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SASKÉNT SZÁLLNI HAZAFELÉ!
--------------------------------------------------Ön ismét az AQUILA Civil Társaság magazinját olvashatja.
Fogadja szeretettel, amit Önnek írtunk, hátha meg tudjuk értetni a célunkat,
amiért megalakultunk.
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Pável Márta:

Kérés
Szeretném felhívni Olvasóink szíves figyelmét, hogy az alábbi felületeinken
rendszeresen olvashatják írásinkat. Köszönjük!
https://sasmarta.blogspot.com/
http://www.UFO-SAS.eoldal.hu
http://www.isten-az-egyetlen-remenyunk.eoldal.hu
https://tullepes.blogspot.com
https://sasgondolat.blogspot.com
Ezeken az oldalakon vegyes témájú cikkeket közlünk, és így próbáljuk az
emberek lelki színvonalát emelni.
Pável Márta
KIJELENTJÜK, NEM VAGYUNK VÍRUSTAGADÓK, SEM OLTÁSELLENESEK, DE A
DISZKRIMINICÁIÓ ELLEN ÉS A DÖNTÉSI SZABADSÁGUNK MELLETT KIÁLLUNK.
OLTÁSSAL KAPCSOLATOS VÉLEMÉNYÜNK: MINDENKI TEGYE AHOGYAN JÓNAK
LÁTJA, ESZE- SZÍVE AHOGYAN DIKTÁLJA, DE SENKI NE KÉNYSZERÍTSEN, NE
PRESSZIONÁLJON SENKIT SEMMIRE.
SZABADOK AKARUNK MARADNI!
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Pável Márta

