
Félutas-program eseménynaplója 
 
 
2003-04.01.-től szerződést írtunk alá Kováts Péterrel, aki  a Budapest 1147. Katona József  9-11. III/3. 
szám alatti lakás tulajdonosa. A lakást bérbe vettük ( Megálló Csoport ) azzal a céllal, hogy itt 
indíthassuk be a már régóta tervezett félutas programunkat. A lakás 67 négyzetméteres, kétszobás, 
összkomfortos. 
A szerződés aláírása előtt Cike és én ( Puyes ) sokat beszéltünk a tulajdonossal, aki előtt nem titkoltuk 
azt, hogy milyen célból vennénk bérbe a lakását. Teljes mértékben együttműködésre találtunk. 
Terveink szerint olyan talpraállt szenvedélybetegek költöznének ide akik rehabilitációs kezelésük 
befejeztével Budapestre költöznek, de a lakhatásuk nem megoldott. Persze az együttműködésben 
elsősorban Komló jöhetett szóba. Vártunk és találgattunk vajon Ők mit szólnak majd hozzá. Ez alatt az 
idő alatt persze volt egy csomó teendő. Rendezni kellett a lakás költségeit ami havi 80.000 Ft + rezsi, 
tervezgetni, agyalni, megbeszélni, és megint tervezgetni, agyalni, megbeszélni. Hogy jutottunk-e 
valamire? Majd kiderül! De én azt hiszem igen. 
Erős kis csapatunk van most! Andris, Csaba, Edit, Cike és Én. Együtt sok mindenre képesek lehetünk! 
És akkor április 4.-én jött a Mihi, hogy elmondjuk neki a terveinket és meghallgassuk a komlóiak 
elképzelését. 
A félutas lakásban találkoztunk délután 5 órakor. A Mihi, Edit, Csaba, Andris, Cike meg Én. Ja meg a 
Mónika, de Ő elment sétálni. 
A beszélgetés előre mutató volt és az együttműködésre nyitott. A tervek szerint olyan emberek is 
jönnének a félutas lakásba akik még nem fejezték be a programjukat Komlón. Olyan mint a Zsidai Zoli, 
akire mi is gondoltunk. Meg a Maki! De Ő már bezárta a programját Komlón. Ez így jónak tűnik mert 
akkor megmarad a fokozatosság. A Maki már dolgozik, többé-kevésbé visszailleszkedett a nagyvárosi 
élet mindennapjaiba, átadhatja a tapasztalatait az éppen terápiás intézetből érkező emberkének. 
Abban maradtunk, hogy a komlóiak elutaznak  Ausztriába és utána jön a Zsidai.  
Kereteket kell kitalálni, szabályokat és legfőképpen egy programot! Ja, és be kellene rendezni a 
lakást! 
Egyenlőre 200.000 Ft-ot tudunk elkölteni a pályázaton nyert 1.200.000 Ft-ból. Április 9.-én Andrissal 
átmentünk a Katonába és méreteket vettünk a lakásról. Másnap meglátogattuk az IKEA áruházat, ahol 
vettünk két ágyat meg egy-két apróságot. És akkor jött a szombat (ápr.12.) és a Makit átköltöztettük 
vagy beköltöztettük, ahogy tetszik. Kapott még a Maki 50.000 Ft-ot, hogy vegyen meg egy pár 
apróságot amire szükség van még a lakásban. 
 
 
Az eseménynapló a továbbiakban a félutas- lakás-programban résztvevők által leírt történetekkel 
folytadódik! 
 
2003. augusztus 11. (Maki) 
 
Ma a Rékánál ébredtem, reggel átjöttem ide, kávé+zuhany, aztán elindultam dolgozni. Még 
megöntöztem a növényt, amin alul elkezdett csöpögni a víz. Ez nagyon felidegesített mert mindent 
eláztatott, ezért este megnéztem a növényt és elég jól néz ki ahhoz képest ahogy reggel volt. 
A hűtő üres és James által hozott gyümölcsöket ettünk. A TV-ben a Rémvadászok mennek.  Jamie 
csak pénteken kap fizetést, akkor fizetjük ki a számlákat. Már túllennék ezeken. Jó éjszakát! 
 
 
Augusztus 12. (Maki) 
 
Délelőtt itthon voltam, kimostam a ruháimat, tettem-vettem. Végül is ma inkább bent történtek velem 
izgalmasabb dolgok, gondolok most a kifakadásomra meg a Rékára. Jamie itthon van. TV-zek, 
mindjárt enni fogunk. Biciklizés közben végig futott a gondolat, hogy beugrok a Rékához, de nem 
tettem. Azért vagyok ideges, mert csak úgy odanyomott egy csókot búcsúzáskor. Na mindegy! Bejött 
a Megállóba a Pedró és azt mondta, hogy a közös térbe bármit lerakhatunk. A házmester meg 
bekaphatja! Mindjárt eszünk! 
 
 
Augusztus 14. (Maki) 
 



Tegnap nem itthon aludtam, de ma reggel már itt vagyok. Egyértelmű a változás. Van egy új 
mosógépünk, csak pár gomb van rajta, így hát gőzöm sincs, hogy működik. 
 
 
Augusztus 18. (Maki) 
 
Az utóbbi pár napban nem voltam itthon, így hát a feljegyzéseim egy kicsit össze-visszák. 
Az új mosógépet már tudom használni, a Megálló mezeit mostam ki rajta. 
Jamie mint megtudtam újra pénzszűkében van, és ez a hangulatára is kihatott. Nagyon örültem, hogy 
amikor hazajöttem mégis minden rendben volt. Most megyek szabadságra, szerdán még hazajövök 
egy kicsit. Ma kifizetem az ELMŰ számlát is. 
 
Jamie légyszi folytasd a naplót! Öntözd a növényt!!!! Ma már meglocsoltam!  
Ölel: Makay                 Majd hívlak! 
 
 
Augusztus 20. (Maki) 
 
Hello Jamie! 
What’s up Buddy? I will phone you. See you soon on Saturday with Vöri. By.: Makay 
 
 
Augusztus 24. (Maki) 
 
Hétzáró csoport 
Jamie, Cike, Makay 
 
 
Augusztus 25. (Maki) 
 
Szombaton nálunk aludt a Vöri, vasárnap indult hegyet mászni. A tegnapi csoporton a Cike volt, ahol 
főképpen a Jamieről volt szó. Téma: Miért neki a legszarabb a világon? 
Ma este van, már voltam itt egyszer, illetve lettem volna, ha a Jamie nem aludt volna be. 
Kaptunk ma egy fizetési felszólítást, amit én egyáltalán nem értek! Eléggé bosszant és dühös is 
vagyok a mai nap miatt! Na ennyi! JÓÉCCAKÁT!!!! 
 
 
Augusztus 28. (Maki) 
 
Vacsorázunk Jamievel, Óriás Bécsiszelet. 
Már három napja egy kicsit unott vagyok. A mosógépnek most az ajtaja nem nyílik ki. Kicsit megint 
sok ez a drogtéma, néha. Jó lenne egy nap amikor nem ezt hallom kint sem és magamban sem. 
 
 
Augusztus 31. (Maki) 
 
Hétzáró csoport 
Jamie, Cike, Makay 
Törölközők, függöny, mosógép 
 
Ma megjött a Mecsekfalui hegymászó titán: VÖRI! 
 
 
Szeptember 2. (Maki) 
 
Tegnap itt aludtak a Kekec, Dínó, Mazsi! Finom vacsi, Privát Gold nézés, ……, alvás. Reggel köhögő 
rohamok. 
 
Helló Kekec vagyok!            
 Írjátok a naplót, mert az jó! Köszi, hogy itt aludhattunk + a vacsit is.  



Azt látom, hogy nem könnyű ( sőt kurva nehéz ) itt is együtt lakni, de, hogy ez jobb legyen, arról csak ti 
tudtok tenni. Legyetek megértőek, elfogadóbbak mint terápián és akkor könnyebb lesz. 
Lehet, hogy én könnyen beszélek, de hát én is ebbe a lakásba készülök!    Hajrá!!!! Helló Cike, 
Puyes!! 
 
