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Antók Ajtony (4.a): Egy hét áram nélkül 

Fölkelek. Hetedik napja nincs áram, 2 napja se gáz, se víz. 

A kétméteres takarót ledobom magamról, és a három pizsi helyett 
felveszek két-három pulóvert. Kimegyek reggelizni. Már megint olvasztott 
hóból készült teát kapok konzervhallal. 

Nincs iskola! Ez a legszuperebb, így nem kell sietni. 

Délelőtt apukám az utolsó benzinnel elment fáért az autóval. Az anyukám 
a nagypapa segítségével bográcsban slambucot főzött, mert volt még itthon 
egy kevés krumpli meg száraz tészta. Amíg főtt a slambuc a kertben, addig 
olvastunk egymásnak, és meséltünk. Ebéd után a maradékot kiraktuk az 
erkélyre, mert most az a hűtőnk. 

Itthon már sokat segítettem fát vágni. Mind kész, így átmehetek 
Bencéhez, ezen a héten már harmadszor. Anyukám nem aggódik a 
közlekedés miatt, mert szinte üresek az utcák. Biciklivel mentünk a 
testvéremmel, mert van egy utánfutónk, amire több dolog is felfér. Vittünk egy 
csomó társasjátékot, hogy segítés után egy kicsi játék is legyen. Átvittük az 
egyik petróleumlámpánkat is. 

Még szürkület előtt, mielőtt a Nap benarancssárgult volna, haza 
indultunk, mert a vaksötét utcákban nem járkálhatunk, de nem is mernénk. 

Hét óra körül elkezdtük a vacsorát. Szalonnát sütöttünk a kertben a 
tűzrakó helyen. A tűz mellett újra jó meleg van! Már fogyóban van a petróleum 
a lámpában, ezért lefekvéshez kis mécsesekkel világítunk. 

Reménykedünk, hogy ez az utolsó áram nélküli nap, de azért sajnálnánk 
is, mert nagyon izgalmas volt eddig. 

Atanaszov Réka (4.b): 
Egy hét áram nélkül 

Egy egész hetet áram nélkül 
el nem tudnék képzelni, 
Valószínű nehéz volna 
ennyit tudok mondani. 

Iskolában decemberben, 
hidegben és sötétben? 
Zseblámpa is kéne biztos, 
ilyen szörnyű időben. 

Az iskolában mit ennének, 
ha nem lenne áram? 
Tüzet raknánk s azon 
sütnénk meg a pipiszárnyat? 

De az is lehet, elmennénk 
innen nagyon messzire. 
Oda ahol van áram 
és nem történik semmi sem. 

De én azért remélem, 
hogy nem fog ilyen történni, 
És ha mégis megpróbáljuk 
valahogyan kibírni. 
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Benedek Eszter (8.a): Egy hét áram nélkül 

Borzasztóan esett az eső. Feltámadt a szél is, majd villámlani kezdett. 
Dörgött az ég, s én egyre rémültebb lettem. 

A kutyámat behívtam a szobámba, közelében már nem volt olyan 
félelmetes az egész. Hirtelen hatalmas robajt hallottunk. A ház elsötétült, 
azonnal tudtam, hogy a villám belecsapott a házunkba és megrongálta a 
vezetékeket. 

Egy órával később anyáék is hazaértek, s apa azonnal lekapcsolta a 
főkapcsolót. Nekem ez nem jutott eszembe. 

Nemsokára fürdéshez készülődtem és egy gyertyával a kezemben 
igyekeztem a fürdőszobába, hogy meleg vizet engedjek a kádba. 

- Nem fog sikerülni, kislányom, mert a meleg vizet a cirkó készülék 
generálja, aminek elektromos áramra van szüksége, hogy működjön. 

- Akkor most mi lesz, anya? 
- Fazékban forralunk vizet gáztűzhelyen. 
Nem voltam maradéktalanul boldog, tudtam, hogy így jóval tovább tart a 

fürdés. 
A szüleim viszont igyekeztek könnyíteni a helyzetünkön, mosolyogva 

járkáltak a lakásban, gyertyával a kezükben, örültek a romantikus estének. 
Másnap reggel iskolába menet, döbbenten tapasztaltam, hogy nem jár a 

hév. Egész Budapesten áramszünet volt! Így gyalog tettem meg az utat. 
Elkéstem, persze, de nem én voltam az egyetlen. Az első szünetben 
barátaimmal beszélgetve egyre jobban kétségbe estünk. 

- Úristen! Mi lesz a telefonunkkal? – kiáltott fel Kincső. 
- Akkor most internet sincs! – mondtam én. 
- Ez komoly? Suli után nem nézhetem a kedvenc sorozatomat? – 

kérdezte Flóra. 
- Nem baj, csajok, akkor délután nálam megírjuk a házit, utána meg 

lemegyünk a Duna-partra! – felelte Kincső. 
Ettől mindnyájunknak jobb kedve kerekedett, Azért az én agyamban 

kattogtak a fogaskerekek: Oké, most 80%-on van a telefonom töltöttsége, 
otthon pedig vár egy teljesen feltöltött power bank, amivel még egy darabig 
kibírom. Később pedig biztosan helyreáll az áramszolgáltatás. 

Tévedtem! 
Mikor este hazaértem, anyáék már a tűzrakóhelynél vártak engem. 
- Ma este szalonnát sütünk! 
- Jó, csak előtte felmegyek beszámolni! 
Azonnal a villanykapcsolóhoz nyúltam, de nem lett világosság. Kicsit 

ingerülten kerestem egy gyertyát és annak fényénél összeszedtem a 
könyveimet. 

Vacsora után megint csak vizet melegítettünk a mosogatáshoz és a 
fürdéshez. 

Szalonnasütés közben arról beszélgettünk, mi lesz most. 
Én kétségbe voltam esve, ha nemsokára lemerül a telefonom, teljesen el 

leszek zárva a külvilágtól. Apa és anya próbált megnyugtatni azzal, hogy az ő 
idejükben is volt élet telefon nélkül. 



6 

- Na, tipikus, megint jönnek ezzel a „bezzeg az én időmben” dumával! – 
dühöngtem magamban. 

Hamar fel is mentem a szobámba és borzasztóan sajnáltam magam. 
Reggel kérdeztem anyától, kivasalta-e a fehér blúzomat, amit az október 

23-i iskolai ünnepségre kellett volna felvennem. 
- Eszter! Áram nélkül vasalni se tudok! – felelte anya. 
- Nagyszerű! – gondoltam. 
- És a ti időtökben a te anyukád hogyan vasalta ki a te ingedet? 
- Az én időmben, kislányom, az én ingemet már én vasaltam. 
Na, szépen vagyunk, gondoltam. Ha rövid időn belül nem áll helyre az 

élet, én tuti, megőrülök. Vagy a szüleim mennek az agyamra vagy az internet 
hiánya. Kerestem gyorsan egy fehér pólót és úgy döntöttem, az is megteszi. 

Az iskolai ünnepség elég rendhagyó volt. Mivel semmilyen elektronikai 
eszközt nem tudtunk használni, összegyűltünk az udvaron és közösen 
beszélgetve elevenítettük fel, miért is volt fontos 1956. október 23. Kicsit 
szokatlan volt, de azt nem mondhatom, hogy nem tetszett. Néhány suli 
társamon komolyan meglepődtem, mennyire értelmesek. Eddig a hangjukat 
se hallottam, mert szünetekben majdnem mindenki a telefonját nyomkodta. 

Barátnőimmel suli után moziba készültünk, de rájöttünk, hogy áram 
nélkül vetítés sem lesz. 

- Akkor társasozzunk valamit csajok! – jutott eszembe. 
Parasztacitivity-t játszottunk, amin sokat nevettünk. Ez egy olyan játék, 

hogy szavakat írunk cetlikre, ezeket bedobjuk egy kalapba, majd az első 
körben valaki húz egy szót, amit a csapattársának megpróbál körülírni. Az 
első kör addig tart, amíg cetli van a kalapban. Második körben az összes lapot 
visszadobjuk a kalapba és mutogatni kell. Végül a harmadik körben egyetlen 
egy szóval kell jellemezni a fecnin lévő kifejezést. Igazán szórakoztató, kár, 
hogy csak addig tudtuk játszani, amíg ránk nem sötétedett. 

- Áram-áram! – fohászkodtam. 
Nélküle a városban is nagyon érdekes volt a helyzet. Egyetlen 

jelzőlámpa sem működött, és a nagyobb útkereszteződésekben folyamatos 
volt a tülkölés. Sajnos a baleset is. Uramisten, gondoltam bele. Ha valakit 
most kórházba kell vinni, vajon hogyan műtik meg orvosi műszerek nélkül. 
Francba a vasalt inggel! 

Este szorongva bújtam anyáékhoz és kértem őket, ne menjenek autóval 
dolgozni! Az is eszembe jutott, mi van most a zöld rendszámú kocsikkal. 
Szuper, hogy ők a környezetbarátok, de áram nélkül nem lehet feltölteni… 

Pontosan egy héttel a vihar után arra ébredtem, hogy anya vajas pirítóst 
hoz a szobámba. 

- A sütőben csináltad, anya? 
- Nem, kicsim, a kenyérpirítóval! 
- Halleluja! – kiáltottam boldogan. 
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Birinyi Flóra Lilla (6.a): Egy hét áram nélkül 

December első hete volt. A Mikulás már megjött, mindenki ünnepi lázban 
égett. Egyik este, mikor késői szolfézsórámról tartottam hazafelé, az 
égősorokat figyeltem, amelyek a házak díszítésére szolgáltak. Arra lettem 
figyelmes, hogy megszűnik a fénykavalkád, minden elsötétül, a HÉV lámpái 
nem adnak többé fényt az utasoknak, a házfalakon csüngő Mikulások sipkája 
nem villog már. 

Ez pár nappal ezelőtt történt, azóta se tért vissza a városba az áram, az 
irritáló szín és fényzűrzavar. Az iskolában gyertyák gyér fényénél tanultunk, 
otthon a kandalló volt az egyetlen hőforrás. A rokonaimmal és iskolán kívüli 
barátaimmal csak levélben tudtam eszmecserét folytatni. Igen lassú módja ez 
a kommunikációnak, de legalább átélhettem anyukám gyermekkorának 
hangulatát. Természetesen nem az áram hiányára gondolok, hanem a 
levelezés izgalmára. Kerékpárral jártam iskolába, mivel az áram hiánya miatt 
a HÉV sem működött. Ilyen utaim alkalmával megfigyelhettem azokat az 
embereket, akik az utcán tartózkodtak. A szemükben ott volt a kétségbeesés, 
ami az enyémben nem. Nem tudom, mitől féltek, tanán attól, hogy örökre 
elment az áram. Erre kevés esély volt. Igaz, sok probléma történhet ilyen 
időkben, például sokkal magasabb a tűzesetek száma. De ha az ember 
óvatos, könnyen átvészelheti azt a rövid időt, amíg helyrehozzák a rendszert. 
Szerencsére visszajött az áram, pár nap alatt elhárították a problémát. 

Így utólag könnyű ezt mondani, de az egyetlen dolog, aminek komolyan 
hiányát éreztem, az a melegvíz volt. Persze jobb lett volna, ha hallgathatok 
zenét, nézhetek filmeket, de hangulatos volt gyertyával világítani, kandallóval 
fűteni, takaróba beburkolózva ücsörögni a nappaliban, gyertyafénynél 
kártyázni. Mindent egybevéve kicsit bánom, hogy ilyen hamar orvosolták a 
problémát, de hát, mivel megszoktuk, kényelmesebb az élet árammal. 
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Hunyadi Botond (7.a): Mi lenne ha… 

Lekapcsolták az áramot, 
mert az erőmű zárlatos. 
Nem volt wifi, 
nem ment a hifi. 

Áram nélkül nincs fűtés, 
se töltés. 
Víz forralás, favágás 
a kényelem a múlté. 

Szállíthatom a fákat 
a taligával. 
Rakhatom a tüzet a kazánba, 
hogy legyen meleg vizem a kádban. 

A hűtőszekrényt kirakom a hóra, 
hogy lehűljön egy szóra. 
Építek egy kemencét, 
ott sütöm meg a lepényt. 