Igazi KARÁCSONY
A december karácsonyi hónap, melynek elbagatellizálása
újra és újra fájdalmat okoz a szívemben, az eltorzult
ünneplésről már sokszor írtam. Az idén talán nem is annyira
korán jelentek meg a karácsonyi díszek az üzletekben, tehát visszafogták
magukat, de október körül már lehetett találni. De nem is ez a baj, hanem az,
hogy ha az ember nézi a nemzetközi filmeket, riportokat, emberi vallomásokat,
többségében úgy zajlik le a KARÁCSONY, hogy Jézus Krisztusról szó sem esik!!
Akkor milyen karácsony ez? Hogy lehet ennyire hálátlan az emberiség
többsége, hogy nem is esik szó arról, akinek ekkor ünneplik a születésnapját, s
ajándékot sem Ő kap? (Megjegyzem: nagy különbség, nem ekkor született,
hanem egyházilag ekkor ünneplik a születése napját. Tudjuk, hogy a keleti
katolikus egyházak máskor ünneplik.) Visszatérve, mindegy, hogy mikor, de
évente mindenkinek kijár, egyszer meg kéne emlékeznünk arról az
Istenemberről, aki közénk született. Ő közénk jött, hogy megmutassa, hogy mi
az igazi emberi érték, honnan vagyunk. Ehelyett még a születésének az
emlékezetét is elcsúfítják, mintha fizikai kín lenne kimondani a megváltó Jézus
Krisztus nevét, aki szeretetből közénk született. Nevét kihagyva lett: szeretet
ünnepe (Jézus Krisztus nélkül), családi ünnep, mindenféle más pl. Mikulás
ünnep, aminek az ég egy adta világon semmi köze nincs a karácsonyhoz. Ez
egy primitív nagy butaság. S már fel sem tűnik senkinek sem, mit beszélnek.
Egy a lényeg, hogy sokat költsenek, sok ajándékot kapjanak. Krisztus viszont
teljesen kimarad, kiköltöztették a saját születése ünnepléséből. Helyette egy
torz ünneplés veszi kezdetét, amit Krisztus nem is akart volna, hogy az ő
nevében ilyen mértékű pazarlás és ilyen mértékű sznobkodás történjen.
Mi is az igazi karácsony lényege: egyetlen egyszer megtörtént esemény, hogy
a láthatatlan, megfoghatatlan Isten felveszi az emberi formát, és Jézus Krisztus
személyében megérkezik közénk. Teszi ezt azért, hogy el tudja mondani
nekünk, hogy nem vagyunk egyedül, hogy a lelkünk Tőle van, hogy visszavár
minket. Elmondja azokat a módszereket, a „követelményt”, a
tízparancsolatot, amelyek megtartása nagyban hozzásegít minket ahhoz,
hogy újra visszamehessünk hozzá! Isten abszolút jóságában tette ezt felénk, és
nem a láthatatlanból beszél, hanem láthatóvá téve magát. Ő a szívünk
befogadó melegét akarta, helyette megint, minden percben kikerül a fagyos
jászolba, útszélre, nem kell az emberiség többségének. A láthatóvá vált
Isten=Krisztus sem kell, pedig kikerülni soha senki sem tudja. Mint tudjuk,
megfeszítették, s Ő tudta, hogy meg fogják feszíteni, mert Isten mindent tudott,
mégis Istenember formájában mégis itt maradt, mégis lejött, mégis
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végigvitte, amiért közénk jött. A mai napig aki arra hajlandó, hogy leül, magát
kiüresíti, az egoját kikapcsolja és nekiáll elmélkedni, az az ember találkozhat
az Úrral, mert nem ment el, csak fizikai szinten nem látható, de a szívünknek,
lelkünknek látható. Ez a kapcsolattartás az Istennel fennállhat, és erre a
születésével is felhívta a figyelmet. Még jobban, erősebben akart kapcsolatot
velünk, mert addigra már a zsidó nép - aki tudott az egy Istenről kitulajdonította saját magának, illetve nem teljesen olyan szinten hitte, ahogy
Istennek megfelelt volna, és ezért Isten úgy „gondolta”, hogy mindenkinek
elérhetővé válik, és mindenkinek „tulajdonába adja” magát, mert mi is az ő
tulajdona vagyunk. Mivel a mi lelkünk Istentől van és nem mástól, mert egy
Isten van, és attól mozgunk, élünk, vagyunk ez a lelkes lények jellemzője. Ez a
lélek Tőle van, ebből következik, hogy Istennek nagyon fáj az, hogy mi
emberek nem törődünk vele. Baj, hogy nem törődünk vele, de az is, hogy
magunknak bajt okozunk, mert ha ezen a földön csak fogyasztói társadalom