 
Szeptember (Maki)  
 
Sziasztok Makay vagyok!  
Tegnap beköltözött a két új lakó, Kekec csütörtökig, Miki egy hónapig fog itt tartózkodni. 
Este beszélgettünk az itteni életről, szabályokról. A félutas tele van! 
 
 
Szeptember 12. (James) 
 
Melózni mentem, utána megint csak az időmet húzták a központban a munkaruha kapcsán. Egész 
nap vártam, hogy indulhassak Komlóra. 19.45-ös vonattal mentem és egy kollégámmal találkoztam a 
vonaton. 24 h-ra érkeztem, szerencsémre Vince még fent volt. 
 
 
 
Szeptember 13. (James) 
 
A komlóiaknak egy kis meglepit okoztam mikor reggel egyszer csak ott voltam, éreztem azt a 
szeretetet amivel fogadtak. Engem is ért meglepetés amikor megláttam a Nórit komlón. Színház itt 
örültem, hogy szerepelhettem a Megállós színházban. Délután 1 éves Sindynek, utána spontán tánc 
party az étkezőben, Jana, Éva, Nóri és Én. Annyira felszabadultan szórakoztam és táncoltam, mint 
egyszer sem komlón! 
 
 
Szeptember 14. (James) 
 
Fociból kimaradtam pedig akartam játszani, ezért egy kicsit nehezteltem, de ez csak rövid ideig tartott. 
Búcsúzás és indulás. A Megállósokkal jöttem haza, Dombóváron álltunk meg ebédelni. A Paja 
makacssága miatt egy kicsit mérges voltam. Rájöttem milyen voltam és vagyok néha! Hazaérkezés, 
hétzáró csoport – jó érzés volt rajta lenni! 
 
 
Szeptember 15. (James) 
 
Hétfő, megint munka reggel. A kollégám felbaszta az agyamat, mert Ő kijelenti, hogy nem dolgozik. 
Este csoport. Délután a Gellért előtt írom a dolgozatot. Úgy érzem, hogy jó lett. Kekec is itt alszik. 
 
 
Szeptember 16. (James)  
 
Munka már megint. Délután Megálló, Gyuri közli, hogy tetszett neki a dolgozatom, ez jó érzéssel tölt 
el, szeretetet érzek iránta! A beígért fizetés elmaradt, harag és düh van bennem. Utána arra gondolok, 
hogy az emelt fizuval számoltak el. Kekecet délután itthon találom a tévé előtt fekve! 
 
 
Szeptember 17. (James) 
 
Munka után matek egyenletek, nem sokat értettem belőle, ez idegesített! 
 
 
Szeptember 18. (James) 
 
Csütörtök, meló, utána apuhoz mentem, ott elhívtak megnézni az új lakásukat. A nagy lakásnézésben 
el is felejtettem, hogy ötkor lett volna az angol klub. A Lili és a Poszi írt nekem SMS-t és meghívtak a 



Gozsdu udvarba csocsózni. Nagyon jól esett és boldog voltam, hogy mentem, még ha fáradt is 
voltam. A Lilivel dartsoztunk, igyekeztem, hogy ő is nyerjen, de nem ment. Közben dumcsi. A Kekec 
vissza ment. 
 
 
Szeptember 19. (James) 
 
Péntek, meló. Színházba nagyon jól éreztem magam. A Vikivel úgy érzem kezdünk nyitni egymás felé, 
ez jó! 
Szeptember 20. (James) 
 
Meló, haza, mostam és tévéztem, este a Vöri érkezett meg. Maki finom vacsorát csinált. 
 
 
Szeptember 21. (James) 
 
Meló, nagyon fáradt vagyok, most először feküdtem még az óracsörgés után. Bent jó volt, az egyik 
szobacicának segítettem porszívózni, sokat nevettünk. A segítség elkelt, kaptam két pár zoknit amit az 
egyik vendég hagyott ott, vadi új! Közben meghívást kaptam a nagynéném szülinapjára, virágvásárlás, 
megérkezés, torta. 
 
 
Szeptember 22. (James) 
 
Meló után suli. Az első angolóra, nagyon élveztem, csoporton aktív voltam! 
 
 
Szeptember 23. (James) 
 
Kedd, meló után a Megállóba mentem, de nem volt órám, mert nem volt bent a Gyuri. Hazajöttem és 
mostam. Fifi itt aludt és beszélgettünk sokat egymásról. Szeretem a Fifit! 
 
 
Szeptember 24. (James) 
 
Meló, utána angol helyett matek egyenletek, egyre melegebb! J.M.CS. 
 
 
Szeptember 25. (James) 
 
Meló, utána angol klub, jól éreztem magam az Éva nagyon jó fej, és megdícsért, hogy sokkal 
rosszabbra számított amikor rólam beszéltek. Hasznos óra volt! 
 
 
Szeptember 26. (James) 
 
Meló után hazajöttem, itt hívott a Poszi, hogy nincs-e kedvem találkozni vele. Megmutatta hol lakik, 
nagyon tetszett és a Bozsó barátnője is ott volt és jót dumcsiztunk. Hazajőve itt találtam a Vörit, jó volt 
látni! 
 
 
Szeptember 27. (James) 
 
Meló, egy órával korábban kelni egyre nehezebb. Utána Évácskával találkoztam és a gyermekével 
elmentünk sétálni a várba, ott  csatlakozott hozzánk a Muki, aki ügyvéd és a húgom barátnője, jót 
dumcsiztam vele és sikerült megnevettetnem. Felmentem hozzájuk és főztünk rakott krumplit, ami 
finom lett.   
 
 
Szeptember 28. (James) 



 
Meló, majdnem elaludtam. Utána N.A.-ba mentem és megünnepeltem a Bozsót és a Tamást. Boldog 
Szülinapot Nektek! A déliben már megint nem működött a masina és a komlói jegyvásárlást is 
halasztottam a kilóméteres sor miatt. Este Cikével csoport, Miki munka, és ki, hogy van a téma. 
 
 
Október 9. (Maki) 
 
Sziasztok! Már régen nem írtam ebbe a füzetbe. Pedig rengeteg minden történt velem. Voltam 
Spanyolországban. Ezek gyönyörű emlékek maradnak. Tegnap elmentem gyúrni. Úgy érzem megint 
vannak izmaim és izomlázam. A Réka fog másolni lakáskulcsot nekem. Kicsit türelmetlen vagyok. Már 
csak négy hónapot maradok  itt és egyre jobban lennék már a Rékával. Tudom, hogy ez az idő csak 
hasznos nekem, mégis a szívem egyre jobban húz felé. Ez a türelmetlenség mások kárára is kijön. 
Pl.: a Jamie egyfolytában lévő fikázása. Ez azért rólam is mutat egy képet és nem túl jót! Pletykásnak 
érzem magam, ami szemét dolog is! Bárhogy is látom őt, azt hiszem ebből nem szabad olcsó poént, 
vagy számomra valamilyen dicséretet szerezni. Ha valamilyen bajom van vele, mondjam neki elsőként 
aztán csoporton. Na minden jót mindenkinek! U.I.: Nemsokára öten leszünk, ez egy picit ijesztő! 
 
 
Október 13. (Miki) 
 
Ma végre úgy tűnik Találtam állást, ez kitöltött a napomból 3-4 órát. A többiek voltak focizni és ez az 
esti csoportra ki is hatott, elég fáradtak voltak. 22 h-tól majdnem 23h-ig tartott a napzáró, jót 
beszélgettünk. Sindy és Lazy itt aludtak. 
 
 
Október 14. (Miki) 
 
Semmi említésre méltó nem történt. Este megvolt a napzár és én mentem aludni, amúgy voltam 
albérletet nézni. 
 