Decemberben rövidek a nappalok, 
ezért gyertyafénynél tanulok. 
Nem nyomkodom a mobilom, 
ezért többet olvasok. 

Kicsit szomorkodom, mert pokemonozni nem tudok. 
Az áramszolgáltató egy hétre elhagyott. 
De ha végül megunom, 
megkeresem a generátorom. 

Azért a környezetért mindent megteszek, 
hogy jobb legyen az életem. 
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Hunyadi Csanád (6.b): Mi lenne ha… 

Decemberben úgy jártam 
lekapcsolták a lámpámat. 
Nem volt wifi. 
Nem ment a hifi. 

Nem láttam a filmemet, 
tönkrement az életem. 
Esti mese kimaradt, 
mert az adás elmaradt. 

Favágás meg tüzelés, 
mert csak akkor lesz fürdés. 
Gyertyafényes vacsora, 
mert a lámpa odavan. 

Rövidek a nappalok, 
ezért korán alhatok. 
Gyertyafénynél olvasok, 
ha megunom elfújom. 

Megváltozott az életem 
a múlté már a kényelem. 
Kreatívan élhetek, 
mert a google nincs velem. 

A mobilom lemerült, 
a pokemon elkerült. 
Inkább egyet ballagok, 
mert a szolgáltató elhagyott. 

De ha a környezetet így védhetem, 
azért mindent megteszek, hogy 
nekem is jobb legyen az életem. 
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Ivády Milán (6.a): Egy hét áram nélkül 

Már sokat gondolkodtam azon, mi is történne áram nélkül. Gondolatban 
kipróbáltam. Elég furcsán alakult a hetem. 

Már a reggel is érdekesen kezdődött. A telefonom nem szólalt meg 
időben, mivel éjszaka lemerült, és nem lett feltöltve, így akkor ébredtem, 
amikor kialudtam magam. Nem tudtam hány óra van. Rájöttem, hogy csak 
hideg kakaót tudok magamnak készíteni, mert a mikró nem működött. A hűtő 
sem működött már, belül nem világított, de a benne lévő élelmiszerek még 
hidegek voltak. A hideg kakaó után elmentem fogat mosni, majd felöltöztem. 
Utána anyukám elvitt minket a HÉV állomásához. Csodálkozva láttuk, hogy 
nem jár a HÉV, így autóval mentünk iskolába. 

Az iskolába érkezve nem tudtam hol van az osztályom, és azt sem hány 
óra van. A csengő sem működött. Feltűnt, hogy sokkal kevesebben voltak az 
iskolában, a többiek valószínűleg még otthon voltak. A folyosón megláttam az 
informatika tanárt, aki szomorúan jött ki a tanteremből, mivel nem működtek a 
számítógépek, így nem tudott órát tartani. Sokan zavarodottan sétáltak a 
folyosón, nem igazán tudták mi történik. Nagy nehezen megtaláltam az 
osztályomat, éppen technika óra volt. Palacsintát sütöttünk volna, de nem 
tudtuk használni a sütőt. 

Elérkezett az ebédidő. Csodálkozva láttam, hogy aznap nem készítettek 
ebédet, mivel nem volt áram, nem működött a tűzhely. Ebéd után anyukám 
jött értem, elmentünk edzésre. A jégpálya tetején tócsák voltak, az edzés 
elmaradt, nem tudtunk felmenni a jégre. Másnap már jég sem nagyon volt a 
pályán, csak víz, így hazamentünk. Otthon végre úgy tűnt kipihenhetem 
magam. Néztem volna a tévét, de természetesen a televízió készülék sem 
működött. Így aztán lefeküdtem aludni, mivel besötétedett, nem láttam 
semmit, alig találtam meg az ágyamat. 

Másnap megint késve ébredtem, de már hideg kakaó sem volt, minden 
megromlott a hűtőben. Iskolába menet anyukám kocsijából kifogyott a benzin, 
tankolni nem tudtunk, mert nem volt áram, nem működtek a benzinkutak. 
Gyalogoltunk. Az utakon sokan voltak, autó viszont egyre kevesebb. 

Az iskolában kihirdették, hogy a napok óta tartó áramszünet miatt 
rendkívüli tanítási szünet lesz pár napig. Ennek megörültem. Hazafelé menet 
sokan gyalogoltunk az úton. Egyszer csak észrevettem egy lovas kocsit. 
Sokan voltak a szekéren, mi is felkéredzkedtünk, így kevesebbet kellett 
gyalogolni. 

Otthon kimentem játszani. Rájöttem mennyi mindent lehet csinálni 
tévézés és számítógépezés helyett. Amikor hazafelé tartottam sok gyereket 
láttam játszani az utcákon. Ennek megörültem, odamentem és csatlakoztam 
hozzájuk. Sokat játszottunk, mire besötétedett hazaindultam. Otthon anyukám 
gyertyát vett elő, azzal világított és fát raktunk a kandallóba, hogy meleg 
legyen, mert hidegek voltak az esték. Este beszélgettem a testvéremmel és 
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anyukámmal. Jó érzés volt, nem rohantunk, nyugalom volt. Ott üldögéltem a 
jó melegben, közben néztem a tüzet és elbóbiskoltam. 

A napok lassabban teltek áram nélkül, de nagyon sok érdekes dologra 
jöttem rá. Minden nap játszottam a gyerekekkel: szánkóztunk, hógolyóztunk, 
hóangyalt készítettünk. Elmentünk a közeli tóhoz és ott korcsolyáztunk. A 
testvéremmel is sokkal többet beszélgettem. Egyre kevésbé hiányzott az 
áram. 

Az ételeink nagyon egyhangúak voltak: lekváros kenyér, mézes kenyér, 
zsíros kenyér. Anyukám azonban rájött, hogyha a kandallóba bedobja a 
parázsra a krumplit, akkor sült krumpli lesz. Nagyon finom volt. 

Már éppen kezdtem megszokni ezt az életet, amikor hirtelen megszólalt 
a telefonom. Rájöttem, hogy ezt az egészet csak álmodtam. Úgy gondolom, 
az élet nem is lenne annyira rossz, ha nem lenne áram. Több időm volt a 
barátaimra. Az álmom végén visszajött az áram ugyan, de az emberek 
annyira megszokták és élvezték, hogy úgy érezték, lehet, hogy néha jól jönne 
egy kis áramszünet. 

Ivády Nina (6.a): Az áram nélküli boldogság 

Sokat gondolkoztam azon, hogy milyen lenne a világ áram nélkül. Azt 
már biztos tudom, hogy nem lehetetlen, mivel az emberek nem is olyan régen 
megvoltak nélküle is, sőt még azt is el tudom képzelni, hogy boldogabbak is 
lehettek, mint napjainkban. Legjobban talán az hiányozna, ha nem tudnék 
jégkorongozni, vagy nagyon messze, északra kellene költöznöm, de nem 
akarom emiatt elhagyni a hazámat. Belegondolok, ha nem lenne áram sok 
dolog használhatatlanná válna, például a számítógép, a konyhagépek és a 
gyárak is… 

Az biztos, hogy áram nélkül nem szennyeznénk annyira a környezetet, 
hiszen 100 éve még térdig ért a hó, most pedig már 2 centiméternek is 
örülünk, ami szerintem a környezetszennyezésnek tudható be. 

Az a baj, hogy a mai világban annyira lehetetlennek tűnik áram nélkül 
élni. Az biztos, hogy többet találkoznék a barátaimmal, mert nem tudnánk 
facetime-ozni. De azt is nehéz elképzelni, hogy mégis, hogy találkoznánk, ha 
nem tudjuk megbeszélni, mert telefon sem működne, max levelet tudnánk 
küldeni egymásnak, de az meg több napig tartana. Előtérbe kerülnének a 
személyes kapcsolatok, nem tudnám késő estig elhúzni tanulnivalóimat, mert 
nem lenne villany, viszont pont emiatt pihentebb is volnék, mert sötétedéskor 
kénytelen lennék lefeküdni aludni, mert az est homályában még olvasni sem 
tudnék. 

Aztán beköszöntött egy áram nélküli hét: 

Az első reggel elaludtam, hiszen áram nélkül a telefonom sem működött, 
másnapra beszereztem egy kakast, így reggel már időben felébredtem. Igen 
ám, de a garázsajtó nem nyílt ki, az autóval nem lehetett kiállni, így második 
nap is lógtam a suliból. Harmadik nap bringára pattantam, azonban olyan 
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dugóba keveredtem, mert nem működtek a lámpák, hogy lekéstem a tanítási 
napot. Izgulta, hogy három napos lógás után a mozanaplóba igazgatói intőt 
kapok, de rájöttem, hogy a mozanapló sem működik. Negyedik nap 
megnyugodtam, hogy áram nélkül mindent megúszhatok, így aztán 
csütörtökön el sem indultam. Mivel nem tudták elküldeni viberen a leckét, így 
volt időm gondolkodni és eszembe jutott, hogy miként tarthatják meg az 
órákat, ha a csengő sem működik. Annyira furdalt a kíváncsiság, hogy 
elhatároztam, ha törik, ha szakad, mindenképpen valahogy bejutok a suliba. 
Előkotortam a régi térképeket és szerencsémre találtam egy tuti titkos, 
dugómentes kerékpárutat. Mivel ez egy erdei út volt, ezért a napom 
madárcsicsergéssel kezdődött. A suliban mindenki kipihent, felfrissült volt, 
biztos mindenki korán lefeküdt, még Gábor bácsi is mosolygósan, fütyörészve 
tért be a suliba. Az órák nagyon jól teltek, mert nem tudták kinyomtatni a 
dolgozat lapokat. A nap megkoronázása a vacak menza helyetti 
szalonnasütés volt. 

Rájöttem, hogy áram nélkül vidám az élet, most már tudom, hogy ezért 
lehettek régen is boldogok az emberek. 

Jablonczky Zsófi (6.b): 1 hét áram nélkül 

2010. December 24. 17:00 karácsonyeste emlékszem mintha csak 
tegnap történt volna. A család ünnepelt az ajándékok már a fa alatt. Hó 
fehérítette az utcákat éppen a kiskarácsony nagy karácsonyt énekeltük mikor 
minden sötét lett. Gondoltuk, hogy egy pár perces áramszünet, de nem az 
volt. Mi pedig nem tudtuk mi vár ránk. De az nagyon rossz volt! 

Szóval karácsonyeste áram nélkül, de jó gyertyákat és gyufákat 
kerestünk elemlámpával. Összesen 19 darabot találtunk. Én kimentem 
levegőzni az unokatestvéremmel, Kevinnel mikor kijön apa, hogy 
megnyugtasson minket. 

- A többi házban sincs áram. –mondta, majd nagyot sóhajtott. 

Csak bámultuk az utcákat, minden sötét volt, apa furcsán nézett. 

- Ti is látjátok? – kérdezte. Mi meg még jobban figyeltük az utcákat, 
hátha észrevesszük, amit ő. 

- Mit? – kérdezte Kevin. 

- A lámpák nem égnek az utcákon! – mondta és tényleg igaza volt, mert 
nem égtek! 

Kicsit megijedtünk, na jó, nem is kicsit ijedtünk meg!Ezek szerint az egész 
országban nincs áram, de az is lehet, hogy az egész világon nincs áram. 
Rossz volt belegondolni, hogy nincs áram, mert akkor most rengeteg ember 
hal meg a világon, mert a gépek, amikkel életbe tartották őket, leálltak. Ez 
annyira megérintett, hogy elkezdtem könnyezni, majd megpróbáltam nyugtatni 
magam, hogy légy erős, meg ilyenek. 
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21:00 óra volt mikor haza mentünk. Kevin nálunk aludt, mert ők messze 
laknak és nem működött a kocsijuk. Otthon sem volt minden az igazi, sötét 
volt, így nem bontottuk ki az ajándékokat, inkább csak lefeküdtünk aludni 
avval a reménnyel, hogy holnap minden oké lesz!!! 