vagyunk, és az öt érzékszervet ellátók, így nem sokban különbözünk az
állatoktól. A szellemi magaslatokra, amire fel kéne jutni egy embernek – amiről
sokan megkérdezik, miről beszélek…–, azért, hogy lehetővé váljon, hogy az
Isten közelébe kerüljön, ahhoz fel kéne nőni, fel kéne emelkedni. Jelenleg erre
sem az egyház, sem az emberek zöme, sem a társadalom nem presszionál,
csak ilyen kiscsoportok mint mi. Mi Isten sasai így próbáljuk az embereket –
ebben a cikkben is – nyitogatni. Ki tudja,
sikerül-e, de legalább megtettük.
Azt gondolom, hogy hívő embereknek
ilyenkor karácsony táján, amikor ott az
Advent, nem azon kéne gondolkozni,
hogy én most jaj de jó ember vagyok, mert
4:00 kor vagy 5:00 kor, vagy ki tudja mikor
tartják, elmegyek misére, és akkor mi van? Tán teljesen odaadtad magad
Istennek, végig gondoltad azt a végtelen lehetőséget, hogy te egy
magasabb rendű lény vagy, mert a lelked Istentől való? Fel kéne lelkileg nőni,
és nem állati szinten kéne élni, le kellene mondani az egoról, a túlzott
fogyasztásról, mindarról, amiről Isten is le akart beszélni, hogy tisztán, súlyok
nélkül mehess haza Hozzá. Embertársam, gondolkoztál már erről? Tele van a
világ álkeresztényekkel. A napokban beszéltem egy emberrel, aki jár
templomba, meg keresztet vet evés előtt stb., és kifejtette nekem, hogy nem
ismeri el a mennyországot, a poklot, a lelket, és a túlvilágot. Csak kapkodtam
a levegőt: s ez kereszténynek hiszi magát, de akkor mit is hisz? Mit fogott rajta
a liturgia, a prédikáció, hogy ilyen zavaros istenképe van? Mit képzel mise
közben, ki az Isten? Látom, van olyan neves keresztény is, akinek nincs jó
istenképe, nem tudja valójában megérteni, mi az, hogy Jézus Krisztus
Istenember.
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Az a lényeg, hogy Krisztus az Istenember, és ő személyesen mondta el nekünk,
hogy mit akar, hogy miért vagyunk, hogy milyen magas szinten lehetnénk. Azt
mondom, hogy Jézus Krisztus segítségével emeljük meg magunkat, sokkal
több vagyunk, mint eddig gondolták. Akár az öngyógyítás tekintetében, akár
a mostani manipulált, s presszionált emberiség, a rabszolgákkal hajtott
társadalom tekintetében, tudni kell: te nem vagy egy leigázható lény, neked
szabad lelked van. Neked végtelen tehetséged van, te végtelen dolgokat
tudnál csinálni. De nem hiszik el, ha mondom, csak néznek rám bambán, mint
egy hal.
Könyörgöm, ébresztő emberek. Ébresztő, nem arról van szó, hogy
külsőségekben, meg szimbólumokban, meg nagy piros masnikban kell élni. Az
életünk a tét, a létünk lényege, amiért idejöttünk, az a tét, ezt most nem
szabad odaadni, mert akkor mindent elveszítünk. Hiába szenvedtünk itt több
évtizedet. Tehát itt most igazi Adventet kéne ülni, le kéne ülni, magunkba
mélyedni, megkérdezni, mi az életünk célja, s ennek eleget tettünk-e? Nem a
fogyasztás a cél, nem az, amit eddig csináltam, hanem az, hogy az ég felé
menjünk, Isten felé. Az ajtó egyszemélyes, egyedül jöttünk, egyedül megyünk
vissza, létrával, cuccokkal, milliókkal nem lehet hazamenni, mind - mind itt
marad, akkor minek gyűjtöttél, mert az ajtó szűk, csak csupaszon lehet átjutni.
S nem mehetsz be Isten felé, mert nem
fogad be, ugyanis nem tettél semmit, ha
nem vágytál arra, hogy fényes legyél itt a
Földön, akkor Isten fénye nagyon fog égetni
- átvitt értelemben -, mint egy papír, porrá
hamvadhatnál. Most karácsony előtt
ébresztő, úgy kell nézni a karácsonyi
külsőséges villogást! A gyertyák selymes
fényénél rá kell jönni, nem a harsány drága
dolgok a lényegesek. Ébredj ember, emeld
fel a szívedet, és karácsonyi ajándékként
add már oda végre magadat az Úristennek,
mert ez a cél.
Sík Sándor : Ó tiszta csend!
Hallgass el egy kicsit, te mocskos utcalárma!
Legyen ablakod, ajtód, a füled is bezárva;
És állítsd el a rádiót.
Lelkem, celládba térj s földig zuhanni engedd
Figyelmed függönyét, úgy ünnepeld a csendet
És benne minden földi jót.