 
Október 15. (Miki) 
 
Olivér és Kekec ma beköltöztek. Dolgoztam, majd négy óra felé felvettem az előzö munkahelyemen 
egy röhejes összeget fizetés gyanánt. Az esti csoporton a jelenlegi összes félutas ott volt. A napzáró 
csoporton pár dologban közös nevezőre jutottunk, tovább nem tudom mi történt, mert elmentem 
aludni. 
 
 
Október 16. (Miki) 
 
Átváltottam a munkahelyemen 9-ről 12 órás műszakra és éjszakásra. Ma még nem találtam albérletet. 
A napzáró kemény volt! 
 
 
 
Október 17. (Maki) 
 
Miki hazautazott Szombathelyre, Jamie is elment színházazni. Hárman tartjuk a napzárót, egy jó 
beszélgetés lett belőle. Nyergesújfalu a legnagyobb hely a világon! Mondja Kekec! 
 
 
Október 18. (Maki) 
 
Reggel indultunk a szélrózsa minden irányába. Olivérrel 18.30-kor találkoztam. Villanykörtét 
cseréltünk, eközben megjön Jamie és kicsivel később prérifarkas alias Kekec is. Olivérrel szóban 
megírjuk az Ego győzelme című rövid filmet. Korai napzáró, majd Tarantino legújabb (le)húzása KILL 
BILL című filmet néztük meg. 
 



 
Október 19. (Miki) 
 
19-ig visszaértem otthonról. 19-től 20.30-ig hétzáró volt, 20.30-tól 21.30-ig napzáró volt. 
 
 
Október 20. (Miki) 
 
Beteg voltam szombat óta. Intéztem egész nap az albérletet és a munkahelyet. Este volt egy 2 órás 
napzáró. Tudom, hogy segítő szándékkal vettek elő a srácok, de ezzel csak az ellenkezőjét érték el. 
 
 
Október 21. (Maki) 
 
Ma este napzárón elment a Miki. Ő az első aki itt hagyta a félutas lakást. Ez még kavarog bennem, így 
hát majd holnap bővebben! 
 
 
Október 22. (Kekec) 
 
Nyugodt esti napzáró, fáradság uralkodik. James lefekszik hamar, a Maki megy a Rékához, mi pedig 
reggel indulunk Komlóra. Már nagyon várom, hogy ott legyünk! 
 
 
Október 23. (Maki) 
 
Jamie és én maradtunk, az Olivér és a Kekec leutazott Komlóra. Nyugodt csendes este. Olyan mintha 
hétvége lenne. Napzárón jó kis beszélgetés- „ a cigány aki a Jamiet kóstolgatja” 
 
 
Október 24. (Maki) 
 
Esti csoport, túros táska! Holnap lesz a Nagy Nap! Éljenek a holnap ünnepeltek! 
 
 
 
Október 25. (Olivér) 
 
Este 10 körül megérkeztünk Komlóról, szegény Jani meg a jardról. Kekec és én kulcsokkal 
rendelkezünk. Van bennem egy csomó érzés, hálától a fájdalomig. Boldog mondjuk nem vagyok, de 
tiszta! 
 
 
Október 26. (Olivér) 
 
Most mindjárt dél, Kekec és én elpakoltuk a cuccainkat, lassan rend lesz, aztán ebéd. Jani főz!!! 
 
Október 26. (Maki) 
 
Hétzárón eljött a Csaba és Puyka. Olivér kissé késve megjelent. Kiemelkedő volt a kaktusz ital. A 
Sindy itt aludt. 
 
 
Október 27. (Maki)  
 
Reggel Sindyt elviszem az iskolába. Négy férfi egy mózeskosár! Este napzáró, utána India Est és 
szivarozás. Éjjeli vacsorázás! 
 
Október 28. (Maki) 
 



Ma vagyok 27 éves! Mindenki itt van, eszünk, megbeszéljük a holnapi prevenciót, dalt írunk az 
Olivérrel címe: csumi újra itt a reggel. Keki tévézik, Jamie alszik. 
 
Október 29. (Maki) 
 
Ma megkerestük a lakbért. Szabadszálláson voltunk prevenciózni, a három szuper prevenciózó. 
Nagyon jók voltunk! Jamie éjfélig dolgozik! Nyugis napzáró. 
 
Október 30. (Maki) 
 
Esti napzáró megvót, sok mindenről beszéltünk, készülünk a dalra. 
 
Október 31. (Olivér) 
 
Ma megint többször jutott eszembe, hogy még mindig nem ünnepeltük meg a Maki szülinapját. A 
Megálló est jól sikerült, amire készültünk, azt jól megcsináltuk. Erre büszke vagyok, mégis utána 
eléggé beborultam. Itt alszik a Fifi, dumáltunk egy kicsit, jó volt. A hitről. De hát én hiszek……csak…a 
tétlen hit halott! 
 
 
November 1. (Maki) 
 
Ma este nagy napzáró! Itt volt a Viki, Réka, Fifi, Kekec, Jamie, Olivér és Én. Sok mindenről 
beszélgettünk, én kiemelném a Fifi gondolatait Istenről, a hitről. Eszembe jutott rengeteg régi emlék 
arról, amikor még templomba jártam. Este mindenki szét széledt , Olivér és Keki  Beshodrom 
koncertre, Jamie, Fifi és Viki sétálni. Mi meg haza illetve a Rékához. Hazafele jövet esett az eső. Néha 
teljesen hihetetlen, hogy itt sétálok Budapesten. Nem betépve és nem mint egy terápiás, hanem 
felszabadultan, elázva. 
 
November 2. (Olivér) 
 
Ma lakógyűlés, csomó ember, Én zavarban. Én, nem elég, hogy lélekben még Komlón vagyok, de 
Olaszy szerint lehet, hogy én üzenek Komlóra, hogy korai volt a felszab. Elhangzik még néhány segítő 
szó, ami jó, mégis eléggé utálok mindenkit! Viszont én vagyok a hónapban a közös képviselő!! 
 
November 3. (Olivér) 
 
Délelőtt Makival és Kekeccel elmegyünk gyúrni. Mulatságos látvány lehetünk, de tök jó, hogy nem 
röhög rajtunk senki. Este foci az Orczy kertben. Focizás közben még jobban honvágyam van Komló 
felé, mint egyébként. Napzárón Kekec, Jamie, Maki, Fifi és Én. Ma hosszú idő óta először egy jobb 
nap!!!!!       
 
November 7. (Olivér) 
 
Az elmúlt napokban nem tudtam írni, mert a napló a megállóban volt.  
Közben lett munkám, és ez tök jó, főleg, hogy szeretem csinálni. Ez is segít abban, hogy azzal 
foglalkozzam ami itt van. Ma a napzáró vitával indul, mert előtte Kekeccel némi cinizmussal 
poénkodtunk azon, hogy egy faszságnak tartjuk, hogy péntek este nem jöhet föl a Bajzi napzáróra. 
Hétvége-e a péntek este, és lázadók vagyunk-e? 
 
November 10. (Olivér) 
 
Pár napja nem írtam most, mert az eseménynapló a megállóban volt. A hétvégén Maki 
Balassagyarmaton, én meg Pusztazámoron voltam. Vasárnap este hétzáró Puyesszal. 
 
November 13. (Olivér) 
 
Ellinkeskedtem az eseménynaplt, három napja nem írtam megint. Kedden napzárón mindenki arról 
számolt be, hogy egész nap a szex volt ami foglalkoztatta. Kekec mindenkivel kekec, Makival 
bírkóznak este. Tegnap rövid napzáró, mert mindenki fáradt. Maki ma elutazott Tapolcára, egy 



mosógépszerelővel megbeszélte, hogfy holnap 2 és 4 között jön, ebben az a szép, hogy akkor senki 
sem lesz itthon, ezt asszem le kell mondani. 
 
November 14. (Olivér) 
 
Kekec ma bejött Marczira (munkahelyem), úgy néz ki, lesz munkája a Duna TV-nél. Volt ma mégis a 
mosógépszerelő, hétfőn vesz alkatrészt, és akkor lesz kész.  
Megjött a Maki Tapolcáról, de nem találkoztunk, mert nem voltam napzárón, hanem egy csajnál. 
 