2010. december 25. 10:00 volt mikor fölkeltünk. Hideg volt, ki voltunk hűlve, 
ugyanis nem volt fűtés, a telefonok lemerültek, nem volt meleg víz, a hűtő a 
sütő és a micro nem működött. 1-2 bolt viszont nyitva volt, zöldséget és 
gyümölcsöt árultak. Már majdnem minden elfogyott, de a maradékot 
megvettük. Elkezdett hullani a hó, mindenki nagyon unatkozik és próbálja a 
telefonját működésre bírni. Szörnyű látvány volt, hogy a telefonjukat babrálják 
a helyett, hogy megpróbálnának életben maradni. Hazamentem, elénekeltük a 
kis karácsony, nagy karácsonyt és úgy csináltunk, mintha minden rendben 
lenne, pedig semmi se volt rendben. Csak ültem és játszottam a játékaimmal. 
Gondolatban egészen máshol voltam, azon gondolkoztam, mit kéne csinálni, 
hogy minden rendbe legyen, így ment egész nap. Még 60% van a 
telefonomon, unalmamban ezt nézegettem, mikor elaludtam. 

2010. december 26. 8:42-kor keltem. Anya azt mondta, az egész napot 
átaludtam. Ki voltam fagyva, kb. 6 kabát volt rajtam, de vékonyak. Kop-kop-
kop. Kopogtak, 2 férfi rendőr állt az ajtónkban meleg étellel és ivóvízzel. 

- Nyugodjanak meg, ez egy egyhetes áramszünetnek tűnik, minden 
rendben lesz. Nem rég kaptunk értesítést, hogy ez azért történt, hogy 
segítsünk a földnek, és hogy leszoktassuk az embereket a 
technológiáról. – fejezte be a mondandóját és elment a következő 
házhoz. 

- Megölelhetlek anya? – kérdeztem. 

Anya nem válaszolt, csak bólintott, láttam a szemében, hogy ö se bírja ezt 
olyan könnyen! Ebből végül egy csoportos ölelés lett, aminek nagyon örültem, 
mert ez azt jelenti, hogy összetartunk. Jobban spóroltunk azzal, hogy kaptunk 
egy kád meleg vizet, hogy azok fürödtek először, akik a meleg vizet szeretik, 
utoljára meg, aki a hideg vizet (kicsit undorító). A maradék meleg vízből levest 
készítettünk, ami nagyon finom volt. Kezdtünk belejönni a dologba. 
Társasoztunk, hogy elvonjuk a figyelmet arról, hogy fázunk, éhesek 
vagyunk… ilyenekről, egyben nagyon jó elfoglaltság volt. Rengeteget 
mulattunk és észre se vettük, hogy már 20:38 van. Ettünk fejenként kettő 
almát és elmentünk aludni. Akármilyen rosszak a körülmények mégis úgy 
érzem, hogy ez a világ legjobb napja. 

2010. december 27. 11:15-kor keltem fel. Anya már fent volt és 
gyümölcssalátát csinált. Én is segítettem neki. Nagyon finom lett! A többiek 
délig aludtak és mikor mindenki felkelt nagyon éhes volt. Szerencsére kész 
lett, így mindenki tudott enni. Kevinnel elmentünk sétálni, miután mindenki 
megette az ételt. 

- Képzeld el, direkt nincsen áram! – mondtam Kevinnek. 

- Ezt hogy érted? – kérdezte. 
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- Hát úgy értem, hogy direkt lekapcsolták az áramot, hogy megmentsék a 
földet és hogy ne használjuk a technológiát! – mondtam, majd tovább is 
sétáltunk. 

Elmentünk a játszótérre és a barátnőim is csatlakoztak. Együtt játszottunk fél 
hatig, aztán mindenki hazament. Mi hatra értünk haza, mikor már kész volt a 
vacsora. Ugyanis hoztak nekünk húslevest a szomszédból, mert ők a meleg 
vízből húslevest csináltak. Nagyon finom volt, mi cserébe gyümölcssalátát 
adtunk. Kilenc óra volt mikor lefeküdtem, mert még kitakarítottam a szobám 
és lefürödtem. 

2010. december 28. 9:39-kor keltem, és el kezdtem könyvet olvasni. „A két 
Lotti”. Nagyon szeretem ezt a könyvet, már másodjára olvasom. 

- Zsófi! Gyere egy picit, hagy kérjek valamit! – mondta anya. 

- Igen anya, segítsek mosogatni? – kérdeztem. 

- Nem egészen. Kísérd le Kevint az apukájához, mindjárt ideér. – 
mondta. 

- Oké. – mondtam és elmentem átöltözni. 

Kevin apukája már lent várt mikor lementünk, nagyon örült, hogy ennyi idő 
után újra látja a fiát. 

- Köszi, Zsófi! Hazaviszem az anyukájához. – mondta. 

- Szia, Zsófi! – mondták és elmentek, én meg visszakullogtam a házba. 

Szomorú voltam, mert elment Kevin. Vele mindig jól elvagyok. Felmentem és 
bementem a szobámba. Leültem az íróasztalomhoz és rajzoltam, majd 
elkezdtem gondolkodni. Ezzel is ment az idő, így lett három óra. Csináltam 
egy szendvicset, azzal jól laktam. Csak ültem és néztem ki a fejemből. 
Lementem sétálni, hisz unatkoztam. Esett a hó és hideg volt. Tipikus tél. 
Elsétáltam a barátnőm házához és azon gondolkoztam, hogy felcsöngessek-e 
hozzájuk. Biztos nincs szükségük most pont rám. Gondolom ők is a túlérésért 
küzdenek. Elkezdett könnyezni a szemem, nem tudom miért, de nagyon fájt a 
szívem. Haza mentem, mert már sötétedett, amikor haza értem az első az 
volt, hogy lefeküdtem aludni. 

2010. december 29. 10:51-kor keltem. Mikor kimentem a konyhába apa volt 
kint. Odamentem hozzá és megöleltem. Nagyon szeretek mindenkit 
megölelni, mert olyan meleg érzés, boldogsággal tölt el. Bementem a 
szobámba és megnéztem a telefonomat, 46%, nem tudtam mihez kezdjek 
vele, így hát föltettem a töltőre azzal a reménnyel, hogy lesz áram, de semmi. 
Csak ülök és ülök. Anyáék lementek a boltba, így most egyedül vagyok itthon 
mikor kopogtak. A barátnőm volt az egy halom társasjátékkal, sakk, dáma, 
monopoly, ki nevet a végén, activiti, gazdálkodj okosan és csomó kártyajáték. 
Bekísértem a szobámba, azt mondta nagyon tetszik neki. 

- Sakk matt. – mondtam, miután megvolt a végzetes lépés. 

- Ne már, az hogy lehet, ez nem ér, csalsz! - Nevettük el magunkat. 
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Dámázni nem tudtam, így hát Ki nevet a végéneztünk… már négy óra volt, 
úgyhogy mennie kellett haza. Miután elment kettő óra múlva megjöttek 
anyáék. Rengeteg szatyorral jöttek, tele gyerek pezsgővel, felnőtt pezsgővel, 
műanyag poharakkal és tányérokkal, mindenféle édességgel. 

- Ez micsoda? – kérdeztem anyát. 

- Hát pár nap múlva Szilveszter és addig biztos visszajön az áram. – 
mondta. 

Én meg boldog lettem, hogy vissza jön az áram. Elkezdtem kidíszíteni a 
szobámat. A vacsora szendvics volt. Kilenckor viszont lefeküdtem aludni. 

2010. december 30. 11:54-kor keltem fel, még senki sem volt ébren, úgyhogy 
könyvet olvastam. Megnéztem a telefonomat 37%, szomorú voltam, hisz még 
mindig nincs áram. Lementem sétálni. Feketék voltak az utcák. Hó helyett eső 
és jég esett, szomorkodott az utca, mintha gyászolna, vagy ha fájna neki, 
hogy az egész világ rajta közlekedik. Mikor felmentem már mindenki ébren 
volt. Bementem a szobámba és arra vártam, hogy történjen valami izgalmas. 
De semmi, csak ülök és ülök. Kettő órát ültem az unalomba, mikor azt 
mondtam: „Zsófi vidítsd fel anyát és apát!” Beindult a gondolkozás, míg végül 
eszembe jutott, zsonglőrködöm nekik, biztos tetszeni fog nekik. Kb. 10 percig 
dobáltam a labdát, de csak „szép volt” meg „ügyes vagy”-ot mondtak. A nap 
többi részébe csaka szobámba kuksoltam. Persze sétálni is voltam. Hatkor 
vacsoráztam, utána lefürödtem, megmostam a hajam és lefeküdtem aludni, 
hogy felkészüljek a holnapra. 

2010. december 31. 12:04-kor keltem, nagyon izgultam, hisz ma van 
szilveszter. Felvettem gyönyörű ruhámat, megcsináltam a hajamat és leültem, 
vártam. Megebédeltünk és szépen lassan jöttek az emberek, a családtagok. 
Ez eltelt egészen nyolcig, mikor megvacsoráztunk. Ezzel is elment egy óra, 
mert olyan sokan voltunk. Utána bementünk a nappaliba és ott folytattuk az 
ünneplést. Nem volt sötét, mert ki volt világítva a szoba gyertyákkal, kb. 
harminc darabbal. Még mindig nem jött vissza az áram, de már 23:59, 
elkezdjük énekelni a Himnuszt, láttam a szemükben, hogy feladták és soha 
nem jön vissza az áram. 

- Megbűnhődte már e nép a múltat s jövendőt! – fejeztük be a szöveget, mikor 
mindenki föladta és hirtelen minden világos lett, mintha Isten meghallotta 
volna a többi embert és vissza adta. Mindenki elkezdett ordibálni, mert 
visszajött az áram és egy új élet kezdődött. 
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Juhász Gyöngyvér (7.a): Mi lenne ha…. 
Egy hét áram nélkül 

Sötéten tátog az este, 
Elbújt a kád a beste. 
Tán, ha korábban mennék, 
Utat a fürdőbe lelnék. 

Ahogy a kádba lép a lábad, 
Jeges víztől máris fázhat! 
Nem tudok hát jobb ötletet, 
Fazékban forralok vizet. 

Nincs villany, nincs meleg, 
Vacsorád hidegen eszed. 
És mi a padláson nyert helyt, 
Előkerül a régi sparhelt. 

Huh, micsoda fagyos érzés, 
Nincs a lakásban már fűtés. 
Jó meleg csak úgy vár rád, 
Ha előkapod a vaskályhát. 

Holt a drót a falban, 
A szobában csend van. 
Az utcán csendben hull a hó, 
És nem szól tévé s rádió. 

Ha a héten nincs áram, 
Lakásom lesz az ágyam. 
Nem töltődik telefon, 
Rajzolom kézzel a minekraftot. 

Olvasnék egy latin verset, 
Ami nekem nagyon tetszett. 
Rajzolnék egy színes képet, 
Feledve a fránya gépet.  
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Juhász-Sala Patrik (5.c): Egy hét áram nélkül 

Élt egyszer egy elkényeztetett kisfiú, nem mondom, hogy én lennék az, 
de majd eldöntitek a történetem alapján. 

Egyik nap, ahogy át akartam kapcsolni egy mesére a tévén, véletlenül a 
hírcsatornára kapcsoltam, és egy szörnyű hírre lettem figyelmes. 

Egy hétig nem lesz áram!!! Hogy miiiiii?? Ez most komoly?? Egyáltalán 
hogy élem túl az első napot?! 

Előkaptam egy papírt, mivel jó vagyok matekból számolgatni kezdtem. 
Egy konkrét túlélési tervet dolgoztam ki. A legfontosabbakról listát is 
készítettem. 

Kiszámoltam, hogy 6 napig és 12 óráig tudom használni a telefonomat, 
ha okosan használom.  

Még jó, hogy van napelemes töltőm, és mázli, hogy holnaptól napsütést 
írnak nem esős időt. Éljen a megújuló energia! 

Ezután a kamra felé vettem az irányt, mivel ha nincsen áram, gondolom, 
nem lesznek nyitva a boltok sem. 

Megszámoltam hány darab sólet- és egyéb konzerv van az 
éléskamránkban. Minden napra 2 konzerv jut a családnak. Még szerencse, 
hogy nagybevásárlást tartottunk! 

Jaj és az innivaló? Az a legfontosabb, mivel az ember állítólag 1 hétnél 
tovább nem bírja folyadék nélkül. Hál’ isten, a pincében van sok jeges tea és 
víz, és szerencsére mamának köszönhetően pár szál kolbász és szalámi is. 