6

Hallgatva ünnepeld csendjét az értelemnek,
Melyben a gondolat villámai teremnek,
A zengő percek ihletét,
Melyben kibomlanak a lélek mérhetetlen
Arkangyal-szárnyai, s szóban elférhetetlen
Zenét suhog a szent setét.
A hallgatást idézd, a szívek drága csendjét,
Amelyben megfogan a két-malasztú szentség:
Hűség, barátság, szerelem.
Ó sírig és síron túl mosolygó szent szövétnek,
Amely odalent nőttél a lét előtti létnek
Hangtalan örvényeiben!
És csukló térdeden imádd a csendek csendjét,
Amelyben önmagával beszél a Végtelenség,
A hallhatatlan hallható.
Térden virraszt az éj és mindeneken csend ül,
Amikor a magát megtáró Végtelenből
A föld szívére száll a szó.
Emlékszel: Hóreben, barlangja odujából
Milyen borzongva leste a zord Illés, a látó,
Az Istent, aki elvonul.
Milyen hiába leste sebes szél viharában,
A földrengésben is, a tűzben is hiában:
Suttogó szellőn járt az Úr.
Gépkattogása közt a rohanó jelennek
Engedj, ó tiszta csend, csendje a Végtelennek,
Egy pillanatnyi pihenést.
Hagymázos homlokom lágy ujjaiddal född el,
Leheld be lelkemet templomi hűvösöddel:
Csak az él, aki benned él.
Csak az él, akiben a lélek tiszta csöndjén
Némán izzani kezd a titokzatos tömjén
S füstjén az Angyal megjelen.
És ámuló szeméről a fátylakat leoldja,
Az Angyal, az Istennek alázatos heroldja:
A csend-foganta Kegyelem.
http://www.budahazijudit.hu/magyar-szo/versek/976-advent-masodik-vasarnapja
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Szeibert Márton

Temetőből Istenbe
Az alábbi temetői kép jött szembe velem egy versrészletben.
Jobban illett volna a novemberi Magazinba, de talán még
frissen él bennünk a temető hangulata, hogy ez a gondolat
megérinthessen minket:
8

Ti őseink, üres fejek a mélyben,
Kiket a vastag föld nyom észrevétlen,
Föld vagytok, itt fenn csendben lépek el,
Valódi férgünk, mely kérlelhetetlen,
Nem bennetek rág ott lenn, hanem engem,
E vérből él és soha nem hagy el!
(Forrás: Szabó Ferenc, SZAVAK FORRÁSA CSEND, Paul Valéry: A tengerparti
temető)
Számomra ez olyan, mint mikor Jézus rászól a képmutatókra, hogy olyanok
vagytok, mint a meszelt sír, kívül fehérek, de belül rohadtok. (Vö.: Mt23,27) Nem
tudom másképp értelmezni ezt a Valéry-versszakaszt, mint hogy a bűn emészti
a lírai ént, az a bűn, amitől nem tud elszakadni és ami folyamatosan emészti
az embert. A bűn a féreg...
Ismét itt vagyunk a karácsonyi ünnepkörben, elkezdődött az advent. Tudjuk,
mit jelent ez, hallottuk már ezerszer, talán már unjuk is az egészet. Ki tudja,
valaki talán szereti ezt a lázas bevásárlásról szóló hónapot, valaki inkább már
túlesne rajta, valaki élvezi a családi együttlétet, valakiben meg
felhatalmasodik a magány érzése. Valakiben gyerekkori boldog érzések
ébrednek fel, valakiben pedig épp az ellenkezője. De úgy tűnik, a legtöbb
emberben valamilyen hatást kivált. Én abban bízom, hogy minél több ember
próbál meg ilyenkor elmélkedni Krisztus születéséről, és hogy minél több
emberben megjelennek a kegyelem fénysugarai, hogy ráéreznek arra az
isteni jóságra, ami körülölel bennünket, és ami a lelkünket is áthatná, ha
hagynánk. Engedjük a Jóisten erejét működni bennünk, és Ő elűzi belőlünk a
"férgeket". És hogy a temetői képből tovább lépjünk, hogy ne a belső féreg
képe maradjon bennünk, egy szép verssel szeretném zárni ezt a rövid cikket:

