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Hurrá, 480! Avagy klímán innen, áron túl
Kicsit bizony „lehalkítva”, de sokat hallani korunk egyik fő
kihívásáról, a globális klímaváltozásról. Vannak, akik fanyalognak a
klímavédelem hallatán, nekik ugye semmi nem jó, lásd még covid.
De vannak sokan, akik igenis értik, megértik, hogy akár a saját
jövőnkről is szól kérdés, de utódainkéról mindenképp. Születnek is
szép gondolatok, elképzelések, és természetesen időnként
határozatok is, de a mindennapi élet során sajnos ritka az
előremutató, végre is hajtott döntés. De azért előfordul.
Ilyen, progresszív döntés volt nemrégiben az, hogy a magyar kormányzat már idén
támogatja az egyeskocsi-forgalmat a vasúti teherfuvarozásban. Mint a múlt heti
számunkban beszámoltunk róla, jó eséllyel megakadályozhatja a támogatás – több
ezernyi
vasutas
munkahelyének
megőrzésén túl – azt, hogy további
kamionok százezrei száguldozzanak
útjainkon. Igaz, ez is olyan, mint a
puding, vagy a házasság, előbb próbálni
kell, hogy véleményezhessük. De legyen
bennünk jóindulat, hátha jól működik
majd a rendszer, és talán még további
fuvarokat is terel majd a vasútra.
Ám, nem csak jó döntések születnek,
mert az ember már csak ilyen. Már nem
újdonság, hogy november idusán három
hónapra hatósági, másképpen szabott
áras lett, mint régen, némely benzin és
gázolaj. Első ránézésre hurrá, továbbra
is négyszáznyolcvanért tankolhatunk,
pedig már ötszáz körül járna az ár, a
többi benzinfajta már meg is ugrotta rég
a szintet. És a dízelesek is örülhetnek kicsinyt, legalábbis a szegényebbje, akiknek
mindegy, melyiket tölti a tankba. Csak a vasút nem, mert még a halovány remény is
tovaszállt, hogy a drága üzemanyag miatt páran a vasutat válasszák. A
teherfuvarozásról meg ne is beszéljünk, a lelkes klímavédők hangulatáról meg
végképp. Hiszen sokan vélik úgy, azon túl is van élet. Ki tudja, meddig?
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Kérdés lehet még, kinek jó ez? A vasútnak biztosan nem, hiszen a mozdonyokba
nemigen lehet olcsóbb gázolajat tankolni, és úgy hírlik, a villanymozdonyok sem
mennek olcsóbban a jövőben. Amit szintén meg kell majd fizetnie valakinek, mint a
benzinkutasok hiányát. Utóbbi még a legnagyobbakat is érinti, egyikük fel is
függesztette a VSZ-tagok kártyájára adható kedvezményt. Szóval így, vagy úgy,
előbb, vagy utóbb, de befut majd a számla valahová.
Igen, kedves olvasó, jól sejted: mi fogjuk megfizetni a füstös, és hol nagyon hideg,
hol nagyon forró jövőnkkel. De biztos, ami biztos, hagyunk belőle az unokáinknak is.
Dolhai József
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HUMORSAROK
NAGYPAPÁSAN
Pistike és a nagyapja eső után kint vannak a kertben. Egy nagy giliszta bújik
ki a földből: nagypapa, fogadjunk egy ezresben, hogy a gilisztát
visszadugom a földbe! Na, ne már, hogy tudnád visszadugni? – kérdezi a
nagypapa. Fogadjunk! – mondja Pistike, és bemegy a házba, hozza az öreg
számára ismeretlen sprayt. Lefújja a gilisztát, az megkeményedik és így
visszadugja a földbe. A nagypapa odaadja az ezrest. Másnap a nagypapa
szól Pistikének: Pistike, itt van még egy ezres! De nagypapa, tegnap már
ideadtad! – válaszol meglepetten az unoka.
– Ne törődj vele Pistike, tedd el nyugodtan, ezt a nagymamád küldi...

TÉVHIT
Egy 70 éves bácsi és 30 éves felesége nagy feltűnést keltenek, amikor
megjelennek egy szállóban, mint kezdő házasok. Másnap, a nászéjszaka után
az öreg nagyon frissen, jókedvűen falatozza a reggelijét. A fiatal feleség
azonban láthatóan elgyötört, kimerült állapotban csak tologatja a reggelit.
Mikor az öreg kimegy a mosdóba, a pincér kérdezi a fiatal nőtől: Hölgyem,
csak nincs valami gond? Segíthetek?
– Képzelje, ez az öreg teljesen átvert engem. Egészen idáig folyton csak azt
mondogatta, hogy ötven évig spórolt. Én hülye meg mindvégig azt hittem,
hogy a pénzéről beszél...
Balogh Attila
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