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Pazarló szomszéd, 

avagy 

Juli és Gyuri története a jó útra térésről 

-verses mese- 

 

Egyszer volt, hol nem volt, talán még nem is volt, 

Volt egyszer két ház, a két házban két ember, 

Szakálluk volt, de kender. 

Éltek, éltek, éldegéltek, erdő mellett mendegéltek, 

Madárdalra fütyörésztek, egymás mellett jól megéltek. 

Egyikőjük volt a Juli, aki pazarlóbb volt, mint Gyuri. 

De azért a Gyuri sem volt rest, harminc fokban telt el minden est. 

Gyuri mondta – áram kell sok, paksi bővítésre várok! 

Juli mondta – a gázból kell sok, amit az orosz barátság hoz! 

Aztán ezen összevesztek, semmiben sem egyeztek meg. 

 

Majd a Gyuri jól meg járta, villanyszámla jól meg rázta. 

Az összeg az égbe szökött, rögtön szerződést is kötött, 

Zöld energiát működtötött. 

Boldog is volt éjjel nappal, együtt kelt a virradattal. 

Számla miatt nem kesergett, gyűlt a pénze fergeteg. 

Spórolt pénzzel mit csináljon? – gondolkozott ezen. 

Hogy számlája csökkenjen, jól jön még a napelem. 

Megvette a napelemet, s boldogan élt tovább. 

Juli erre mit csinált? – Csikorgatta fogát! 

Minek ennek napelem – vegyen inkább fát! 

Itt van mind az erdőben – sokat kivágtam én már. 

Zúg a fűrész, csattan a balta, lángra is lobban már, 

Ropog a parázs, izzik a kazán, füstöl a kémény hát. 

Pöfékel a vörös nyurga, ontja a sok szennyet, 

Ettől a karbon lábnyom biztos nem megy lejjebb. 

Nem törődött semmit ezzel járt a fűrész tovább. 

Míg a végén közel, s távol nem csiripelt madár. 

Éltek, éltek éldegéltek, erdő helyett puszta tér lett, 

A madárdal már csupán emlék, így jártak ők nem is túl rég. 

 

Kérdezte Juli – Mit tegyen? Madárdal nélkül nincstelen. 

Asztmája is előjött, fája sem volt már csak öt. 

Pénze sincs hisz pazarolt, a szíve bizony zakatolt. 

Ejnye bejnye mit tegyek? Kétségbe esett, rettegett. 

Ágyam, székem dobjam tűzre? Akkor sem lesz pénzem vízre! 

És a villany? Az is számít! Mit szól majd az E-ON bácsi? 

Haladékot adnak nekem? Számláimat csökkenthetem? 
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Látta Gyuri – Baj van szomszéd? 

Nem pöfékel úgy a kémény. 

Erdő sincs már, jaj, nekünk, 

Csak szén-dioxidot termelünk. 

Nem jó ez így nem tartható, 

Hogy lesz a Föld fenntartható? 

Gondolkodjunk – mondá Gyuri 

Van-e pénzed fejleszteni? 

Látod én is befektettem, számláimat felejtettem! 

Pénzem elment pazarlásra, mint a villám, csak addig láttam. 

Más megoldás kell most nekem, találjunk ki jó terveket! 

Gondolkodjunk globálisan, cselekedjünk lokálisan! 

Nézzük sorba, mit tehetünk, hogy a Földet rendbe tegyük. 

Fűtés-hűtés, víz és villany, ötletektől szemem csillan. 

Hagyományos égő! Nana! Csak is LED-est vigyél haza! 

Tizede a fogyasztása, megtérül már nemsokára. 

A fűtést kicsit vegyük lejjebb, készüléket tartsuk karban, 

És ha a rács igen poros takarítsd meg, mert zavarhat. 

Lehetne még ötletelni, de kezdetnek ez is elég, 

Változtasd meg szokásaid, hogy a célod elérd!!! 

 

Rájött erre Juli, Gyuri – ez volt hát az örökség, 

Együtt könnyebb spórolgatni – ez az energia közösség! 

 

Energia Műhely 

Minden korosztálynak 
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A valódira hasonlító történet… 

 

Csörren a telefon, nulla, hat, húsz… 

Ki az? A Csenge, ki mindig „nyúz”! 

Mondjad gyorsan, hisz pörög az óra, 

A telót már nem töltöttem január óta. 

Örülök, hogy hívsz, hisz felvillanyoz hangod, 

De sajnos a világítás ettől nem meg oldott! 

Három családnál problémás az adat, 

A Csőre, a Doktor, és ami még maradt. 

Hogy van az, hogy ötven százalék a plusz, 

És a referencia fa az slussz? 

Köszi, hogy szóltál utána is nézek! 

Fogom a laptopot és máris böngészek. 

Nézem hát az adatokat, nézem én az ábrát, 

És még egy nyílászáró szigetelés is vár rád! 

Sajnos a felvetés tényleg alapozott, 

A felhasználásunk mit sem fogyatkozott. 

Hívom a tagokat sorba, rendesen, 

Skubizzák a problémát szépen, csendesen. 

A Doktoréknál súlyos a helyzet, 

A gázóraállás a Holdig elmegy. 

Biztos elrontottam a referenciát, 

Sajnos kihagytam a konferenciát. 

Gyorsan frissítem a számokat, 

Remélem ez nem túl nagy áldozat! 

Úgy érzem ez most egy merész tett, 

Jól el is rontottam az egészet! 

Hogy lesz így meg a kilenc százalék? 

Rossz vagyok matekból, hát számolom én!!! 

Energia Műhely 

akár rapelve is 