November 15. (Olivér) 
 
A csajnál jó volt, most mégis szar, szombat délelőtt van, a Jani alszik, Kekec kabátot vesz, Maki a 
Rékánál. Este buli lesz a Poszinál, de előtte még meló. 
És tényleg volt buli a Poszinál, aztán a Cha-cha-chába mentünk, ott már a Makiék is ott voltak, táncolt 
mindenki, még a James is. Ezt jó volt látni, aztán szépen külön-külön hazaszállingóztunk. 
 
November 16. (Olivér) 
 
Ma reggel, arra ébredtem, hogy a Maki már takarít. Befejeztük együtt, aztán Jani és Keki felébredtek, 
kávéztunk és a tegnap estéről dumáltunk. Aztán én melózni mentem, és így nem voltam hétzárón, ami 
állítólag tök jó volt, így sajnálom, hogy kimaradtam belőle. 
 
November 17. (Olivér) 
 
Reggeli Kekeccel, majd ki-ki dolgára. Napzáró fél 11-től. Vitázós, veszekedős. Ilyen még nem is volt, 
hogy szinte mindenki összeveszett mindenkivel. Csak a Maki nem a Janival. 
 
November 18. (Olivér) 
 
Napzáró ¾ 11-től. Nem tudom, hogy lesz ez, de azon vagyok, hogy ez ma ne is legyen téma. Talán a 
hétzáró, vagy egy lakógyűlés alkalmas fórum arra, hogy indulatainkat kordában tartva tudjunk ezekről 
beszélni. Volt ma a mosógépszerelő, 9500 Ft volt. 
 
November 20. (Olivér) 
 
Tegnap jó hangulatu napzáró. 
Ma meg a Keki már Komlón. Jani nagyon kanos, Maki inna, én meg megyek holnap Komlóra. 
 
November 22. (Olivér) 
 
És voltam Komlón, de már vissza is jöttem, mert Doxa nem hívott meg az 1 évesére. Nem volt egy 
méznyalás, de mindent összevetve azt érzem, hogy a dolgok úgy mennek, ahogyan kell. 
Ma jó kis napzáró volt Bajzival, Szabó Gergővel mert szombat van. Aztán elmentünk a Fészekbe is, 
Jamie tanult és vett egy csomó kaját, kávét meg tisztítószereket. Talán kicsit sokat költött, de tök 
aranyos. 
 
November 23. (Olivér) 
 
Ma Janival másfél óra alatt kitakarítottuk a lakást. Voltunk NA-ba, az is jó volt. 
Hétzáró, Puyka, Cike, Gajdos. Hogy mennyire veszem komolyan a félutast, mint program. Kinek 
akarok megfelelni, és azt mi alapján döntöm el. Ja, előtte körkérdés, hogyan gondolunk a Megállóra. 
Hétzáró után Cike 5 éves köszöntése. Ez jó volt. Jelen a fentiek + Jani, Maki, Réka, Gabi, Paya, Pityu, 
Én. 
 
November 24. (Olivér) 
 
Jani TV-t néz, én írom az eseménynaplót, és várjuk a másik kettőt, hogy megtartsuk a napzárót. 
 
 
November 25. (Olivér) 



 
Fél 11-kor elkezdjük a napzárót, szerintem jól vagyunk, hangulati elemek a nyugalom, bizakodás, 
szeretet. ¾-kor a Kekec is befut, bizakodó ő is meló ügyileg. NA ma nagyon jó volt, fő témák: 
párkapcsolat, család, meló, sűrű hangulatváltások. 
 
November 27. (Olivér) 
 
Ma napzárón megtudjuk, hogy a Maki rosszul lett reggel, Jani fáradt, és jövő héten vizsgázik. Én 
nekem nagyon pörög az élet, csak tudjam követni. Kekecet zavarja, hogy némileg kívülállónak érzi 
magát. 
 
November 29. (Olivér) 
 
Kekec ma délben lement Nyergesre. 
Fél 10-kor napzáró hármasban. Minden oké, még azt is elintéztem, hogy holnap itt tudjak lenni 
hózárón. 
 
November 30. (Olivér) 
 
Kitakarítottunk, előtte Jamie ötlete nyomán tartottunk napindítót. Most teázunk. 
 
Helló Kekec vagyok! Én vagyok a havi felelős. Délutánra visszajövök Pestre az NA-ra. Utána hózáró, 
jól alakulnak a dolgok, tiszta lapról kezdünk mindent, és aábeszéljük a félutassal kapcsolatos összes 
dolgot. Sokkal nyugodtabb vagyok, a James ma alszik itt utoljára. 
 
December 1. (Olivér) 
 
¾ 11-től éjfélig napzáró, ahol hárman egy jót dumálunk, előtérbe kerül az első lépés. Lehet, hogy a 
hétvégén megyünk mindhárman Komlóra, ez jó lenne! 
 
December 2. (Olivér) 
 
Mától mindhárman délután melózunk, de a Makival járjuk a várost, Olivér a „családi” ügyeit intézi. Este 
napzáró, alvás. 
 
December 3. (Olivér) 
 
Ma 10 ex és aktuális Leossal vagyok egy beszélgetésen, nem melózok. Örülök, hogy ott vagyok, csak 
kár, hogy nem kapok lóvét, amire elég nagy szükségem lenne. Utána a Győri Gabival megvárjuk míg 
elmennek Komlóra (Tabi, Doxa, Gabi, Tibi), JMCS. Este ketten az Olival tartunk napzárót. 
 
December 4. (Olivér) 
 
Délelőtt pihi, szabadidő, vásárlás, napzáró-jó beszélgetés. 
 
 
 
 
December 5. (Olivér) 
 
Délelőtt egy régi haverommal találkozom, aki azt mondja teljesen rendben van „csak” metadonra jár!? 
Munka után at Olivérrel találkozom az anyjáéknál, elhozza az autót mert holnap megy Komlóra. Este 
és éjjel járjuk a várost, közben az autóban napzáró csoportot is tartunk. Egészen jó kedvünk van, 
józansáááááááááág!!!!!!! 
 
December 7. (Olivér) 
 
16-ra megyek NA-ba, ahová már megérkezik az Oli is a Lazival. Kicsit meglepődöm a Lazin, de 
örülök, hogy ott van és, hogy az Olivérrel jött Komlóról. Akkor nagy gáz nem lehet. Hétzáró a Cikével, 
ja és NA-n hiányzott ismét a pénztáros fiú! Este megyünk koncertre ami parádés! 



 
December 8. (Olivér) 
 
Találkozom egy lánnyal akit tegnap ismertem meg, majd délután melózok. Senkivel semmi különös, 
este napzáró hárman. 
 
December 9. (Olivér) 
 
Délelőtt dolgozom, délután egy kis dumálgatás a cityben, NA, kézilabda VB, napzáró hárman, 
egyikünk sem érzi a TOPon magát, de csináljuk a dolgunkat. 
 
December 10. (Olivér) 
 
Ma is délelőtt melózok, a délutánom igazából elég szar, nem történik semmi. A Maki a Rékánál, este 
jön az Oli, és ő is arról számol be, hogy igazi semmilyen nap volt ez a mai. 
 
December 11. (Olivér) 
 
Nincs rossz kedv, rossz hangulat, nem is történik semmi szar, de valahogyan úgy semmi sem van. 
Este van napzáró, ahol mindhárman ott vagyunk és ennyi. 
 
December 12. (Olivér) 
 
Délelőtt meló, majd az Oli és én is a Megállóban, Maki is dolgozott. Jó ott lenni, majd rossz várni az 
Olira, aki koncertturnét szervez. Utána a Bajzinál (Oli, Lili, Tomi, Én, Sanyibá). Végül ketten maradunk 
a Bajzival és estig pofázunk. Nem készültem, de mégis beleindulok a péntek estébe, ahol végül is a 
Gergővel maradok és jót dumálunk. 
 