Eszembe jutott a macskánk, Zorró, mint családtag, hogy vele mi lesz?! 
Visszamentem a kamrába és sarokban találtam egy nagy doboz 

macskakaját. Hurrá!! Zorró megmenekült! 
De ha rosszul gazdálkodunk a konzervekkel, akkor lehet, hogy nekünk is 

macskaeledelt kell ennünk? Fújj…, muszáj lesz odafigyelnem ki mennyit 
eszik. 

Most jut eszembe, hogy este vak sötét lesz.  Mi lesz itthon? Mivel 
világítunk? 

Ekkor jött a nagy ötlet, összeszámolom és beteszem egy dobozva az 
összes itthon található zseblámpát és gyertyát. 

Nyerő a gondolat, még jó hogy anyukám ilyen romantikus és szereti a 
gyertyákat, mert vagy 100 darabot találtam a nappali szekrényben. 

Találtam 3 zseblámpát is, az egyik dinamós, éljen Jedlik Ányos!  
Így ez a probléma is megoldva. 

Figyelnem kell a kisöcsémre is, mert szereti a tüzet és állandóan 
kísérletezik valamin. Na, majd résen leszek, nehogy felgyújtsa a házat!  

Akkor sajnos a házit is meg kell csinálnom gyertyafény mellett.  
Ekkor nagy örömömben felkiáltottam. 
Hoppá, de nem tudok iskolába menni, mert az elektromos garázskapunk 

nem fog kinyílni! 
Ekkor Apa odajött hozzám, a vállamra tette a kezét, és azt mondta: 
- Fiam, attól még ki lehet nyitni a garázskaput! Ez a kijelentés nagyon 

elszomorított. Pedig már láttam magam előtt az 1 hét szabadságot. 
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Tehát iskola lesz, reggel pedig nem ihatok meleg kakaót, mert nincs 
mikró, és nincs gáztűzhelyünk sem, így marad a hideg tej. 

Jut eszembe a hidegről! Nem lesz fűtésünk és meleg vizünk sem?? 
Na, erre milyen tervet dolgozzak ki? Megvan! Ott a kandalló. 
Igaz az csak a nappalit fogja befűteni, és kell hozzá fa, amiből viszont 

van elég, mert nyáron sokat szoktunk a szabadban bográcsozni. Az a jó az 
egészben, hogy együtt lesz a család egy hétig a nappaliban, ahol aludni is 
fogunk, mert a tetőteret nem tudja befűteni a kandallónk. 

Szerintem mindenre gondoltam, de tényleg mindenre??  

Ez alatt a hét alatt jöttem rá, hogy nem a telefon és a számítógép a 
legfontosabb. Fontosabb, hogy legyen mit ennünk és innunk, hogy ne 
fagyjunk meg a hidegben. 

Szerintem, ha jobban vigyázunk a környezetünkre, sok napelemes dolgot 
építünk, és több szélerőművet, sokkal boldogabb és egyszerűbb lesz minden 
nap az embereknek itt a földön! 

Kanász Ruben (7.a): Áramszünet 

21. századi gyerek vagyok, 
áram nélkül meghalok. 

Nem tudok mit kezdeni magammal, 
tele vagyok aggodalommal. 

Nincs se poszt, se komment ez borzalom, 
hogy legyek így face celeb haldoklom. 

Befejezem szenvedésem, az őseim is kibírták, 
a régi játékok, a legók várnak már. 

Az este hamar eljön, a hűtő folyik 
anya ideges, a hús romlik. 

Apa gyertyát gyújt, együtt a család 
Régi történetek, egy kis mulatság. 

Ez az áramszünet nem is rossz dolog, 
az ember is kikapcsolhat a gondokból. 
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Kiss Rebeka (6.b): Áram nélkül 

Elment az áram a házban 
benn maradtunk a pácban. 
De nem csak mi lettünk szerencsétlenek 
mellettünk a Világ is eszméletlen lett… 

Nincs tv se net 
semmi sincs meg. 
Anyám lázasan telefonál a szolgáltatóval, 
de ő se tud szolgálni semmi használhatóval. 

Reggel későn keltem, az óra nem szólt 
arra ébredtem, hogy az apám felszólt. 
Telefonom lemerült, tölteni most nem lehet, 
de unom már! mikor lesz már újra áram és net?! 

Az iskolában wc-ni nem lehet, 
de ha mégis, abból van a rettenet! 
Otthon mindenki unatkozik, 
de a szobájából elő nem mutatkozik. 

Ebédre keksz meg sólet 
még vacsorára is jó lett. 
Hétfőtől péntekig nem volt semmi gond, 
de pénteken elfogyott az összes tiszta rongy. 

Szombaton találtunk pár hús szeletet, 
gyorsan készítettük a flekkeneket. 
Tüzet gyújtottunk vas tárcsát bele, 
megsütöttük a húst vele. 

Vasárnap mindenki olvasott, 
utána meg unatkozott. 
Anya ajánlotta, hogy társasozzunk, 
de nem vettük komolyan, így tovább gondolkodtunk. 

Hétre járhat az idő, 
nemsokára itt a hétfő! 
Ekkor anyukám kiáltott felfele, 
így elindultunk lefele. 

Semmit nem sejtettünk mikor leültetett minket, 
majd egy játékot vett elő, és mosolyogva nézett. 
Játszani kezdtünk, egyre jobban tetszett, 
de 2 éven át mért nem tettünk ilyet?? 

A Facebook, a Snap chat, a tv meg a net 
annyi rosszat tett!! 
Elhatárolt minket a családunktól, 
az iskolától és a barátainktól. 
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Kun Eszter (5.b): Egy hét áram nélkül 

Ma elment az áram 
s ebben az ajó 

suli bezárt kint hull a hó! 
Itthon meleg, 
tűz ropog, Apa 

befűtött, kandalló lobog. 
Tv, telefon, számítógép 

csak csöndben néz 
nincs, ki kézbe vegye 
nincs, ki játsszon vele. 

Nem jár a busz, 
gyalog megyünk mindenhova. 

Gyertya ég, 
kint szürke az ég. 
Anya készít vacsit, 

van itthon sok tartalék, 
új szó a szótáramban 

a takarék! 
Korán fekszünk 

előtte jól összejövünk: 
Apa, Anya, Tesó, Papa, Mama 

s pár jó szomszéd is itt melegszik, 
megosztjuk a meleget, 

nevetünk, eleget. 
Előkerül a kártya, 

társas, s a dugi csoki, 
fürödni ma nem kell, 

majd holnap melegítünk vizet; 
Meddig tart ez a helyzet?? 

Napok mennek, 
együtt vagyunk, 
sorban állunk, 

kenyeret a pizzázóból hozunk, 
van ételünk, van melegünk, 
előkerül sok könyvünk. 

Anya–Apa néha már ideges, 
hogyan tovább ha 

a helyzet nem ideiglenes? 
A hét elrepül az áram visszatér, 

nyaraltunk nélküle, jó lenne ha máskor is így lehetne!! 
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Kun Iván (6.b): Egy hét áram nélkül 

Egy nap elment az áram. Meglepődtem, mert még sohasem történt ilyen. 
Téli reggel volt és már éreztem, hogy nem megy a fűtés, így Apa begyújtotta a 
kandallót. Anya hangosan gondolkodott: 

- Most legalább megtudjuk, milyen az élet áram nélkül. A rádióban az 
áramszünet előtt bemondták, hogy legalább 1 hétig lesz így! 

- Szerintem ennek senki sem örül! – válaszoltam. 

- Hidd el jobb lesz, mint gondolnád! – mondta Anya. 

- Szerintem meg nem! – válaszoltam, mert egyáltalán nem tudtam 
elképzelni mi lehet ebben a jó! 

Elindultam a suliba, de már az oda vezető úton feltűnt valami: nagyon 
nagy volt a csönd. Nem csöngött senki telefonja a buszon és alig pár autót 
láttam csak. A buszvezető bácsi bemondta, hogy holnaptól nem járnak a 
buszok előreláthatólag egy hétig. Anyának igaza lett és már az első órán 
rengeteget nevettünk, mert nem volt igazi magyar óra, a tanár nem jutott be a 
suliba. Mivel egyre hidegebb lett a tanteremben az igazgató néni kihirdette, 
hogy amíg az áramszünet tart, nem kell suliba jönni! 

- JUHÚÚÚÚÚ SZÜNEEEEET! – kiáltottuk egyszerre. 

Sokat vártunk a hazafelé tartó buszra. Ahogy ott ácsorogtunk elkezdtem 
gondolkozni, hogy mennyi minden nem lesz most használható. Például ha 
hazaérek, nem játszhatok az X-boxon és Tv-t sem tudok nézni. Na és ott van 
Apa laptopja vagy a telefonjaink! Semmi nem lesz használható pár órán 
belül…de legalább be tudok fűteni a kandallóba! Otthon kiderült, hogy 
Anyáéknak sem kell munkába menniük. 

Anya nagyon aggódott, hogy mit fogunk enni, mert csak a kis boltok 
maradtak nyitva, ahol csak tartós élelmiszereket lehetett kapni. Apa 
megnyugtatott minket, hogyannyi ennivalónk van a kamrában, ami egy fél 
évre is elég lenne! Igen-igen válaszolta Anya, csakhogy a nagy része 
alapanyag…”hogy készítek bármit az elektromos főzőlapom nélkül?” – 
mondta. Valóban ez gond volt….minden esetre volt pár zacskó ételünk, 
konzervünk, szalámink, sajtunk, kenyerünk. Ezen kívül volt még almánk, 
banánunk, kekszeink, zöldségek, cukor, tojás, liszt, tej és a tegnapi rizseshús 
maradéka! Mielőtt lemerült Apa telefonja sikerült beszélnünk a mamámékkal, 
akiket rábeszéltünk, hogy költözzenek át hozzánk, mert itt legalább tudunk 
fűteni. 

Még sötétedés előtt megérkeztek, és mi nagyon örültünk neki, hogy 
végra itt vannak velünk! A következő hét olyan volt, mint egy vakáció: sokáig 
aludhattunk, sokat kártyáztunk, társasoztunk együtt. Először furcsa volt, hogy 
nem zajong a TV, hogy nem csörög Apa telefonja, és hogy egyszerűbb 
ételeket eszünk. Kevés autó járt, és a HÉV hangja még messziről sem volt 
hallható. Esténként gyertyákat gyújtottunk, vagy az elemlámpákkal 
világítottunk. Minden másnap kellett csak fürdenünk, mert macerás volt a 
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kandallónál vizet melegíteni! Sokat sétáltunk és beszélgettünk arról, hogy 
meddig tudnánk így élni. Még egy könyvet is elkezdtem olvasni! Nagyon 
tetszett ez a semmittevés, bár Anyáék sokszor sugdolóztak komor arccal, 
amiből csak gondoltam, hogy mégsem minden olyan buli!! A legrosszabb az 
volt, hogy a Mamának elfogyott a szívgyógyszere, így hosszú órákat kellett 
sorban állnia Apának a közeli gyógyszertárban. 

Mikor hazaért a gyógyszerrel már sötétedett, és átfagyva, havasan esett 
be a meleg lakásba. Ebben a pillanatban felvillant a lámpa, elindult a hűtő; 
visszatért az áram! Kicsit bántam, hogy véget ért a téli vakációm, de örültem 
is, mert Anyáék végre nyugodtan mosolyogtak össze a Mamámékkal. 

Laki Gabriella Lambrini (3.b): Egy hét áram nélkül 

Szeretném Nektek elmesélni Luca történetét, ami az ő kis falujában 
történt. 

Zimankós, téli időben, erősen havazott, és éppen Luca névnapja volt, 
amikor a kis hegyi falu áram nélkül maradt. Sajnos sokáig tartott. Egy egész 
hétig, éppen az adventi időszak közepén! A kislány családjára sok feladat 
várt. Ki kellett találniuk azt is, hogyan süssék meg a karácsonyi pulykát. Luca 
szomorkodott, hogy nem olvashatja esténként a névnapjára kapott könyvet, 
de hamar felvidult, mert nagypapája mesélt neki gyerekkori emlékeiről, a 
betlehemezésről és a regölésről 

Szülei is csodát műveltek! Újra élesztették a régi kemencét, ahol a 
pulykát és a bejglit megsütötték. Sötétedés után pedig bábelőadást tartottak a 
kandalló tüze mellett.  