EGYEDÜL
Csak azért vagyok, hogy mondjam, kimondjam:
Te vagy
Hogy kimondjam, mit senki sem akar hallani
Nem tud meghallani
Hogy itt, az ember szívében
Kell a mélyre ásni:
A víz itt fakad.
Minden undorít, ami nem Te vagy
Tehát ami nincsen.
Azért élek hogy reméljem
Éjedet, mely arcot nem mutat.
Ez a forrásom az én Jordán-folyóm
Központom és szakadékom:
Keresztelj meg magam mélyében
Mint a csillagot a kút vizében.
Bevezettél engem
A nász sötétjébe.
Téged nem látni: látni Téged
Megvakít fénylő Jelenléted.
Csupasz és semmi vagyok
Előtted Kitől csak azt tudom
Hogy semmi és meztelen vagyok.
Csak azért vagyok, hogy mondjam,
kimondjam:
Egyedül Te Vagy.
(Szabó Ferenc, SZAVAK FORRÁSA CSEND, Pierre Emmanuel: EGYEDÜ
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Pável Márta

SZENT JÓZSEF év van…
… és állandó védelmét kérjük a
covid ellen is…
„József, Dávid fia, ne félj magadhoz
venni feleségedet, Máriát, mert a
gyermek, amelyet a szíve alatt hordoz, a Szentlélektől
van. Fiút fog szülni, akit Jézusnak nevezel el, mert Ő
szabadítja meg népét bűneitől” (Mt 1,20-21).

Kis Enikő

Adventi gondolatok
Ahogy múltba vész a nyár, ahogy közeleg
a Karácsony, egyre hidegebb van odakint, egyre kopárabbak a fák, nyakunkra
telepszik a köd és a homály… Korán sötétedik, későn
kel a nap, mintha minden melegség, fény és szeretet
kivonulna a világból. A lélek is elkomorodik, mintha ráülne, nyomasztja ez a szürkeség.
Mikor eltelik a Mindenszentek ünnepe is, hirtelen ráébredek: hiányoznak, kellenek a karácsonyi fények. Pogány gondolat, de keresztény is: minél inkább közeleg az év leghosszabb éjszakája, az emberi lélek annál inkább vágyódik a fényre.
Van, aki megelégszik a városi díszkivilágítással.
Van, aki a saját otthonát is kivilágítja, fényeket, gyertyákat gyújt.
Van olyan is (talán nem is kevesen) – aki ezt a kivilágítást, díszítést túlzásba,
giccsbe viszi.
Mégis: van valami közös mindegyikükben: az, amire igazán vágynak, ott benn,
a lelkük rejtekében – még akkor is, ha a világért sem ismernék el - a lelki béke,
fény, melegség: az igazi szeretet és biztonság: Isten közelsége.
Sokáig éltem úgy, hogy nem tudtam, hogy ez lehetséges még az életben.
Most akár azt is gondolhatná a kedves olvasó, hogy elhallgatták előlem – de
nem. Ők sem tudták - akik neveltek, vezettek, tanácsot adtak. Mint az Evangéliumban: vak vezetett világtalant. Biztos vagyok benne, hogy ma is sokan
élnek úgy, hogy nem tudják, nem hiszik, hogy Isten valódi közelsége megélhető. Hogy Ő lehet az életünk valós része úgy, hogy már el sem tudnánk képzelni a világot nélküle. Mert valóban nincs olyan, hogy Istent nélkülöző világ.
Isten itt van. Körülöttünk, bennünk.
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Ma így élek. És nem vagyok egyedül. Mi több: senkinek sem kellene az Úr nélkül
élnie.
Kérdezhetnék, hogy ez mit jelent? Mindent: Ő számomra a minden: szeretet,
béke, megértés, bizalom, biztonság. Minden, amit a hétköznapi ember a családjától, a barátaitól, a társától várna. Amit hajlamosak vagyunk elfelejteni,
hogy ők is várnak tőlünk – és kérdés, hogy képesek-e mindezt kizsigerelten, fáradtan, rémülten, bizonytalanságukban nyújtani?
11

