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Balázs nagycsaládos, általában környezettudatos, netfüggő, rendes srác. Változás állt be az életében, 

mikor a ház sárkánya bedobta a verseny egy nagy próbatételét. A verseny még csak-csak, de 30%-kal 

kevesebb áram????? -megőrültél??? A hét folyamán barátaival osztotta meg gondolatait, érzéseit.  

Mégiscsak jó egy sárkány a háznál :) 

 

Hétfő, első nap: 
Balázs feleségének facebook fala: 

 
 

Balázs Email: 

Feladó: Majorka 

Címzett: Balázs 

Helllllooo főni! 

Hogy ityeg? Kéne egy nyomtatót újítanom, mondasz egyet? 

 

Feladó: Balázs 

Címzett: Majorka 

jobbra lóg, barátom! ha már érdeklődöl..... kivan a bal bokám a házisárkányomtól! azt találta ki, hogy családilag 

nevezünk valami energiatakarékos miazistenbe!!!!!! mintha nem lett volna elég az ökokör! abba is majdnem 

beledöglöttem. remélem, hogy csak annyi lesz a dolog, hogy néha beírom a fogyasztásokat egy listába osztjóvan. 

azzal nincs nagy gáz, mert amúgyis pöpecül vezetem a számokat ;) 

mire kell a nyomi? 

 

Balázs facebook fala: 

 
****************************** 
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Kedd, második nap: 
Balázs feleségének facebook fala: 

 
Balázs facebook üzenet 

Balázs: Aranyapám! megmondanád mennyi szabadságvesztéssel jár, ha kinyírom a zasszonyt??? 

P. Tamás: Mi a túrós van ott, ember? 

Balázs: Aszongya ne netezzek egy hétig, mert áramot takarít!!! Nooooormális??? Szőnyeget takarítson!!... a 

gyerekek meg persze örülnek neki, mert kitalálta, hogy gyertyánál fürdenek. De hogy én nem fogom gyertyánál 

szappanozni magam az tutifix!  

P. Tamás: Kitartást, különben nem lesz meleg vacsora, öregem! :D 

 Balázs: Meleg vacsora???? A héten csak hideget eszünk hús nélkül, ez is a hatalmas tudatosság része! 

Amikor tegnap a sógoromék itt aludtak és gyertyafénynél ágyaztunk, már ők is felajánlották, hogy inkább odaadják 

azt a húsz forintot, csak hadd kapcsolják fel a villanyt. Erre a kölkök sikítozni kezdtek, hogy versenyben vagyunk. 

Őket sikerült maga mellé állítani, még élvezik is! Gondolhatod! Mondjuk rég szunyáltam ennyit, mint amióta a 

középkorban élünk. 

...na mék kiszedni a kiscsajt a kádból, mert lejárt a két perc zuhany és utánam ordibál! :D 

 

Szerda, harmadik nap: 
Balázs feleségének facebook fala: 

 
Balázs privát facebook üzenet 

P. Tamás: Nocsak, onlány? Mi van a netelvonással? 

 Balázs: Ne is mondd, Aranyapám! Stikában netezek telefonnal a klotyóról…  

P. Tamás: Nehéz az élet, öregem! :D :D :D 

 Balázs: Demennyire! Azt hittem, nincs már lejjebb, de a sárkány elhúzatta velem a hűtőt, te, mi volt 

mögötte… Azt állítja, hogy 30%-kal kevesebb ménkűt zabál, ha kipucolja, meg nem toljuk vissza koppig. Bedugtam 

a fogyasztásmérőt, hiszem, ha látom!  

P. Tamás: :D Majd tudósíts, szerintem elnézett egy nullát.  
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 Balázs: Ja, szerintem is. Meg megyek tegnap a gyerekért, hogy kivegyem a kádból, ott táncolt egy csomó 

vizes ruhán. Már éppen kezdtem lekapni a 10 körméről, hogy minek pakolta bele, erre mondja, hogy ő lábbal mos. 

Lábbal. LÁBBAL!!! És ha ez még mind nem elég, vacsikor az asztalra kellett csapnom, hogy kapcsoljanak egy 

kislámpát a nappaliban, különben nem látom a hülye gyertyák mellett sem, hogy mit lapátolok a számba vacsoránál! 

De talán jobb is lett volna! ;D 

P. Tamás: Gyertyafényes vacsika?! ;) 

 Balázs: Összes pulyával… :D és még morogtak, hogy csak lapátoljam a flamót, minek nézegetem. De 

leszittrend!!! 

P. Tamás: ...na ja, ha vége van a hétnek! :D :D mikor megyünk lógatni?! 

Balázs: Na, az legalább beleférne, de csak ha bringával megyünk. Te! A pupillám már esténként olyan tágra 

nyílt, mint egy kemény drogosnak. Már-már azt gondolom, soha nem szűkül vissza… Amúgy elég hangulatos egy-

egy pillanatig ez a gyertyafényes mizéria és a kaja sem volt olyan vészes. Mondta a gyerek, hogy 1 kg marhahús 

előállítása 13 000 l vizet igényel és egy teli fürdőkádnyi víz 140 l, ennyit igényel 1 csésze kávé előállítása! Basszus! 

Ez mondjuk azért durva! Holnap meg gépezés helyett uncsi társasozást akarnak! Meddig, meddig lehet ezt még 

bírni!... Összezavarodtam! 

************************************** 

Balázs facebook fala: 

 
****************************** 

Csütörtök, negyedik nap: 
Balázs feleségének facebook fala: 

 
Balázs telefonhívás: 

Helló Lacika, figyú, hívj egy kicsit később, ha nem túl sürgős, éppen egy hatalmas társasozós partiban vagyunk a 

családdal és nyerésére állok! Oke? 
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Péntek, ötödik nap: 
Balázs feleségének facebook fala: 

 
Balázs Email: 

Feladó: Balázs 

Címzett: Majorka 

Éppen törlöm a régi leveleimet, ürítem a fiókokat…(kicsit úgy érzem, mintha átmentem volna a macskafogón) Idefigy 

mit találtam: 

 
 

Feladó: Majorka 

Címzett: Balázs 

Mi az a kellemetlen igazság??? 

Amúgy minek törölgetsz, a gmail fullig bírja 

 

Feladó: Balázs 

Címzett: Majorka 

Nono fiam! Tudod te, hogy milyen környezetszennyező tud lenni a világháló?! Csak hogy tanújjá a nagyoktól, eztet 

nézegessed http://feelgreen.blog.hu/2015/03/03/3_zold_keresomotor_a_google_helyett és felmondod nekem mikor 

átbattyogsz a nyomtatóért! Amúgy meg jól figyeljél mennyit nyomtatsz, a papírt sem a hangyák hordják össze…. 

PAPÍRMENTES IRODA, kisbarátom!!! A könyezetre meg csak én figyeljek, mi?! 

*********************************************** 
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Szombat, hatodik nap: 
Balázs facebook fala: 

 
 

Hosszas győzködésem után családunk részt vett az E-on energiatakarékossági pályázatán! Kitartó 

munkámnak és odafigyelésemnek köszönhetően nagyon szép eredményt értünk el! Jó móka volt! 

Gratulálhattok! :D 

 

 
 


