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Folytatásos szigetelési rémregény

Én szeretem jól érezni magam a házamban. Szeretek hazatérni a
meleg családi fészekbe. A házam az én nyugalmam szigete, itt senki
és semmi nem háboríthat.
Emlékszem, mikor elhatároztuk, hogy felépítjük, nem volt könnyű a
döntés.
Mennyibe fog kerülni, elő tudjuk-e teremteni a pénzt ?
És a rémhírek, amit az építőiparról hall az ember…
Majd mindenki megpróbál jól levenni, nem lesz jó a minőség,
megalkuvásokat kényszerítenek ránk, az a sok vita a munkásokkal,
küzdelem a határidőkért, és így tovább.
De mindenáron itt fogunk karácsonyozni, ha törik- ha szakad!
És sikerült!
Átkozottul nehéz volt, keményen dolgoztam, a pénzt előteremtettem,
igaz, hogy az első számítások másfélszeresébe került, de most már
van saját medencénk, jacuzzink és szaunánk.
És

megjöttek

épületenergetikai

az

első

közüzemi

tervezésnek,

az

számláink
épület

is,

hála

fenntartási

a

jó

költsége

viszonylag kibírható.
Csak legyen gáz ! Különben gáz lesz !
Gyönyörű feleségem megfáradt ez alatt a másfél év alatt, cserébe
viszont kitanulta a beruházói és a projektmenedzseri szakmát
autodidakta módon a saját házunkon. Lehet, hogy többe került, mint
egy két éves MBA posztgraduális képzés, de megérte. A ház minden

kis zugát ismeri, mint a tenyerét, hiszen ő harcolt meg érte, hogy
olyan legyen, amilyet szeretne.
Végre elmentek a kivitelezők és beköltözhettünk.
Eltelt a Karácsony is úgy, ahogy előre elképzeltük, nagyon szép és
elegáns a ház, jó itt élni, már vendégeket is hívtunk.
Bár ne tettük volna…
Itt járt egy mérnök barátunk, aki a ház elrendezését, formáját,
használati

előnyeit,

az

elegáns

burkolatokat,

nyílászárókat,

fürdőszobákat és a bútorokat is nagyon dicsérte, elismerését fejezte
ki

nejem

felé,

hogy

ilyen

színvonalat

tudott

kicsikarni

a

kivitelezőkből. De néhány apróságra azért felhívta a figyelmünket,
amit mi, mint használók, eddig nem vettünk észre :
A tetőtéri ablakok kávájában

és a tetőtéri térdfal éleiben kis

foltokban ugyan, de megjelent a penész.
A tetőtéri helyiségekben valahogy mintha hidegebb lenne, mint
másutt.
Nicsak! Egy kis vízfolyás nyoma a kéménypillér oldalán a tető és a
kémény csatlakozása alatt.
Miért púposodik a parketta a kétszárnyú teraszajtónk előtt?
Az ablak alatti parapettfal miért nedves ?
A terasz alatti – tényleg tutira megcsinált- nappali álmennyezetéből
miért csöpög a víz ?
A kedvenc füstüveg masszírozós zuhanyunk üvegmozaikos falának
másik oldalán a hálószobánk angol gyártmányú textil tapétája mitől
hólyagosodik fel,
és mi ez a fehér, vatta-szerű por a falak tövén ?

A következő számban megtudják!
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