Az emberiség hagyomány-világában nem hiába kapott helyet az Istenre való
várakozás időszaka: a lelke mélyén az Ember egyebet sem tesz egész életében, mint éhezi a valódi, nagybetűs SZERETETET: azt a szeretetet, amelyről sokszor már nem is beszélünk, mert elkopott, elcsépelt témának tartjuk. Pedig kell
róla beszélni. Nézzünk csak szét magunkban, magunk körül: milyen könnyen
elfelejtkezik róla az ember az egész évben. Mi történne velünk akkor, ha még
ez a rövid időszak sem volna, hogy felhívja rá a figyelmünket?
Legyen hát az idei Advent egy ilyen, valódi Fényt, valódi Szeretetet kereső új
ünnep mindannyiunk számára!

Marton Janka

Életközép
44 évesen volt iskolatársakkal, barátokkal beszélgetve látom,
ahogy ezekben az években sokaknak gyökeresen változik meg
az élete. Páran látványos krízist élnek át, válás, halálesetek. Sokak kevésbé látványosan, de belső feszültségekkel tele próbálják a gyerekek felnevelése és
kirepülése után, egy lakás felújítását vagy ház felépítését befejezve, egy munkahelyen való kiteljesedést vagy éppen kiégést követően, vagy egy párkap- 12
csolati válság közepén kitalálni: mit kezdjenek életük hátralévő részével. Amiről
nem tudjuk, mennyi, csak reméljük, hogy még sok, de az elmúlás szele már
mindannyiunkat megérint.
Valójában az élet közepén már valószínűleg túl vagyunk. Mi az, amit nem tettünk meg, milyen vágyak, célok kerültek az évek során elfedésre, lehet-e ezeket még megvalósítani? Sokan a korosztályomban az önazonosság keresésével küzdenek. Bennem is sok minden változik, sok mindent le tudok tenni végre
szülői mintákból, mérgezővé vált hozzállásból, a magam életének megbonyolításából. Egy beszélgetés után viszont nagyon élessé vált bennem a gondolat,
egy nagy tudati felkiáltójel: ha az „életközépnek” pszichológiai jellegzetessége, hogy az ember újraértékeli az életét, a szokásait, ha elkezdi átépíteni
személyisége falait s közben ki tud lökni téglákat,
melyek eddig bezárták, akkor hiábavalóságot
követ el, ha ugyanúgy továbbra is egót épít, ha
másként is. Ha a személyiségének várát most
más formájú téglákból, más alakzatúra kezdi alakítani, akkor egy idő után ugyanúgy a saját falai
határolják majd le... Ebben az életszakaszban fokozottan ott a kegyelem: a felimerés lehetősége,
hogy most már ne magamat építsem a magam
elgondolása szerint újra, hanem adjam át az
egészet Istennek... Ha le tudom tenni az élet feladatainak bizonyos súlyait, a maya súlyos fátylát
bennük felismerem és hagyom lebomlani, akkor
ne kezdjek helyette másik, de ugyanolyan sűrű
mayát építeni. Az elengedések, a lezárások nyomán az egó várából leomló téglák helyére ne
újabb múlandó elemeket kezdjek beépíteni, hanem ezeknek a helyére az anyagtalan fény lépjen, az foglalja el, az ego várának anyag-falait