December 13. (Olivér) 
 
Maki a Rékával nyaralni!!!!!!! 
Délelőtt takarítok itthon, majd az unokatesómmal megyek hazafelé, ahol most tök jó lennem egész 
vasárnapig. 
 
 
 
 
December 14. (Olivér) 
 
Az Oli tényleg szépen kitakarít, este hétzáró (Puyes, Gusztávó, Oli, Én). Csapkérdés OK. Majd 6 
gólról kikapunk kézilabdában. 
 
December 15. (Olivér) 
 
Délelőtt Olivér meló- Megálló, én délelőtt mosok, délután meló, este ketten napzárózunk. 
 
 
 
2004! 
 
Január 15. (Olivér) 
 
Visszatértem a Zámori küldetésből. Én vagyok a havi góré. Itt a Doxa, hárman vagyunk félutas lakók! 
Jó volt megérkezni a félutasba, Doxa főzött szecsuáni csirkét, 3-an napzárózunk. Kekec holnap megy 
filozófiából vizsgázni. 
 
Január 20. (Olivér) 
 
Hajnalig ébren a csapat, én reggel korán el (8h). 



Este Kekeccel napzárózunk (Doxa moziban, Igazából szerelem c. film!!!!) Kekeccel másfél órás 
napzáró, fontos, a félutas lakás életée érintő kérdésekről is. 
 
Január 22. (Olivér) 
 
Éjjel Doxa az öccsénél, én a Bajzinál aludtam, és a Kekec sem volt itthon, mert építette a jövőjét. 
Meló után jöttem haza, Doxa zavarban mert itt a Maszat Peti. Én örülök a Petinek, de mondom, hogy 
ez így nem jó, mert nemhogy hétvége nincs, de nem is volt ez megdumálva. 
Elmennek, én gyakorlok (gitár a holnapi kocsmazenére) aztán N.A. 
Most Kekeccel készülünk a napzáróra, Doxa (Igazából szerelem?) csajozik. Csappal nincs semmi, a 
számlákat holnap fizetem be. 
 
Január 25. (Olivér) 
 
Ma jöttek meg Kekec és Doxa Komlóról. Fel vannak dobva, ez rám is átragad. Jó volt ez a pár nap 
amúgy a félutasban egyedül. Bár nem sokat voltam itthon. 
Pénteken a Nevadában nem nagy, de bukta. Szombaton takarítottam. Ma este hétzáró, Puyes volt 
fönt, utána rántottáztunk. Puyes hozott banánt!? 
Péntekn a számlákat is befizettem, le is fénymásoltam, viszont az eredetit a gépben hagytam. 
 
Január 26. (Olivér) 
 
Ma meló után pihiztem itthon, aztán foci az Orczyban, majd csoport a Megállóban. Este egyedül 
itthon, TV, Szex és New York, Hajós András. Ilyen is rég volt, hogy két műsort az elejétől a végéig 
néztem volna.Közbe megjött a Kekec, de ment is tovább az unokatesójához. Hívta a 
vízvezetékszerelőt, holnap jön délelőtt, megnézni a csapot. 
 
 
 
 
Január 28. (Olivér) 
 
Ma voltak itt a spanyolok, jó volt, hogy ennyien voltunk, utoljára Cike 5 évesén voltunk ilyen sokan. 
Megmutattuk magunkat! 
Ki lett cserélve a csap. Doxa kissé beborult, mert pozitív lett a szűrés eredménye C-re. 
Kekec fölpakol a svédasztalról, és megy az asszonyhoz. 
Én mentem volna a Bajzihoz, de végül itthon maradok mégis. Doxával meccset nézünk. 
 
Január 29. (Olivér) 
 
Ma 9-kor keltünk, Doxival, reggeli, aztán megyek a Bajzihoz. 
Doxival a Megállóba találkozom újkra este, N.A.-n. Hazajövünk, nézzük a Fábry show-t. Megjött a 
Kekec, süt nekünk melegszenyát, aztán napzáró. Másfél órás. Jó sok minden kerül szóba, N.A., 
péárkapcsolat, aztán a nap eseményei. Jó beszélgetés! 
 
Február 2. (Doxa) 
 
Első napom mikor melózom! Oli szerelmes. Kekec még mindig Kekec. A napzárón 3-an vagyunk és 
ismét remekül sikerül. Most hajnali két óra van, tehát ennyi! 
 
Február 6. (Doxa) 
 
Megérkezik ma a Banya! Négy napig Pesten lesz, már vártam mert szeretek vele beszélgetni. Este 
megyünk vásárolni. Oli, Kekec, Sindy, Gabi és én. Utána elvisszük a lányokat bulizni a Kekivel. Utána 
sajnos megszegjük a félutas szabályát. mert a Sindy itt alszik. Nincs szívünk hazaküldeni, habár 
tudom neki is meg nekünk is az az  hasznos. 
 
Február 7. (Doxa) 
 



Ma ebédet készítek a Sindyvel, Bajzival, Kekivel. Itt ebédelünk egy nagy józan csapattal, majd a 
Kekeccel takarítok. Este csocsó, majd a Fészekben csajozás. Olivér van itt napzárón a Gabival. 
 
Február 8. (Doxa) 
 
Délelőtt takarítunk, Oli átmegy a Makihoz, Kekec itt marad, Én találkozom a Csillával. N.A.-ban már 
együtt a csapat. Kicsit csalódott vagyok a Zsuzsi 2 miatt.Cikével kicsit beborulós hétzáró. Holnap 
megint hétfő. Hurrá!!!!! 
 
Február 9. (Doxa) 
 
Egész jól telik a napom, gyorsan megy az idő. Szép rendre jövök haza. Este Kekivel beszélgetek. Oli 
nem alszik itt, a jövőjét építi. 
 
Február 10. (Doxa) 
 
Dolgozom, aránylag hamar elmegy az idő. Délután N.A. gyűlés. Este, a jövőmet építem, azt hiszem a 
Keki is ezt tette. Loi már alszik mire hazaérek. Éjszaka még beszélgetünk elalvás előtt. Ja, 
elvesztettem a Komlói lentlétem ótai szüzességem. 
 
Február 11. (Doxa) 
 
Idézésen vagyok, melóból hamarabb jövök el. Délután Olival rakok rendet. 
Itt a Maszatka!!!!!! Egész nap itthon pihenek, „gyógyulok”. 
Kekec este jön haza (szerelmesen), Oli a jövőjét építi. 
 
Február 12. (Doxa) 
 
Beteg vagyok. Nagyon lassan megy az idő. Este gyűlés. Utána itthon vacsorakészítés. Együtt 
vagyunk mind a hárman. Hazafele én vezetem a félutas járgányt. Nagyon finom milánói a vacsi, Keki 
a szakács. 
 
Február 13. (Doxa) 
 
Maszatka átköltözik a félutasba. Örülök, hogy itt a hétvége. Oli itthon van Maszatkával, én a Kekivel 
megyek este a Kaméleonba. 
 
Február 14. (Doxa) 
 
Mérges vagyok, nagy a kupi!!!! Délelőtt nekiállunk takarítani, utána egy jót kajálok a Kekeccel. Este 
Oli, a jövőjét építi. Peti, Keki és én a Poszinál, egy félelmetes „buliban” vagyunk. Végül is az estém 
további része nagyon jól sikerült. 
 
Február 15. (Doxa) 
 
Megérkezik Pestre a Lazi, Tibi, örülök nekik! Gyűlés után Lili, Tamás, Sindy, Lazi és én fent 
beszélgetünk. Fura de nem mint társaimmal beszélgettünk hanem mint két párral. De lehet, hogy ez 
így van jól. Este Tibinél „csoport”, elég vicces. Keki Nyergesen, Maszat, Oli és én otthon. Holnap 
megint hétfő, most 24.15h én meg 7-kor kelek. Csumi!!!!!!! 
 
 Február 16. (Olivér) 
 
Tegnap hétzáró, Puyes, Maszat, Keki, Doxa meg Én. Mind a 3-an írjuk a félutas naplót, csajozás 
kérdések. Én úgy érzem annyi „projekt” van, hogy az talán túl sok…..(Ludi nem jött mégse föl). 
Azt álmodtam, hogy Kekec, Maki meg én a Széna térről lopunk egy fehér Mercédeszt. Megbánjuk 
később, két sarokkal arrébb ott hagyjuk. 
 
