. És nagyon elszomorít. 

   

 

 

 

 

 

 