váltsa fel Isten fénye... Olyanná alakuljak, amilyenné Ő szeretne engem, s bármennyi idő is adatik még az életből, már ne földi célokat szolgáljak, hanem
Őt, s az út végén majd a kezét fogva távozzak. Legyen ez egy olyan Advent,
amikor valóban engedem, hogy végre Jézus jöjjön el bennem, legbelül, őt
fogadjam be, ne kerülhessen elé már semmi. „Előbb ’lakóhelyek’ vagyunk, az
istenség leereszkedésének alázatos kunyhói, de ez a kunyhó elevenedjen, isteni lakójára köntösként rátapadjon, minden vonalával testébe olvadjon, benőjön, hogy így mennyei lakójában fölemésztődjön, benne megsemmisüljön.
Ha beszáll hozzánk Krisztus, ne legyen más gondolatunk, mint az Ő lélekjárása,
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ne legyen más szándékunk, mint az Ő akarata, ne legyen más szívünk, mint az
Ő Szíve. „Nem én élek, hanem Krisztus él bennem”. Az istenszív kultuszának ez
az iránytűje, állhatatlan vonzóerő. Jézussá lenni… Jézussá lenni… dobogja
minden emberszív, mely ebbe a végtelen portikuszba nézett.” (Prohászka)

Oroszi István

A könnyező házi gomba veszélyeiről
Munkám révén nagyon sok felújítandó házban van szerencsém
járni. Számtalan kisebb-nagyobb problémával találkozom,
ezek 99 %-a viszonylag könnyen orvosolható, mivel az épületnek csak egy adott szegmensét érintik, például egy fürdőszoba vagy egy
konyha átalakítása. Ezek a munkák nem sok meglepetést tartogatnak a tapasztalt szakember számára. Ám van néhány olyan rendkívül veszélyes probléma, amely első ránézésre többnyire nem megállapítható, és attól függően,
hogy mennyire van előrehaladott állapotban, az épület egészét érinti. Ezen
problémákon belül is egy bizonyos dologra szeretném felhívni mindenki figyelmét, ti. a könnyező házi gombára.
Az építőipar jelenlegi szárnyalása és a lakáskeresésre szánt túl kevés idő miatt
nem mindig van az embernek ideje, pénze olyan szakemberrel megnézetni a
megvásárlandó ingatlant, akinek szerteágazó tapasztalata révén mindenre
kiterjed a figyelme. Ezért is próbálok ebben a cikkben segítséget nyújtani a
leendő ingatlantulajdonosok számára.

Ez a gomba legnagyobbrészt régebbi épületekben tűnik föl. Bárhonnan kiindulhat, a pincétől a
padlásig. Kizárólag nedves környezetben telepszik meg, elég ehhez
egy csöpögő csatorna, vízvezeték
vagy egy félremozdult cserép, ami
huzamosabb ideig áztatja leginkább a fából lévő tárgyakat. De
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extrém esetben az is előfordulhat,
hogy csupán a nedves környezet
elegendő a kialakulásához. Ha a
gomba már megtelepedett és teleptestet alkotott, képes rá, hogy fonalaival
akár a tégla fugáiban elterjedve (!) eljusson a fából lévő épületelemekig, legyen szó akár parkettáról , ajtókról, tetőszerkezetről. Ezeken az elemeken az ún. szárazkorhadás tünetei mutatkoznak, a folyamat
során a gomba lassan lebontja a fát. Arra is
képes, hogy egészen „elkorhassza”, megeméssze őket. Ha a gomba fonalai elég elterjedtek, előfordulhat, hogy már nincs szüksége többé a fő gombatelepre, és pusztán
a levegő páratartalma, illetőleg a fából
lévő elemek elegendőek az életben maradásához. Ebben az állapotában kiirtani szinte lehetetlen, ezért nagyon fontos a korai felismerés¸ illetve, hogy olyan ingatlant semmiképpen ne
vásároljunk, ahol a gomba már ennyire elterjedt.
Amikor új ingatlant vásárolunk, különös figyelemmel
nézzük át a pincét és a padlást, vízszivárgásokat keresve. A gombatest kb. a tenyérnyitől a focilabda
nagyságáig terjedhet, felülete vöröses barna, bársonyos tapintású. Ha a gazdatestet eltávolították, még
mindig találhatunk szintén vöröses barna porra hasonlító spórákat, amiket a gazdatest szórt el. Intő jel lehet
még a lehullott vakolat alatt megbúvó, fehér színű,
gyökérzetre megszólalásig hasonlító gombafonal. A
lakáson belül pedig az ajtó- és ablaktokok szélein lévő, korhadásszerű foltok
utalhatnak rá. Ilyen esetben a szivacsszerűvé vált szerkezetet akár ujjunkkal is
benyomhatjuk. Ezek a tünetek arra utalna, hogy a gomba már igen elterjedt
az épületben. Ebben az esetben nem elegendő a nyílászárók cseréje, hanem
égetéssel, és speciális vegyszerrel kevert vakolattal való vakolás a megoldás,