Február 19. (Olivér) 

 
Ezt nem igazán értem, hogy Doxa, aki a havi felelős, miért nem írja a naplót????? 



De a Kekec sem. Én meg tegnap annyit voltam itthon, hogy a rezsi pénzt berakjam. A Kekec kóstolgat 
is, hogy már nem is lakok itt. (viccesen meg komolyan), hogy én mennyire csinálom a félutas 
programot. Puyes mondta hétzárón, hogy talán ez a félutas program, hogy kitalálni az életet, egyre 
több dolgot beindítani. Ezt csinálom!! 
Amúgy most talán még jobb itt lenni, mint eddig. Minden 2. nap alszom csak itt, de nem érzem 
hátrányát. 
Maszat Peti holnap megy el. Kár. Jó volt, hogy itt volt. Lehet, hogy idejön felszab után, pedig eddig 
nem akart. 
 
Február 22. (Olivér) 
 
Tegnap és tegnap előtt sem voltam itthon, hanem a Dóránál. Tegnap hívott Kekec, hogy mától öten 
lakunk itt. Eléggé csodálkoztam. De valahogy úgy is lesz,gondoltam. Szóval ma, a hétzárón Maszat 
Peti, Sindy, Doxa, Keki meg én és a Cike volt fönt. Ez most így van, senki nincs utcára rakva, holnap 
lesz erről szó a félutas stábon. Mint ahogy Kmolón is alakulnak a dolgok, úgy itt is. Hajrá félutas!!! 
 
Doxa: Ma vagyok 15 hónapos, most jöttem vissza Komlóról és gyakorlatilag programot zártam. Az 
ünnepségem az később lesz. Kicsit neheztelek a Komlói stábra, mára ennyi! 
 
 
Február 21-22. (Kekec) 
 
A szombati napon, a technika szinte összes vívmányán keresztül kapcsolatban vagyok a Doxival, és 
igen érdekes és meglepő hírek jönnek Komlóról. Estére kiderül, holnaptól öten vagyunk, gratulálok a 
Doxinak + a Gabinak + jön vissza Maszat Peti (a legnagyobb) + a Sindy! Örülök, bár azt tudom, hogy 
öten nem lehet itt lakni. 
Hétzáró a Cikével, hétfőre marad a döntés! 
 
 
Február 23. (Olivér) 
 
Két dolgot álmodtam az éjjel. Az egyik, hogy derékfájás miatt, egy délutáni alvás alkalmával két évre 
kómába esek, 2006-ban ébredek, 32 évesen. A másik, hogy a Kekeccel egy hotelszobában fehér 
heroint kapunk, én mondom, hogyha ezt beszúrjuk akkor visszaesünk, ő meg, hogy miért kell 
mindenből ekkora ügyet csinálni. 
 
Február 23. (Kekec) 
 
A Sindy egy hétig van itt, amúgy + mi 4-en! A Peti tényleg egy jó ember, szerintem jól megleszünk. 
Doxi a spanom, Oli meg azért csak-csak szorul kifelé, persze valahova meg befelé. Nagyon építi a 
jövőjét! Lehet, hogy már irányítható az életed Oli? 
 
 
Február 24. (Olivér) 
 
Nos, én tegnap reggel hagytam el a fedélzetet. Azóta azt a hírt hallottam, hogy a Sindy vasárnapig 
lehet itt. Szerintem ez korrekt! Remélem addig talál szállást. Én jól vagyok, két napig nem dolgoztam. 
Ez nagyon jó volt! 
 
 
 
Február 24-25-26. (Kekec) 
 
 
Meló + hétköznapi dolgok a félutaban, nagyon jó itt lenni! Csütörtökön nem dolgozom + a Doxi is 
beteg + itt a Sindy és videó, pihi egész nap, este N.A. csoport. Látom, hogy az Oli jelentkezik 
főiskolára, először mondom, te mit akarsz még csinálni? Aztán lassan-lassan, sőt inkább pikk-pakk 
eljutok odáig, hogy én is fogok jelentkezni. 
 
Február 27-28-29. (Kekec) 



 
Délelőtt melózok, utána intézem a jelentkezést és vacsi a mamánál + az unokatesómnál is. 
Maszatka is melózik, a legnagyobb securitis, és „majdnem” a Sindy is. 
A szombat délelőtt eltelik a jelentkezési lap beadásával, utána vagyok N.A. küldöttgyűlésen is, ahol 
megtudom, hogy a Leoval mehetek Mallorca szigetére!!! Remélem a Peti+Doxi jöhettek a Megállóval, 
mert megérdemlitek! 
Hózáró délelőtt, a Sindy is lakhatási lehetőséget kap. Hajrá Villám Raul! 
Szombaton a félutas járgánnyal megyünk én+Doxi, köszönet Olikának érte, bár nem könnyű az 
éjszakai projekt! 
 
 
Február 28. (Olivér) 
 
A melóból fölhívom a Kekecet, hogy mi lesz este, mondja, hogy ha mennek is bulizni, megvárnak. 
Fél 11-re érek haza. Feszült a hangulat, sok szó esik Laziról, aki eljött Komlóról. 
Jó, hogy csináljuk a napzárót, jó tudni kivel mi van. Szerintem jó, és nem véletlen, hogy ezen a napon 
itt van a Sindy. 
Kekec és Doxa bulizni mennek, viszik a kocsit. Oláh Petya, Sindy és én videózunk, aztán alvás. 
Még mindig nem értem miért csak én írom a naplót….de nekem jó írni. Ja, leadtam a felvételi 
jelentkezési lapot, sőt a Keki is, pedig, még mikor én az enyémet töltöttem, állt a hátam mögött és 
nagy bőszen „segített”, hogy mi a fenének sietek, ráérek jövőre is. 
 
Március 1. (Olivér) 
 
Mindig azt hiszem, hogy belenéznek a naplóba, és akkor ott lesz a meglepetés, hogy írtak bele mások 
is. De nem. 
Sindy, Oláh Petya és én vagyunk itthon. Mindjárt dobunk egy napzárót. Kekecről nem tudunk semmit, 
a telefonjaikat sem veszik föl. 
 
Március 1. (Oláh Petya) 
 
Benn voltam a Megállóba, mióta itthon vagyok most voltam másodszor. Próbálom tartani az 
egészséges távolságot mert tudom többet lennék ott. Csináltam benn e-mail címet, így már van yahoo 
és e-mail is. Tök jó!!! 
Olivér szavaival dobtunk egy két órás napzárót hárman. Ezek nagyon kellenek nekem és ahogy látom 
nektek is. 
Holnap megyek dolgozni így 3 napig nem leszek itthon.  
 
 
Március 1-3. (Kekec) 
 
Az a helyzet, hogy a Doxival kicsit megcsúszunk a napzáróról, mert a Totyával meg a Bernivel talizunk 
10 után. Hamar eltelik az idő, megvacsizunk a Mciben, és csak a napzáró vége felé érünk ide. Öten a 
félutasban. Kedden találkozom egy régi haverommal, majd meló, este itthon meg csak a Doxi. Nincs 
valami jó passzban a Doxi, és nem tudok mit kezdeni ezzel a helyzettel. Nagyon szeretlek, de ma este 
tehetetlennek érzem magam veled kapcsolatban. 
Szerdán a Petyával vagyok délelőtt itthon, délután melózok, mire hazaérek a Doxi lefeküdt, de mi 
ketten az Olival azért 2 óráig dobunk egy napzárót amin sokmindenről dumálunk. 
Március 4. (Olivér) 
 
Tegnap, amikor hazajöttem (mindig azt hiszem, hogy és tényleg!) látom ám, hogy csomó minden van 
ám a naplóban. Ez az!! Jókat mulattam a feljegyzéseken, azt nem értem, hogy Keki!! –engem nem 
remélsz, hogy megyek a Megállóval spanyolba? 
Na itthon a Doxát találom jó hangulatban, dumálunk egy kicsit, aztán ő lefekszik, és megjön a Kekec, 
akivel fél 3-ig dumálunk. 
Jól vagyok, csak tegnap előtt este meghúzódott valami a nyakamban, így eljöttem melóból tegnap és 
ma sem dolgozom. 
Ma reggel Doxi megy munkába, én veszek péksütit, pont jön haza a Maszatka az Éjjeli őr, együtt 
reggelizünk. Kekec is fölébred, mert fölkeltem, hogy menjünk uszodába….. 
 