Éppen amikor a negyedik gyertyát gyújtották meg az adventi koszorún, 
abban a pillanatban a kis falucska utcáin ismét világítottak a lámpák. Mintha 
karácsonyi ajándékként kapták volna, újra lett áram. 

Ámulattal hallgattam Luca emlékeit a felejthetetlen áram nélküli adventi 
készülődésről. 
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Lovász Réka (8.b): Egy hét áram nélkül 

December 13. kedd 

Ez egy bolond nap volt. A délutáni fizika órán kialudtak a lámpák és a 
tanárok rohangálni kezdtek. Fél óra múlva megjelentek az első szülők, anya is 
eljött értünk. Óvatosan vezetett hazafelé, mert nem működtek a közlekedési 
lámpák sem. Szerencse, hogy közel lakunk. Mindenki arról beszél, hogy az 
egész országban nem lesz áram, mert leálltak az erőművek. A kajak edzés is 
elmaradt. Senki sem tudja, mi lesz holnap és meddig tart ez az egész. Anya 
szerzett gyertyákat, elemeket és az üzletből haza hozta a rádiós magnót, de 
már híreket sem tudnak adni. Cserélgettük a telefonokat, de már térerő és wifi 
sincsen. A barátaimmal sem tudok csetelni. Este apa is átjött segíteni, hozott 
egy nagy dobozt mindenfélével, amire szükségünk lehet. A hűtőből 
szatyrokba tettek mindent és az ablakokba lógatták. Még jó, hogy tél van. 
Szendvicset vacsoráztunk és közben válságstábot tartottak anyuék. Nem 
lehet majd mosni, sem kaját melegíteni, és reggelre a radiátorok is hidegek 
lesznek. Apa szerez majd egy kályhát és tűzifát, hogy tudjunk mosdani és 
főzni. Az összes paplant és takarót elővettük, hogy ne fázzunk éjjel. 

December 15. szerda 

Ez egy rémálom. Se tévé, se internet, a barátaimat sem érem el. 
Összeverekednek az emberek az utcán. Senki nem tud semmit. Mikor lesz 
már ennek vége? 

December 17. szombat 

Nem is tudom, hol kezdjem, annyi minden történt. Teljesen felfordult az 
életünk. Közeleg a karácsony, emiatt most sokan idegeskednek. Az utcákon 
rendőrök és katonák járőröznek, mert sok boltot feltörtek. Néhány helyen 
kinyitottak, ott hosszú sorok kígyóznak kenyérért és tejért. A híreket az 
egyenruhásoktól kapjuk, hétvégén helyre állhat a régi rend. Az emberek a 
parkokban gyűlnek össze és beszélgetnek, csereberélnek. Mi is gyakran 
levisszük a kutyákat és már néhány barátommal is tudtam találkozni. 
Elsétáltunk az iskolához is, még be van zárva. Ma tartottak egy rövid edzést is 
nekünk, de csak annyit, hogy sötétedésig hazaérjünk. A testvérem táncórái 
elmaradtak, emiatt néha kicsit szomorú. Most éppen magának énekel és ugrál 
a szomszéd szobában. A lakás olyan, mint egy barlang. Szeretem, hogy 
gyertyafényes. A kályhán melegítünk vizet és anya azon főz-süt. Néha okádja 
a füstöt, amit nagyon utálunk. Csak kis adagokat eszünk, mert be kell osztani, 
amink van. Egész nap vastag pulóverben és kabátban mászkálunk. Tisztára, 
mint az eszkimók. Anyáék sem tudnak dolgozni, úgyhogy együtt töltjük a 
napot. Olvasunk, sétálunk és társasozunk. Néha azt találgatjuk, mi lenne, ha 
soha többé nem lenne áram. Újra mindent kézzel írnánk, a barátainkkal 
leveleznénk. A találkozókat előre meg kellene beszélni. Lovas kocsival és 
gőzmozdonnyal utaznánk, és azzal szállítanának mindent. Kerékpárral és 
gyalog járnánk iskolába, munkába, bevásárolni. Az ételeknek is más íze van. 
Nem lenne ennyire rohanás az életünk. Egyik este anya a lámpaoltókról 
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mesélt, akik az utcai világításról gondoskodtak. Különös világ lenne, nagyon 
más. 

December 20. kedd 

Arra ébredtünk, hogy izzadunk. Újraindult a fűtés, a tévé előtt lestük a 
híreket. Még vannak fennakadások. A telefonokat is gyorsan töltőre tettük. 
Azért jó volt ez a hosszú szünet. Sokkal több időt töltöttünk együtt. Azt 
hiszem, nem fogok már annyit internetezni vagy tévézni. Karácsonykor pedig 
csak gyertyát használunk majd… 

Palágyi Luca (5.b): Egy hét áram nélkül 

Vacsorára készültünk a Nagyihoz. Már húztuk a cipőnket, amikor vak 
sötétség borult a lakásra. Anya kotorászva kereste a táskáját. A húgommal 
hunyorogva néztük a szekrényt, hova is raktuk a cipőnket? Apa nevetve állt a 
bejárati ajtóban (persze ő már kész volt), miközben mi bénázva rángattuk fel a 
surranónkat magunkra. 

Az autóból jól láthattuk, hogy nem csak minket érintett az áramszünet, 
egész Budapest sötétségbe borult. Kiderült, hogy egy hétig maradunk áram 
nélkül.  A vacsoránál gyertyával világítottuk meg az asztalt, különben honnan 
tudtuk volna, hogy tényleg nagyi ínycsiklandó kacsacombját esszük-e. Úgy 
éreztem magam, mintha a középkorba csöppentem volna.  

Anya szuper ötletnek tartotta, és hazaérve kitalálták a szomszédainkkal, 
hogy miként éljünk a következő áram nélküli napokban úgy, ahogy a 
középkorban éltek az emberek. Sátrakat állítottunk fel.  Volt külön fürdő -, 
konyha-, alvó- és közösségi sátor.  

Apa tüzet rakott, Krisztiánék felhozták a tárolóból a régi kályhájukat és 
Dóriék is nagyon örültek, hogy a nyári kempingezésből, sok hasznos dolog 
maradt. 

A fiúk dézsát készítettek deszkából. Ebben fürödtünk, talán ez volt az 
egészben a legviccesebb. 

A férfiak „vadászni” mentek a (boltba). Bár nem működött a pénztárgép, 
de egy kedves eladó e nélkül is odaadta nekik a húst. A húst felszúrtuk 
nyársakra és megsütöttük a lobogó tűzben. 

A nők elkészítették a köretet és a salátát, sőt esténként ropogós kenyér 
is készült. 

A társasjátékok helyett falovakkal játszottunk. Esténként a sötétben 
rémtörténeteket meséltünk egymásnak. A férfiak elfelejtették a TV-t és a 
laptopot, a nők elfelejtették a táskájukat és a lakkjukat, a gyerekek pedig 
teljesen jól szórakoztak. 

Az egyik „vadászatról” komor arcú vadászok tértek vissza. Mind 
szomorúan mesélték, miként gépelte be a számokat az eladónő a 
pénztárgépbe.  

Visszaköltöztünk ugyan a rendes lakásunkba, de egy-két dolgot továbbra 
is úgy csináltunk, mint az elmúlt héten. ( A téli hideg kiváló hűtőszekrénynek 
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bizonyult.) Biztos vagyok benne, hogy senki sem fogja elfelejteni ezt a 
csodálatos hetet. 

 
Végh Adél 8.a  
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Péczeli Botond (7.b): Mi lenne, ha… 

A napokban sokat gondolkodtam azon, hogy milyen hatással lenne az 
életemre, ha egy nap arra ébrednék, hogy nincs áram. Ez a téma annyira 
lefoglalta a gondolataimat, hogy éjszaka, még álmomban is visszatért. 

Álmomban egy reggel arra ébredtem, hogy nem volt áram. Már 
ébredéskor észrevettem, hogy valami nincs rendben, mert szokatlanul hideg 
volt a lakásban. 

- Mi történt itt? – kérdeztem magamtól, s hogy ezt kiderítsem már 
nyúltam is a villanykapcsoló felé, de sajnos ez sem segített világosabban látni. 

Anya gyertyát gyújtott, amitől egy picit barátságosabbá vált a helyzet. 
Kicsit morcosan és vacogva indultam a fürdőszoba felé, de ekkor egy 

újabb, nem várt kellemetlenséggel találtam szemben magam. 
- Miért nincs meleg víz? – morogtam. 

Ezután már meg sem lepődtem azon, hogy a konyhában anya 
bosszúsan takarítja a leolvadt hűtőt és fagyasztót, s hogy a megszokott forró 
teám nem gőzölög az asztalon. 

Az iskolában viszont egy kicsit jobb kedvre derültem, mikor bejelentették, 
hogy villany, fűtés és ebéd hiányában egy hét iskolai szünetet rendelnek el. 

Boldogan mentem haza és tervezgettem, hogy mit fogok csinálni a 
hirtelen jött szünetben. 

Amint hazaértem, már ültem is le a tv elé, de ekkor rájöttem, hogy áram 
hiányában csak a fekete képernyőt nézhetem. Ez nem tett boldoggá. 

- Sebaj, majd játszok a számítógépen! – gondoltam, de ekkor döbbentem 
rá, hogy elfelejtettem feltölteni az akkumulátorát. 

Kétségbeesetten elővettem a mobilomat, de az sem kecsegtetett sok 
jóval. Internet hiányában nem sok választást engedett, s a töltöttséget jelző 
szint is vészesen csökkent. 

Szomorúan ültem a hideg, sötét lakásban. A gyertya fényébe bámulva 
arra gondoltam, hogy milyen természetesnek is vesszük, hogy ég a villany és 
minden működik körülöttünk, s milyen kiszolgáltatottak és elesettek vagyunk, 
ha ez nem így van. 

Ekkor hazajöttek a szüleim és mondták, hogy ők sem tudnak dolgozni 
áram nélkül. 

Ők valahogy nem tűntek olyan boldognak. Mesélték, hogy milyen 
nehézséget okoz az áramszünet a városban. A tömegközlekedés nem 
működik, a boltok, bankok, hivatalok nem nyitottak ki, a gyárak működése 
leállt. És ekkor tudtuk meg, hogy egy hétig nem lesz áram. Ez egy kicsit 
megijesztett. 

- Mit fogunk csinálni? – gondoltam, de ekkor anyának jó ötlete 
támadt. 

- Menjünk el a nagyiékhoz! Ott vidéken sokkal könnyebben átvészeljük 
ezt az időszakot. Mindenki jó ötletnek tartotta. Összepakoltuk a ruháinkat, a 
maradék ennivalót, s már indultunk is. 

Mondanom sem kell, a nagyiék boldogok voltak, amikor váratlanul 
megjelentünk. Ültünk a cserépkályha mellett, élveztük annak melegét. Nagyi 
finom vacsorát készített, s közben nagyokat beszélgettünk. 
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Csodálatos egy hetet töltöttünk el együtt. Eleinte hiányoztak az 
elektromos kütyüim, de ahogy telt az idő, egyre kevesebbet gondoltam rájuk. 
Élveztem a beszélgetéseket és az együtt töltött sok-sok időt. 

Egy hét elteltével szomorúan búcsúzkodtunk, s indultunk haza. 
Mikor hazaértünk meleg és világos lakás várt minket. Elhárították a hibát, 

s újra volt áram. Valahogy mégsem voltam boldog… 
Hiányozni fog a sok együtt töltött idő, a beszélgetések, közös játékok. 

- Olyan jó volt, hogy mindig volt egymásra időnk! – gondoltam, de 
ekkor meghallottam anya hangját.  

- Ébresztő! 
Az álmomból megtanultam, hogy a technikai eszközök bár könnyebbé 

teszik az életünket, nem pótolhatatlanok. Tanuljuk meg okosan használni 
őket! 

Rátkai Zóra (4.b): 
Egy hét áram nélkül 

December van, s nagyon hideg 
Hazafelé mendegélek. 
Hívogat a meleg szoba, 
Forró tea és vacsora! 

Álljunk meg egy pillanatra! 
Minden házban sötét van 
Telefonon érdeklődtem 
Nincsen áram Budapesten! 