a parketta és más faelemek cseréjével együtt, mindez nagyon költséges eljárás. Mindebből látható, milyen fontos, hogy körültekintőek legyünk a lakásvásárláskor, különös tekintettel a meghibásodásból származó, hosszú ideje tartó
ázásokra.
KERTÉSZET
Rizmayer Péter

Édesapám tanácsai
Ez most kimarad sajnos, lehullott levelek eltüntetésével vagyunk elfoglalva.

Varga Márta

AQUILAHUMOR
Bill Gates meghal, felkerül a mennybe, Szent Péter elé, aki
azt mondja:
- Bill, mivel te jó voltál, és megajándékoztad az emberiséget
a Windows-zal, ezért a mennyországba kerülsz, és kapsz egy
külön jutalomkívánságot.
Bill erre azt válaszolja:
- Hát, tudod, én mindig is kíváncsi voltam, ezért szeretném a poklot is megnézni.
Szent Péter rábólint, azt mondja:
- Jó, akkor 5 perc múlva lekerülsz a pokolba, majd visszatérsz a mennybe.
Úgy is lett, Bill lekerült a pokolba, ám látja, hogy ott mindenki jó kajákat eszik,
a legjobb nők teljesítik minden kívánságukat, a legjobb italokat isszák.
Letelik az 5 perc, Bill Gates visszatér és azt mondja:
- Hú, Szent Péter, tudom ez furcsa kérés, de én inkább a pokolra szeretnék
kerülni.
- Hát furcsa kérés valóban, de mivel olyan jó voltál, teljesítem. Bill visszakerül a
pokolba, ám még mielőtt elkezdhetné élvezni a dolgokat jön két markos ördög és beteszik egy forró üstbe.
Bill felkiált:
- Na de Szent Péter, az előbb nem erről volt szó!
Mire a válasz:
- Ja, fiam, az csak demo verzió volt!
- Miért lila a Milka tehén?
- Mert szorítja a kolomp a nyakát!
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A lányka vezeti a kecskét az úton.
Meglátja a pap, s megkérdezi tőle:
- Hát te, lányom, hová viszed azt a kecskét?
- Viszem a bakhoz hágatni.
A tiszteletes úr megbotránkozva kérdezi:
- Ejnye lányom, hát nincs neked bátyád?
- Van, tiszteletes úr, de ő nem nagyon hág kecskét...

Hirdetményünk, felhívásunk
Kérünk minden intelligens, nyitott embert, aki hazája érdekeit nézi, csatlakozzon tagnak az AQUILA CIVIL TÁRSASÁGHOZ!
Az AQUILA Civil Társaság 2020 decemberében alakult, átvéve a megszűnt
párt feladatait. Kötetlenebb, tagdíj nélküli, józan és építő kritikára épült.
Az alakulási dokumentumunk határozata alapján a belső keménység és tisztaság védelme fontos. Nálunk mindenki önkéntes.
Kérjük, ha érez magában erőt ehhez az intelligenciát, becsületet és
kitartást kívánó munkához, jelentkezzen, várjuk.
Üdvözlettel: Szeibert Márton, az AQUILA Civil Társaság ügyvezetője
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