Március 4. (Oláh Petya) 
 
A liftnél találkozom az Olivérrel, utána együtt kajálunk. Úgy látszik csak aludni járok haza. Doxt és 
Rault már két napja nem láttam. Mi van velük? 
Annak nem annyira örülök, hogy a Doxi tegnap azt mondta nem jön le Komlóra a hétvégén. 
Én is mennék szívesen usziba, de fáradt vagyok és ha nem alszom akkor olyan leszek mint a mosott 
szar! ELŐRE A JÓZANSÁGBA!!! VAU!!!! 
 
Március 4-5. (Kekec) 
 
Reggel megyek a Katival uszodába, ahol tök jó lenni, nagyon szép az idő, jó a hangulatunk. Aztán a 
Megállóba vagyok, ests N.A. meg ilyenek. Pénteken este Megálló-est. Nagyon sok józan, szinte 
mindenkinek Komlóhoz van-volt valami köze. Ez jó!! 
A hétvégén Komló! A Maszat 1 évese, örülök neki, hogy ott tudtam lenni ezen a nagy napon Peti! 
Hajrá!!! Te vagy a legnagyobb!!! 
Amúgy kedd reggel jövünk csak vissza a Petivel. Az egész ottlétem alatt volt olyan bennem, hogy 
nagyon jó ott, de hiányzik ami itt van Pesten. 
 
Március 9. (Olivér) 
 
Nagy nap ez a mai, mert megjött a Tata Komlóról! A Maszatka is megjött, de vele nem találkoztam 
mert éjjeli őrködik. Voltunk N.A.-ba, persze Doxi, és Keki szponzorált és szponzor megint késtek, ez 
náluk már hagyomány. 
Csoport után este lakásrekreációs program, mert már nagy volt a kupleráj, utána chilisbab vacsora 
fölött napzárózunk. Jó volt a bab is és a napzáró is! 
Kicsit nehéz a szívem, hogy (mivel a hétvégén stáb Zebegénybe + Dóra előtte és u5tána is) Már 
második napja nem alszom a Dóránál, szóval hiányzik, de az amit itt tudok kapni, az nehezen 
pótolható. 
(Doxi! Te már nem írsz naplót?) 
 
Március 12. (Oláh Petya) 
 
Most van időm egy kicsit írni. Délelőtt itthon vagyok, azt terveztem alszom, de sajnos nem tudtam. Így 
csináltam egy kis rendet. 
Kigyulladt a mellettünk lévő házban egy lakás, nagy a felfordulás. (Mentő, tűzoltó, rendőr stb.) Az utca 
le van zárva. Jó lenne már találkozni a többiekkel! Régen láttam már őket! A Kekeccel futok néha 
össze pár percre. De hát valamit valamiért! 
Délután megint megyek dolgozni, ez lesz a héten a negyedik alkalom. Utána viszont három nap pihi. 
Ennek örülök!! Hétvégén pihizek meg a többiekkel leszek. Ti vagytok a legnagyobbak!!!!! 
 
Március 12. (Olivér) 
 
Tegnap N.A. után Doxival jöttem haza, én TV, ő chat. Hazajön a Kekec chael. Ezt nem hiszem el! 
Ülnek a kanapén, egymás mellett és chatelnek. NO COMMUNICATION! Lefekszem hát! 
Ma hazajövök a melóból, Doxa fekszik a kanapén és chatel. Nem beszélgetünk. Most azt várom, hogy 
menjen már el mert nagyon idegesít. 
Aztán asszem takarítok. Tegnap délután már kinagytakarítottam a háló szobát. 
Doxa! Kekec! Ha a félutas naplót fele annyi intenzitással írnátok mint ahogyan chateltek, ez a füzet 
sokkal színesebb lenne. 
Maszatka! 1000 éve nem láttalak, de úgy emlékszem Te vagy a legnagyobb!!!! 
 
Március 13. (Doxa) 
 
Helló itt Doxa! 
Igaz már régen jártam itt, pedig fontos nekem ez a napló, mert jó olvasni. Helló Petya régen láttalak, 
ma nem alszom itt! Az öcsémhez megyek mert szülinapja van. Jó volt ma a meló! Mehetek spanyolba 
jeeeeeee!! 
Ölel mindenkit Doxa! 
 
Doxa 



 
Ma kisebb gyűlés itt a félutasban! Jelen vannak: Lazi, Sindy, Dínó, Petya, Keki és jómagam. Videózás, 
ami gyengére sikerül. Este csinálunk a chaten Leó szobát! Szupi, vannak Komlóiak is. Hosszú 
hétvége, ennek nagyon örülök. Ma szombat van és várjuk a Petit. Megyünk csajozni. Csók Doxa! 
U.i.: Én veszem a WC papírt meg a kávét! Gyerekek figyeljünk oda!! 
 
Olivér 
 
Doxi! Nem tudom miről beszélsz, három napja nincs itthon se kávé se WC papír, ma hoztam 
mindkettőt! 
 
Március 15. (Olivér) 
 
Tegnap este 7 és 8 között egy kutyafutás volt a hétzáró. ¾ 8-kor Maszat és 8-kor a többiek is el. Több 
lett volna ebben a napzáróban. Így érzem. Elmegyek a Dórához, de nem megy ki a fejemből ez, hogy 
nem így szoktunk működni itt. 
Ezért felhívlak titeket és összegyűlünk éjfél körül, a Maszat nagyon mérges, hogy itt van. 
Napzárózunk, hogy lecsengessük ami nem csengett le. 
Doxi mondja, hogy Maszat meg én nyírjuk egymást. Lehet. Tanulságok nem csak számomra: 1. 
Kevesebb chat, több kommunikáció!? 2. Kimondani ami van! 3. Nem várhatom el azt, hogyha 
„megjelenek” beszámoljatok arról ami van. El kell fogadnom, hogy mivel kevesebbet vagyok itt, 
kimaradok dolgokból. 4. Vennem kell WC papírt és kávét. 
U.i.: Most 11 óra este, én holnap 6-kor kelek, várom, hogy a Kekec befejezze a chatet és 
elkezdhessük a napzárót. 
Március 15. (Doxa) 
 
Olika, én is ma hoztam WC papírt!!! 
A mai napommal meg lehetnék elégedve, mert egy szép tavaszi napon sportoltam, sétáltam, 
találkoztam egy lánnyal, de mégsem vagyok. Mire hazaértem nagy elégedetlenség lett urrá rajtam. 
Nem jó semmi, már várom a holnapi napot! 
 
Március 17. (Olivér) 
 
Ma Doxa, milánói sertésborda elfogyasztása után új ötlettel rukkolt elő. Azt mondta, ma a napzáró a 
rohanásról fog szólni. Nekem jobban tetszik a hagyományos….a Gondolkozz egyszerűen. 
 
Kekec 
 
A hétvége mindig jó, szeretem a nyugit, a pihit, a szórakozást. Kiemelném Márc. 15.-ét. Reggel a 
Maszattal focizom, furán érzem magam, pici kapu. 
Elfáradok, nagyon szép idő van. Utána jó a mamánál, majd a Megállósoknak is sikerül elcsalniuk 
focizni, ott nagyon jól érzem magamat. Két foci egy nap-ez igen!!! Este talizom a Bajzival, és ismét 
egy új hét indul.  
 