Nincsen áram Budapesten? 
Mit csináljunk jó istenem? 
Nincsen meleg kaja itthon, 
Nem működik az iPhonom! 

Kapcsolókat kapcsolgatok 
De fényt mégsem találhatok. 
Tablet, tévé nem működik 
Mindenki csak unatkozik. 

Mit csináljunk, gondolkozom, 
A rádiót bekapcsolom. 
Meggyújtjuk az összes gyertyát, 
De jó végre látom anyát. 

A Monopoly előkerül, 
Mindenki, hogy belemerül! 
Estig játszunk szó nélkül, 
Anyu veszít, Apu derül. 

Gyertyafénynél vacsorázunk 
Rég volt együtt a családunk, 
Beszélgetünk, viccelődünk 
Milyen jó lett ez az estünk. 

Tévé, tablet nem hiányzott. 
Az egész család együtt 
És a legklasszabb hír mára 
Nem kell menni iskolába. 
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Romhányi Regina (5.a): Egy hét áram nélkül… 

December 18. vasárnap 

Ma nem kellett korán kelni. Fél nyolckor ébredtem, így még olvastam egy 
jó könyvet az ágyban. Mikor anyuék felébredtek, kérdezték, hogy mit kérek 
reggelire. Mikor kikeltem az ágyból, nagyon hideg volt a szobámban. 
Megkívántam egy jó meleg kakaót. Lementünk a konyhába, és mikor 
kinyitottuk a hűtőt, a lámpája nem gyulladt ki. Szinte egyszerre sóhajtottunk: 
áramszünet. Máskor is volt már, néha 1-2 órára is, de akár 1-2 percre is 
nagyon bosszantó, hiszen a legtöbb napi teendőnkhöz áramról működő 
eszközöket használunk. Anyuék kicsit megijedtek, mert nálunk a gáz-cirkónk 
működéséhez áram is kell. Szerencsére van gáztűzhelyünk, így a meleg 
kakaó azért nem maradt el, bár anyu a gázt gyufával gyújtotta meg, amit 
sosem láttam tőle. 

Imádok hétvégenként gépezni, tévét nézni. A tévénézésről most 
lemondhatok, de szerencsére a laptopom fel van töltve. Játszottam rajta egy 
darabig, míg anyu főzött. Közben persze mérgelődött, hogy nem tud mosni, 
pedig télen amúgy is olyan lassan száradnak a ruhák. Van egy kisrádiónk, ami 
elemmel működik. Anyu azt hallgatta főzés közben. Ebédre már olyan hideg 
volt a szobában, hogy inkább lementem a konyhába, ahol a meleg leves és az 
egyéb készülő étel, egy picit melegebbé tette a hőmérsékletet. Egyszer csak 
mindannyiunk számára ijesztő hír hangzott el a rádióban: Budapesten egy 
hétig nem lesz áram. 

Mindannyian egymásra néztünk. Anyuék arcán rémület, szerintem az 
öcsém fel sem fogta, hogy ez mit jelent. Legnagyobb félelmünk az volt, hogy 
nem lesz fűtésünk. A hétvégét kabátban, sapkában töltöttük otthon. És mi 
gépezés és tévénézés helyett tanultunk. Kicsit több időt fordítottam a 
történelemre és a természetismeretre, mint terveztem. 

Aztán elkezdtem gondolkodni: Hiszen jövő szombaton Karácsony! Nem 
lesz áram? Nem fog este gyönyörű 100 kis égő csillogni a mindig plafonig érő 
Karácsonyfánkon? Nagyon elszomorodtam. Anyuék vigasztaltak. Ők nem is 
akarták elhinni, hogy ilyen lehet manapság, a 21. században. Délután 
kikérdezték a leckét, aztán mivel nem működött a porszívó, a takarítás elég 
rövidre sikeredett. Utána játszottunk együtt egy társasjátékot, de sajnos 
többre már nem volt idő, mert nagyon hamar besötétedett. Este 
meggyújtottunk egy gyertyát és beszélgettünk. A lakásban zseblámpával 
közlekedtünk. Mivel meleg víz sem volt, így ma nem fürödtünk. Este korábban 
lefeküdtünk aludni. Nagyon bosszantott, hogy nem tudok olvasni. Sokáig 
feküdtem az ágyban, mire végre elaludtam. Arra gondoltam, hogy jó lenne 
most az öcsémmel egy szobában aludni, mert lehetne vele beszélgetni. Még 
sosem aludtam kabátban és sapkában, de most kénytelen voltam. 

December 19. hétfő 

Reggel kicsit világos volt már, mikor elmentem az iskolába. Ott legalább 
fűtöttek. Ugyan a projektorokat és az egyéb elektromos dolgokat nem 
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használtuk, de a könyvekben, füzetekben sokat dolgoztunk, és a tanárok 
sokat meséltek. Sajnos már sötétedett mire hazaértünk. Nagymama hozott 
minket haza az iskolából, aki folyton aggódott, hogy vajon meddig lesz még 
közlekedés Budapesten. Neki van egy háza Balatonon, így úgy döntött, hogy 
kedd reggel még gyorsan leutazik oda. Ott van áram, fűtés, és télen is nagyon 
szép a Balaton. 

December 20. kedd 

Ma van idén az utolsó tanítási nap. Anyu már szabadságon van a 
Karácsony miatt. Reggel már nem a hűtőhöz ment a reggelinkért, hanem ki az 
udvarra. Ott azért még mindig hidegebb van, mint a lakásban. Ehhez fel sem 
kellett öltöznie, mert folyton kabát van rajta. De megszületett az akcióterv: 
Tanítás után jön értünk, és délután apu elvisz minket Szobra a nagypapához. 
Ott cserépkályha is van, a pince pedig tele van fával, így ha ott is áramszünet 
lenne, akkor sem fáznánk. Én úgy örültem! Apunak sajnos haza kellett jönnie, 
mert már nem volt szabadsága. Az utolsót is kivette az őszi szünetben. 

December 21. szerda 

Apu telefonált reggel, hogy a fagyasztóból sok mindent ki kell dobni, 
hiszen sajnos az sem működik. Pedig nagy fagyasztónk van, mindig tele van 
hússal, zöldséggel. Micsoda pazarlás. 

Délelőtt találkoztam Gerdával. Már ő is iskolás. Elsős. Ő a szüleim 
keresztlánya. Nagypapa barátnőjének az unokája. De jó, hogy áramszünet 
van! Ha nem lenne, akkor most otthon kellene takarítani vagy a plázákban, 
boltokban mászkálni és Karácsonyra vásárolgatni. Ehelyett együtt a 
nagycsalád, esik a hó, szánkózunk, hógolyózunk és vidéken vagyunk. 

December 22. csütörtök 

Nagypapa átköltözött a barátnőjéhez, Erzsikéhez, még itt vagyunk nála, 
így miénk az egész lakás. Persze minden reggel már itt van korán és friss 
péksütiket hoz a péktől. Mert itt nyitva vannak az üzletek. Szegény apu otthon 
alig talált nyitva boltot. Mert nincs nyitva semmi, hisz a pénztárgépek sem 
működnek. Most minden boltos szabadságon lehet. Nem baj! Holnap este jön. 
Előtte jól megeteti a kutyusunkat, egy napot meg talán ő is kibír nélkülünk, 
hisz nagypapához nem hozhatja, itt nincs kert.  

December 23. péntek 

Megjött apu. Még jó, hogy az áramszünet előtt tankolta tele az autót, 
mert így el tudott jönni. Reggel fél kilenckor már itt volt. Az ő munkahelyén úgy 
döntöttek, hogy sok érdemi munkát nem tudnak végezni a dolgozók az 
árammal működő gépek nélkül, így aznap már be sem kellett menniük. Apu 
fogorvos. Ugyan az ő gépe sem működött, azért megvizsgálták a betegeket, 
és a súlyos eseteket elküldték vidékre. Azt mesélte, hogy röntgen nélkül 
sokkal nehezebb volt a munka. Fogakat nem tudott betömni, de párat ki tudott 
húzni. Persze azt is csak addig, amíg volt steril fogó, mert a sterilizátor sem 
működött. Még jó, hogy a kórházaknak. ahonnan nem tudnak sehova sem 
menni a betegek, van saját generátoruk vészhelyzet esetére. Apu a 
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karácsonyi ajándékokat nem felejtette otthon. Reggeli után elmentünk a helyi 
boltba, és bevásároltunk. Ma nem egyedül kell anyunak sütni és főzni. 
Elmentünk Gerdáékhoz, ahol ott volt Erzsike, az ő két felnőtt lánya, és együtt 
főztek anyuval. Mi Gerdával meg annyit játszottunk, mint még soha, miközben 
minden sütit megkóstoltunk, és mi is formákat nyomtunk a mézessütiből. 

December 24. szombat 

Eddig mindig nagypapa jött hozzánk Karácsony délután. Most mi 
vagyunk itt nála. Milyen más, hogy 14-en ülünk az asztal körül az ebédnél. 

Gerdához még a Jézuska jön. Így mindenki titkolózik előtte, ezért a 
délutánt Erzsikénél töltöttük. Hihetetlenül izgatott voltam. Nem otthon 
karácsonyozunk! Hanem a Gerdáéknál! Alig vártuk egész délután, hogy végre 
négy órakor induljunk hozzájuk! 14-en álltunk a fa körül, nem csak hatan, 
ahogy otthon szoktuk. Együtt bontottuk az ajándékokat, együtt vacsoráztunk. 
Éjfélkor mentünk haza. Csodálatos volt ez a Karácsony! Közben 
elgondolkoztam azon, hogy mit csináltunk volna Budapesten, ha nincsenek 
vidéki rokonaink. Valószínűleg nem este lett volna a Karácsony, hanem még 
nappali fénynél. Csillagszórók akkor is lettek volna a fán, de gyertya biztos 
nem, mert nagypapa mindig attól fél, hogy a gyertyától leég a lakás. Persze 
azért hasznos is. Hiszen áramszünet idején nem csak zseblámpával lehet 
világítani, hanem gyertyával is. Anyuék jó sok gyertyát összegyűjtöttek az 
évek során, de sosem használtuk őket. Még jó, hogy legalább tudtuk, hogy hol 
vannak. 

December 25. vasárnap 

Nagypapa megint jött reggel egy csomó bejglivel, és széles mosollyal az 
arcán hazaküldött minket, hogy menjünk haza, mert újra van Budapesten 
áram. Persze biztosított róla, hogy ő is velünk jön, hiszen otthon is felállítjuk a 
Karácsonyfát, és nagymamával is megtartjuk a Karácsonyt, aki már vonatozik 
haza Balatonról egy csomó bejglivel. Idén kétszer is volt Karácsonyunk! És 
milyen jó, hogy este újra ég a lámpa, és estig játszhatunk a Karácsonyra 
kapott társasjátékokkal. 

Rőth Zsófia Natália (5.c): Hét nap áram nélkül 

Egy borongós, hideg decemberi vasárnapon este hét után sötét lett a 
lakásban, ekkor még nem tudtuk, hogy ez így lesz egy hétig. 

A lakótelepen, ahol élünk több alkalommal kikapcsolták az áramot 1-2 
órára. Nem estünk kétségbe, anyukám elővette a gyertyákat, azzal 
világítottunk. Másnap reggel anya egy kis tócsát vett észre a hűtőszekrény 
alatt. Bizony elkezdett kiolvadni! Hiába kapcsolgattuk a villanykapcsolókat 
nem lett világosság. Apukám lement a boltba, de bezárták az áramszünet 
miatt. Mindenki találgatott mi történhetett és meddig fog tartani. Anyuval a 
romlandó ételeket becsomagoltuk, ládába raktuk és kitettük az erkélyre. Még 
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szerencse, hogy mínusz fokok vannak, különben megromlana minden. Apa 
megtapintotta a radiátort. 

- Ez jéghideg! – mondta. 

- Fel kell öltöznünk, méghozzá rétegesen, hogy meg ne fázzunk! – szólt 
anya. 

Az öcsém kapcsolgatta a tévét, de hiába. 

- Biztos napkitörés van az űrben, nem veszik az égi antennák a jelet. – 
mondta Peti. 

Elmosolyodtunk ezen. 

- Most mit csináljunk? Unatkozunk, beszélgessünk – miről? 

- Az áramszünetről. – szólt Péter.  

Leültünk a nappaliba anyu takarókat hozott és beszélgettünk. A mai 21. 
századi embernek nehéz elképzelni az életet áram nélkül. Édesapám 
mesélte, hogy nem is olyan régen Amerikában is volt pár napos áramszünet. 
Az emberek pánikolni kezdtek. 

- Mindenki azt hitte, hogy itt a világvége? – kérdeztem. 

- Lehet. – válaszolta apu. 

Az áram használatára vagyunk berendezkedve. Árammal működnek 
háztartási gépeink, az automaták, a boltokban a pénztárgépek, az erőművek, 
amik az energiát termelik. 

- Kivéve a nap- és szélerőműveket. – mondtam. 

- Igen okos vagy. – mondta apa. – Áram kell az iskolába, óvodába, 
kórházakra. 

- Mindenhez áram kell! – kiáltotta Peti. 

Az egész nap beszélgetéssel és találgatással telt. 

- Mit tegyünk, ha napokig tart az áramszünet, - kérdeztem. 

- Gondolkozzunk! – felelte apu. 

Anya már a hűtőszekrényt kiürítette. Szerencsére a tűzhelyünk gázzal 
működik, így a fagyos húst meg tudjuk sütni. 

- Vizet is tudunk melegíteni, és melegedni is tudunk. – örvendezett Péter. 

- A gáz lángját nem használhatjuk melegedésre, mert elfogy az oxigén és 
megfájdul a fejünk. 

- Akkor szellőztessünk! – mondtam. 

- Ne szellőztessünk, mert akkor bejön a hideg! – kiáltotta Peti. 

Eljött a délután és besötétedett. Újból elővettük a gyertyákat, hogy világítsunk. 
A lakás szép és hangulatos volt. Vizet melegítettünk a fürdéshez, nagyon 
kevés volt a víz. 
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- Ha belegondolok 100-szor ennyi vizet szoktam zuhanyozáskor 
elhasználni. 

- Pocsékolás. – mondta anyu. 

Hamar elfújtuk a gyertyákat. Jól betakaróztunk és reménykedtünk, hogy 
holnap már lesz áram. Reggel ébredés után szomorúan láttuk, hogy nem 
égnek a lámpák. apa a szomszédokkal beszélgetett a helyzetről. Tudnak e 
valamit. Mik az esélyeink? Sem tévé, se számítógép, se újság. Mindenhez 
áram kell. A telefonomat sem tudom feltölteni. Wifi sincs. Nincs semmi. Igen 
elkeseredtem, még csak a második nap és mikor lesz vége. Átmentem a 
barátnőmhöz, még szerencse, hogy nem tíz emeletes házban lakik, mert a 
liftek sem működnek. Ők is tanácstalanok voltak, mint mi. Apu a picéből 
felhozta a szobabiciklit, mert most jött el a pillanat, hogy hasznát vegyük. 

- Amíg biciklizünk, nem fázunk. Kár, hogy nincs generátorunk, mert azzal 
tudnánk áramot csinálni. 

- És hogyan apa? – kérdezte Peti. 

- Úgy, hogy pedáloznál és kellene még egy akkumulátor is, ami tárolja az 
áramot. Addig lenne világítás, amíg hajtod a biciklit. Mozgás közben 
nem fázol. – mondta apa. 

Aput hirtelen behívták a munkahelyére. Apu orvos, vészhelyzet van a 
kórházban is. Nem tudnak operálni, nem működnek a gépek. Szerencsére 
van autónk, mert a tömegközlekedés leállt. Fogytán a gyertyánk, elővettük a 
karácsonyra vett mécseseket is. Anya kézzel mosta a ruhákat, és igen 
nehezen száradtak meg. Amíg világos volt sokat játszottunk, társasoztunk, 
kártyáztunk, beszélgettünk, s találgattunk meddig lesz még így. Féltem, mert 
nem éreztem magam biztonságban, az áram biztonságot adott. Minden 
kiszámíthatatlan lett. Elfogyott az utolsó mécsesünk. 

- Hetedik napja nincs áram. Anyu, mi lesz, ha nem jön vissza az áram? – 
kérdeztem. 

- Semmi baj Kicsim, ha jövő héten sem kapcsolják vissza az áramot, 
kitalálunk valamit. – mondat anya. 

Apa hazajött a körházból, s megtudta, hogy az egész városban nincs áram, 
de máshol van. Ezért úgy döntöttünk vidékre megyünk a nagymamához. 

- Holnap összepakolunk, és elmegyünk. – mondta apu. 

A legszükségesebb dolgokat bepakoltuk. Még egy éjszaka ebben a lakásban. 
Reggel én ébredtem fel legelőször, s csak úgy megszokásból felkapcsoltam a 
villanyt. Fény lett, égett a lámpa. Szaladtam ébreszteni anyáékat és Petit. 
Futottam a Tv-hez, a számítógépet is bekapcsoltam. A bőröndből még nem 
csomagoltunk ki pár napig, amíg biztos nem lett, hogy nem megy el újból az 
áram. 
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Erre az egy hétre mindig emlékezni fogok. A jó az volt, hogy nagyon sokat 
beszélgettünk, több idő volt egymásra, de soha többé nem szeretnék áram 
nélkül élni. 

 
Farkas Zsolt 8.a  



34 

Szakáli Anna (3.b): Egy hét áram nélkül 

Hannával, a kishúgommal és anyával jöttünk haza az iskolából, és 
amikor hazaértünk, nem tudtuk felkapcsolni a villanyt. Elromlott volna a 
villanykörte? Amikor be akartam kapcsolni a tv-t, az sem sikerült. Aztán teát 
sem tudtunk főzni. Ekkor anya felkiáltott: - Nincs áram!  

A szomszéd Pali bácsi lemondóan integetett át: - Nálunk sincs áram, 
állítólag egy hétig nem lesz.  

- Gyorsan elő a gyertyákat! – szólalt meg apa, aki időközben hazaért.  

- Én félek a sötétben - kesergett Hanna.  

- Semmi baj – nyugtatgattam a kishúgomat – meggyújtom a kedvenc 
illatos gyertyámat és mesélek neked, hogy könnyebben elaludjál.  

- Vigyázz Ancsika, tudod, hogy a gyufa nem játék, majd segítek neked! – 
szólt anya. De előbb vacsorázzunk! – mondta. - Még szerencse, hogy most 
vettem az ABC-ben a vajat és a szalámit, így az időközben kikapcsolt hűtőben 
nem tudott megromlani. 

Vacsora után csak „macskamosdásra” volt lehetőség meleg víz híján, de 
nem baj, ez is megtette.  

Másnap reggel apa meglepő módon leült mellénk a reggeliző asztalhoz, 
és beszélgettünk, nem pedig a tévét bámulta.  

Mikor beértünk az iskolába, kérték, hogy maradjunk kabátban, mert 
sajnos hideg lesz. Extra mennyiségű tornaóránk volt, ugyanis Erika néni 
aggódott, nehogy megfázzunk, meg különben is, az informatika órát nem 
tudták megtartani. 

Mikor hazaértünk, anya kicsit szabadkozott, hogy nem tudott meleg 
vacsorát készíteni, viszont cserébe a hideg szendvics mellé még egy csokit is 
ehettünk, sőt kiderült, hogy anyáék is szeretik a gumicukrot. 

Este nagyot beszélgetett a család. Azt is megtudtam, hogy apa nagyon 
szeret énekelni, rockzenésznek készült, így adott egy kis ízelítőt 
énektehetségéből. Na, és anya! Ti tudtátok, hogy színésznő akart lenni? 
Elszavalta a kedvenc versét! Nahát, én ezt a verset legutóbb az internetről 
próbáltam megtanulni! De furcsa! Már napok óta elő sem vettem a tabletet, és 
nem hiányoznak az internetes játékok sem. Anya milyen sokszor mondta 
nekem, hogy olvassam a könyvespolcomon lévő könyveket, és ne azt a 
fránya telefont böngésszem! El is olvastam anya kedvenc gyerekkönyvét. 

Áram nélkül pórszívózni sem lehetett. Ez annyira nem is hiányzott. 
Helyette anya kitalálta, hogy söpörjük össze a morzsákat! Ezt felváltva 
csináltuk: apa, Hanna és én. Szerencsére mindhárman egyetértettünk abban, 
hogy sötétben, de még gyertyafénynél sem lehet felmosni és söpörni. Igazi 
szövetséget kötöttünk mi négyen. 

Aztán újra lett áram, de a szövetségünk megmaradt. Elhatároztuk, hogy 
sokat fogunk beszélgetni, és könyvet olvasni. Annak is örülök, hogy a hűtő 
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már működik, és a finom sajtok nem romlanak meg, illetve, hogy anya tud 
ízletes levest főzni. Nem is volt olyan rossz ez az egy hét áram nélkül! 

Szilágyi Lili (4.a): Egy hét áram nélkül 

December van. Reggel felkelek, kimászom az ágyból. A 
villanykapcsolóhoz megyek és fel akarom kapcsolni, de nem megy. Átmegyek 
apához és szólok neki. Megnézi és megállapítja, hogy nincs áram. 

Ezzel az a baj, hogyha nincsen áram, akkor fény, meleg víz és fűtés 
sincsen. Ez utóbbi nem is olyan nagy baj, amikor télen is 20 fok van. 
Mindnyájan próbálunk fölöltözni, ami nehezen, de sikerült. Anya néha ki is 
borul, ami nem csoda, mert én sem tudok csak hagyományos fogkefével fogat 
mosni és mivel alig látom magam a tükörben, így fésülködni sem tudok 
rendesen. Nagy nehezen eljutunk a liftig, ami természetesen nem működik, 
így hát lépcsőzünk. 

Az iskolában mindenki más is kicsit idegesen érkezik. A barátnőimmel 
napközben sokat mókázunk, a szünetekben az udvaron rohangálunk és az 
orgona újra virágzik a kerítésen. Anya nagyon fog neki örülni este, ha már 
reggel olyan ideges volt az áram miatt. Ha áram nincs is, de virágillat lesz. Az 
udvaron a fiúk valamit suttogtak egymás között és a tanárok is kicsit 
idegesebbek voltak. Ez a nyugtalanság óráról-órára csak nőtt. Nem volt meleg 
ebéd, szendvicset kaptunk, aminek én nagyon örültem, mert szeretem a 
szendvicset, de pár barátnőm nem örült neki. Én inkább az uzsonnára kapott 
körtének nem örültem, egy alma jobban tetszett volna, vagy egy Túró Rudi, 
vagy kettő. 

Délután apa jött értem és rajta is azt láttam, mint a tanáraimon. 
Megkérdeztem tőle, hogy mi baj van, mire kicsit habozott, majd elmondta, 
hogy az áramszünet nem volt véletlen. Idegen űrhajók érkeztek a Földre, 
amelyek feltankoltak árammal. Apa azt mondta, hogy eddig is sok ufóval 
találkozott az úton, de most bebizonyosodott, hogy tényleg itt vannak. Sok 
erőmű meghibásodott, így alig pár szél és vízerőmű maradt csak 
működőképes. Állítólag az egész világ kénytelen lesz átállni a környezetbarát 
erőművekre, mert csak ezeket nem tudják felszippantani az idegenek.  

Este meggyújtottunk pár gyertyát, amit rövid idő alatt meg is szoktam. 
Ami szokatlan volt, az a táblagépem és a Nintendóm hiánya. Nem tudtam 
videókat nézni az interneten. Apa meggyújtott három gyertyát a szobámban 
és ezek fényénél kezdtem rajzolni. Elővettem egy régi kirakóst is. A második 
napon levettem a polcomról a kedvenc varázslótanoncomról szóló könyv első 
részét és elkezdtem olvasni. Végre nem csak filmen fogom nézni. Nagyon 
nyugisan telnek így az estéim. 