Doxa 
 
Szép napom volt ma! Kicsit be vagyok szarva a tanulás miatt, sokmindenről le kell mondanom. 
Meló után a Totyával megyek a Megállóba az órarendemért. Utána hatalmas séta, végül itthon közös 
vacsi. Köszi Klári néni! 
Ja, ma megvédtem egy lányt, és a Komlóiaknak sikerült nagíon felbosszantani. Köszi, hogy írhattam! 
 
Oláh Peti 
 
Végre újra itthon! Egész héten aludni jártam haza, vagy még azt se. De vártam már a hétvégét, 
utazunk focizni a Megállóval Hidasra. Végre újra a hatalmas Doxival lehetek egy csapatban. Azért sok 
mindent elintéztem a héten. Fogorvos, fodrász, jogsi, stb…. 
Kicsit meglepődtem a költségeken. Minden kurva drága!!! 10000 Ft. huss a picsába!! Nem is tudom 
mennyit kéne keresnem, hogy mindenre jusson pénz. Szerencse, hogy anyámék támogatnak. Nem is 
tudom mi lenne! Nem szégyen ha valaki szegény csak kellemetlen. Ennyit az anyagiakról! 



Egyébként jól vagyok. Ja, azt hiszem nem fogok találkozni a Gabival, szerintem nem „támogatják”, 
hogy mi találkozzunk. Magyarul nem hozzák holnap el. Pedig nagyon jó lenne! Hajrá Megálló!! 1 csel, 
2 csel, Felejts el! – ezt fogom holnap skandálni! 
 
Végre péntek! Nem mintha sokat számítana milyen nap van, de mindjárt vége ennek a húzós hétnek. 
A kétszeri fogorvosi műtét rendkívűl húzós volt, nem vagyok egy sírós fajta, de majdnem 
behugyoztam a fájdalomtól, rendesen bekönnyeztem. Nagy előrelépés történt, tudtam tegnap beszélni 
apámmal a jövő heti, illetve a jövő heti munkabeosztással kapcsolatban. Hétfőn kezdem a jogsit, 
aminek örülök. Visszajött a hideg, ennek nem örülök! Most számoltam ki, a hónapban 14 napot 
dolgoztam. Így nem is tűnik soknak. Azért az jó érzéssel tölt el, hogy haladnak a dolgaim. Minden a 
terveim szerint halad. –(munka, fogorvos, foci, stb.) Hajrá félutas!!!!! 
 
Március 24. (Olivér) 
 
Négy nap, Komló után feltöltődve, plusz a Remény kupa elnyerése, jól vagyok. 
És itt a félutasban ma napzáró Kekeccel, Doxával, ahol úgy érzem, újra láthatóak vagyunk egymás 
számára! Nem bonyolult ez! Elmondjuk mi van. 
 
Március 26. (Olivér) 
 
Nincs valami jó kedvem, pedig tavasz van, jó volt a türüp, gyönyörű rend van. Bár kissé nehezen 
verődtünk össze a takarításra, lett nagy rend, Keki, Doxa, Maszat rendelt. 
De! Doxa beteg, és szerintem idegesíti ha ott vagyok. Most itt vagyok, Keki és Doxa parfümcsíkot 
húzva maguk után elmentek bulizni. 
 
Március 26. (Kekec) 
 
A sokszor monoton hétköznapokból, délután egy fantasztikus nagytakarítással rukkoltunk elő. 
Nehezen indul, végül mindent úgy kitakarítunk, hogy fantasztikus. 
 
Március 27. (Kekec) 
 
A Lipótra és ott N.A.-t csinálni, hát az hihetetlen! Nagyon jól sikerült, és kifogyott a toll is.  
 
Március 29. (Olivér) 
 
Nem írok most, mert a Doxival dumálunk. 
 
Április 4. (Olivér) 
 
Jó régen nem írt senki. Én a múlt héten két napzárón vettem részt, egyiken Doxával, a másikon 
Kekeccel és Doxával. Jó volt. 
A hetem munkával , és Doxa ápolásával telt, ő jól van már hála istennek. 
Most meg hétzáró volt, Csiga és Pityu voltak fönt. Szeretem azokat a hétzárókat ahol itt a Pityu. 
Spanyolország gyakorlati kérdései mellett téma volt még mind a négyünk spirituális hogyléte. Utána a 
Pityu mondta, hogy sokat komolyodtunk szerinte. 
Doxi elment sétálni a barátnőjével, most dumálgatunk, focit nézünk Kekec, Maszat meg én. 
 
 
 
 
Április 5. (Oláh Peti) 
 
Igaz jó rég óta nem írtam én se a füzetbe. Pedig a múlt hét „pihenős” volt meló szempontjából.Tehát 
időm lett volna. A Kekeccel volt két nagyon jó beszélgetésem. Kellenek az ilyenek. Jól telt a hetem. 
Még a fogorvost is beleértve. A szombat pedig kifejezetten jól. Fürdő, kaja étteremben, vásárlás, 
szórakozás, mint valódi békeidőkben.  
Már csak egy hét és utazunk spanyolba. Várom már!  



Jó érzés a Dinamóban focizni, érzem számítanak rám, jó a gyerekkori barátaimmal együtt lenni, 
tartozni valahova. (Nem is akárhova!). Büszke vagyok, hogy fekete-piros Dinamó mezben nyomulok. 
Egyre jobban megy a játék, megtaláltam a helyem a csapatban, elöl. 
Elsők vagyunk, minden meccsen rúgtam gólt és eddig én vezetem a góllövő listát. Most hétvégén is 
én rúgtam a győztes gólt. Remélem ezt spanyolba is fogom tudni kamatoztatni.  
A hétzáró jó „nyugi” volt. Már a héten beszéltük a Kekeccel, hogy realizálni kell a helyzetem a Gabival. 
Most is ez lett, hogy hívjam fel. Telefonáltam, nem vette fel. Biztos kiírta a számom és így nem vette 
fel. Tudom, tudtam ez nem lesz egyszerű, de nem adom fel, mert fontos nekem! 
Előre a győzelemért szívvel-lélekkel!! Hajrá!!! 
 
Április 5. (Kekec) 
 
Hát igen jó régen írtunk a füzetbe. A spanyol úttal kapcsolatban azt mindenkinek tudnia kell, hogy én 
szívesen játszanék a Megálló csapatában, de azért megyek a Leóval, hogy minél többen tudjunk 
utazni. Amúgy nekem teljesen ok a Leóval is, most velük fogom megdugdosni a többi csapatot, akár a 
Megállót is. 
Nekem is fontos volt ez a hétzáró, jó volt a Csigával és a Pityuval is. 
Amúgy a hetem leginkább annak a jegyében telt, hogy tudtam pénteken jön a Kriszta és akkor most 
mi lesz. Szerencsére nagyon jól alakult minden, és a Kriszta a barátnőm és szerelmes vagyok!! 
Megvalósult a Doxival egy olyan esténk is, amiről még Komlón a teraszon fekve álmodoztunk. 
Mégpedig, hogy majd egyszer ha már nem Komlón vagyunk, fent vagyunk Pesten, Lesz neki meg 
nekem is csajom és megyünk kajálni meg moziba meg ilyenek. És a Felsőbb Erő segített ebben, és ez 
nagyon jó! 
 
Április 6. (Olivér) 
 
Az elmúlt két nap jó volt, tegnap foci az Orczyban, ma meg melóban, zenekari próbán és türüpön is 
sikerélmények. Kekec focit néz, én fekszem le, mert összecsuklok, viszont legközelebb április 19.-én 
megyek dolgozni. Az 12 nap!! 
 
Április 9. (Olivér) 
 
Szép tavaszi reggel, Maszatka most jött melóból, Doxi meg azelőtt térült-fordult, nem aludt itthon, ettől 
eléggé fel volt villanyozódva, 
Szóval tegnap este egyedül voltam itthon, de nem volt gáz. Jó volt! Készültem a mai türüpre, néztem a 
Goldot (azt hittem, ha van csajom már nem érdekel majd). Most megyek usziba a Makayal! 
U.i.: Kekec levele szuper!!!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