Nincs suli! Tök jó, állítólag átmeneti suli szünet van. Még nem tudjuk 
meddig fog ez tartani, de már most hiányoznak a barátaim. Otthon szinte 
egész nap csak olvasok, meg kézműveskedem. Egy üres cipős dobozt 
becsomagoltam fehér papírba és kifestettem kékre. Anya varródobozában 
találtam masnikat, azokat ráragasztottam. Ez lesz a kincses dobozom. Apa 
napról napra idegesebb és sokat járkál el valahová. Anya is feszültebb, de 
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nem annyira, mint apa. Megkérdeztem apát, hogy elmehetek-e vele, de azt 
mondta szó sem lehet róla. A hetedik napon egész nap nagy volt a jövés-
menés. Anya és apa halkan beszélgettek egész délelőtt, anya sírt és sokat 
ölelkeztek. Apa bejött a szobámba és miután megpuszilt, azt mondta 
elmennek az idegenek, de neki velük kell mennie, mert szükségük van egy 
békekövetre. Apa nem, nem akarom! Neeeee....BUMM! 

Mikor felkeltem éreztem, hogy nagyon bevertem a fejem a tetőtérbe, ahol 
az ágyam van. Atya ég, ez egy álom volt? Nem akarok egy hetet áram nélkül! 

Vankó Dániel (5.a): Egy hét áram nélkül (nincsáram-napló) 

December 16. szombat 

Ma elkezdődött egy olyan kaland, amit nem vártunk, de jó volt. Tél volt, 
már szünet. Egy sima szüneti nap. Olvastam. Anya dél körül egyszer 
odahívott, hogy nem működik a gépe, leálltak az elektromos fűtőtestek, és a 
sütő sem működik. Egyértelmű, hogy nincs áram. A biztosíték pedig rendben 
volt. Pár perc alatt tudtuk, hogy az egész környéken nincs áram. Fázni 
kezdtünk, hiányzott a fűtés, mert kint a hőmérő 7 °C-ot mutatott. A többiek 
bírták, de én nem. Egy tálcára téve az ételt bevittem az ágyba. Az asztalnál a 
félig rántott-hús evése közben elhatározták, hogy ez így nem maradhat 
tovább, lemegyünk a nagymamáékhoz Szekszárdra, ahol gázkályha, 
gáztűzhely, és megfelelő mennyiségű gázpalack van. Ma már itt aludtam el. 

December 17. vasárnap 

Azért az út nem volt olyan egyszerű. Az utolsó fél kilométeren a motor 
elromlott, így az autót tolni kellett. Mára bőségesen megfáztunk mind a 
négyen. És a Mama sincs nagyon jól. Ennyit erről. A tesóm írja a regényét. Én 
meg olvasok, illetve írom ezt. Így alakult eddig a mai nap. Most már nem 
akarok többet írni, úgyhogy a holnapi bejegyzésben írom le a ma délutánt. 
Még ennyit írok. Az ebéd zabpehely. Már érzem is az illatát. 

December 18. hétfő 

A bökkenőről még nem beszéltem: az ivóvíz. A házba elektromos 
szivattyú szívná fel a vizet. Mivel nincs áram, két utcával arrébb, egy artézi 
kúthoz kell menni vízért, ami nem lenne baj, de örömünkre és bánatunkra is 
elkezdett esni a hó, s így majdnem teljesen lehetetlenné tette azt, hogy 
néhány csepp vizet is hozzunk. A tegnap délutánról: egész délután felhős volt 
az ég, úgyhogy az utolsó reményünk, hogy napos idő lesz, elveszett. Tudniillik 
a nagypapám tavaly húsz – harminc napelemet felszereltetett a tetőre, de 
ezek most annyit sem termeltek – mondta a nagypapám, ami egy hajszárító 
kétperces működtetése fogyaszt. Bent ültünk a szobában, és megpróbáltunk 
olvasni, de nem nagyon tudtunk.  Ez volt a tegnap délutáni program. Ez még 
nem annyira tragikus, de a gázunk már fogyóban van, s meleg víz sincs már 
sok. 

December 19. kedd 
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Ma hiányzott először igazán az áram. Ami meleg víz volt a házban, 
elfogyott, s gázunk se volt már. Ültünk bent a szobában, olyan ruhában, 
mintha eszkimók lennénk, mert nagyon – nagyon hideg volt. 
Társasjátékoztunk, vagy olvastunk, beszélgettünk egymással. Estefelé az 
utolsó gyertyánkat is elhasználtuk, tehát már világítani sem tudunk. 

December 20. szerda 

Majdnem megfagytunk ma már. Hidegebb lett egy kicsit, a hó zuhogott, s 
már térdig ért. Ráadásul az artézi kútba belefagyott a víz, már csak arra a 
víztartalékra számíthatunk, ami még a házban van. Kimentünk volna az 
utcára, de az ajtót se tudtuk már kinyitni, akkora volt a hó. A konyha előtt van 
egy kis helyiség, amit üveg fed be. Ennek az üvege betörött, s a nyakunkba 
hullott egy teljes hókupac. Már akkor is havat kell takarítani, ha a ház egyik 
feléből a másikba akarunk jutni. Nem tudom, mi lesz így velünk. Imádkoztunk, 
hogy holnap jobb idő legyen.  

December 21. csütörtök 

Isten meghallgatta imánkat, ma már melegebb lett az idő, de nem sokkal. 
1 – 2 fok volt. Kimentünk az utcára hógolyózni, az legalább átmelegít. Nagyon 
jó volt végre újra a szabadban lenni annyi nap után. Már nem vagyok nagyon 
megfázva, s a többieknek is enyhült a náthája.  

December 22. péntek 

Ma délután megtörtént egy olyan esemény, amit régóta vártunk: kisütött 
a nap! Álltam a ház előtt, s egyszer csak elkezdett búgni a bojler, a szivattyú 
elkezdte szívni fel a vizet. Milyen kellemes hangok voltak hat nap után ezek 
számomra! A napelemek már sokat termelnek, úgyhogy újra tudunk inni a 
csapból, és meleg víz is van! Mivel már megjött az áram, fölöslegesnek tartom 
a naplóírást, úgyhogy egyelőre itt a VÉGE! 

Vankó Lóránt (6.b): Egy hét áram nélkül 

A téli szünet előtti utolsó tanítási napon, december 19-én már reggel 
hétkor be kellett menni a technikaterembe, a bázisunkba. Ma ugyanis 
elmentünk az osztályunkkal a Vígszínházba megnézni a Pál utcai fiúkat. A 
könyvet Juci nénivel1  már negyedikben elolvastuk, a filmet is láttuk, de a 
színpadra írt változatával még nem találkoztunk. 

Az előadás mindenkinek tetszett, szenzációsan előadták a színészek. 
Elindultunk vissza az iskolába, ahol egy kiadós ebéd után mindenki mehetett 
haza. Mire az otthonomba érkeztem, anya már otthon volt, a testvérem 
viszont még nem, ő csak a hatodik órája után fog hazajönni. Amíg Dani, az 
öcsém megérkezett, elkészítettem a házi feladatomat és csináltam egy 
hatodikos felvételit, majd zongoráztam. 

                                                 
1
 Ő volt alsóban az osztályfőnökünk. 
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Vacsora közben történt meg a nagy szerencsétlenség: a lámpa leszakadt 
és beleesett az apám tányérjába. Ő megvizsgálta az elszakadt drótot, 
megállapította, hogy már túl régóta üzemelt. Fel akartuk kapcsolni a 
kislámpát, de akkor döbbentünk rá az igazságra: nincsen áram. Fogat 
mostunk a testvéremmel együtt és lefeküdtünk az emeletes ágyunkba. 

Másnap reggel felébredtünk, anya kipróbálta, hogy már van-e áram, még 
mindig nem volt. Megreggeliztünk, majd délig olvastunk, zongoráztunk és 
gitároztunk. Az ebéd oldalas (az egyik kedvenc ételem) volt rizzsel meg 
répával.2 Nagyon finom volt, háromszor is repetáztam belőle. Ebéd után apa 
mondta, hogy nézzem meg a postaládát, hátha jött valami újság vagy számla. 

Egy papírdarabra kézírással írt üzenet jött a név nélküli feladótól: „Egész 
Magyarországon elment az elektromosság.” Elhatároztuk, hogy elmegyünk 
Szabadszállásra a nagyszüleinkhez, ott van gáztűzhely. A probléma csak az 
volt, hogy az autónkból kifogyott teljesen a benzin. Nem lehetett menni vele, 
még a következő benzinkútig se bírta. A megoldás végül az lett, hogy egy 
taxis elvontatta a kocsinkat tankolni és végre sikeresen indulhattunk. 

Nagyon nagy dugó volt, a máskor kétórás utat most öt óra alatt tettük 
meg. Amikor odaértünk, már hét óra volt, gyorsan elfogyasztottuk a vacsorát 
(szilvásgombóc), fogat mostunk és már aludtunk is. 

A téli szünet második napján Morzsi 3  vidám ugatására ébredtünk. 
Felöltöztünk és kimentünk hozzá játszani a kertbe, mivel tegnap még csak 
nem is üdvözöltük őt. Eközben a szüleink a reggeli és az ebéd elkészítésén 
foglalatosodtak, a mamáék meg átmentek valami ismerőshöz. (Megjegyzés: 
Itt, Szabadszálláson ebben a házban a reggeli 9-10, az ebéd meg 2-3 órakor 
szokott lenni.) 

Megettük a tízórait, kimentünk a ház mögé, ott olvastunk, az eb is nagy 
érdeklődést mutatott a könyvek iránt, kíváncsian szaglászta azokat. Egyszer 
majd talán a kutyát is megtanítjuk írni-olvasni, meg számolni. A nagyszüleink 
megérkeztek, állítólag a papa csinált egy zuhanyzót a tanyán, ami a nap 
segítségével felmelegíti a vizet. 

Az ebéd paradicsomleves volt birkapörkölttel, meg nokedlivel. Pár órával 
később (6-kor) már teljesen besötétedett, elfogyasztottuk a vacsorát és 
kimentünk autóval a tanyára fürödni. Hétre értünk vissza a házba, fogat 
mostunk és elaludtunk. 

Másnap reggel mindenki sokáig aludt, annyira, hogy rögtön 
reggelizhettünk is. Valami zajt hallottunk, mintha a házszomszédunk zenét 
hallgatna. Becsöngettünk hozzá és megkérdeztük tőle, honnan van árama, 
erre azt felelte, hogy napelemeket szereltetett fel. Meghívott bennünket 
magyar-belga focimeccset nézni, ami éppen akkor volt, a végeredmény 4-3 
lett. 

                                                 
2
 Villanysütőnk van, az oldalast tegnap este készítette anya másnapra. 

3
 A nagyszüleink mozgékony kutyája. 
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Visszamentünk az udvarra kutyázni, olvastunk, majd megebédeltünk. 
Délután kártyáztunk a papával és apával, a mama elkészítette a vacsorát, 
fürödtünk a szomszédnál, fogat mostunk és feküdtünk le. 

A téli szünet negyedik napján egy hangosbemondó szava keltett fel 
minket, miszerint az utcánkban ügyességi versenyt rendeznek kutyáknak. Úgy 
döntöttünk, hogy benevezzük Morzsit, kimentünk a hang irányába. A 
„mérkőzés” egész napos volt, végig szurkoltunk az ebnek, végül ő győzött. Ma 
volt huszonharmadika, holnap lesz karácsony, úgyhogy gyorsan felállítottuk 
és kidíszítettük a fát. 

Megvolt a vacsora, fürdés és fogmosás, reméltük, hogy holnapra már 
visszajön az áram. Nem nagyon tudtunk aludni az éjszaka, borzasztóan hideg 
volt. 

Másnap áram ugyan még nem volt, viszont sűrű pelyhekben elkezdett 
esni a hó, nyolc órakor már tíz centi volt. Mire megreggeliztünk már Morzsi is 
be akart jönni a házba, annyira hideg volt odakint. Beengedtük, hiszen a 
hőmérő kint mínusz öt fokot mutatott, ott mégse maradhat az eb. 

Az ebéd palacsinta volt, utána a desszert pedig csoki- és vaníliajégkrém. 
Aztán megünnepeltük a karácsonyt, a testvéremmel együtt kaptunk egy-egy 
pár görkorcsolyát. Megvacsoráztunk, megmostuk a fogunkat és elaludtunk. 

A téli szünet hatodik napján délben a mama már be tudta kapcsolni a 
televíziót, ez azt jeleni, hogy újra van elektromosság! Az autónkkal ebéd után 
visszamentünk Pestre, ennek a fogalmazásnak is itt a vége. 
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