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114 éves hûtésrendszer
gondoskodik a honatyákról
114 esztendõs klímaberendezés gondoskodik képviselõink komfortérzetérõl az 
Országgyûlés tavaszi és õszi ülésszakának nyáriasabb napjain. Az Országház 
szellõzõ- és hûtésrendszere Steindl Imre tervei alapján épült. 

Az Országház gépészeté-
ért felelõs vezetõ fõtanácsos, 
Herczenik Tamás tíz éve dolgo-
zik a Parlamentben.

– Szeretem ezt a rendszert, 
mert tökéletesre tervezték 
– magyarázta a szakember. – 
Óránként nyolcvanezer köbmé-
ter levegõ ömlik be az épületbe 
két légkúton keresztül. Ez alag-
utakon keresztül áramlik szét 
az épület legtávolabbi pontjaiba 
is, ahol aztán rácsokon keresz-
tül jut be az ülésterembe és a 
többi helyiségbe. Így biztosít-
juk a 22 fokos hõmérsékletet és 
az ötvenszázalékos páratartal-
mat az ülésteremben – mondta 
Herczenik. A Steindl Imre által 
tervezett légkutas rendszer 
nyílásai az Országház mögötti 
parkban találhatók. A hatalmas 
folyosókon beáramló levegõt 
forróság idején vízbefúvással 

elõhûtik. – Ez olyan, mint ami-
kor a házmester fellocsolja a 
bérház udvarát – mondja a szak-
ember. – Sajnos a rendszer a mai 
komfortigényeket egyre kevésbé 
képes kiszolgálni, de aránylag 
olcsó a fenntartása. A gravitáció 
oldja meg a levegõ lejutását, a 
föld hûti le, és nyáron ventiláto-
rokat is használunk a befúvás-
hoz, de ezek sem fogyasztanak 
túl sok áramot. Zsalugáterekkel 
akadályozzuk meg az üvegház-
hatás kialakulását. Elõbb-utóbb 
szükség lesz egy nagyobb 
rekonstrukcióra, mert a kom-
fortigények nõnek – magyaráz-
ta Herczenik Tamás, aki három 
munkatársa segítségével látja 
el a szellõzõ- és klímarendszer 
üzemeltetését. Speciális lég-
kondocionálással mindössze a 
Munkácsy-festményt õrzõ terem 
és a Szent Korona díszterme 

dicsekedhet. A parlamenti klí-
máról két képviselõ véleményét 
is megkérdeztük. – Igazán hûs 
bent a levegõ, inkább arra kell 
ügyelni, hogy a nyári forróság-
ból belépve nehogy megfázzon 
az ember! Ezért könnyû kar-
digán és egy párna a derekam 
védelmében mindig van nálam 
– nyilatkozta Wittner Mária 
fideszes honanya. A szintén 
fideszes Cseresnyés Péter áldja 
az országházi klímaberen-
dezést, amely még nyáron is 
megengedi az öltöny viselését. 
– A Parlamentben kellemes a 
klíma, jól lett megépítve száz 
éve! Az Országház méltósága 
megköveteli, hogy a lehetõ leg-
elegánsabb öltözéket viseljem a 
munkahelyemen, így aztán még 
rövid ujjú inget sem hordok. 
Számomra ezért fontos a lég-
kondi!� Bodnár�Erika

Herczenik Tamás munkatársunknak megmutatta az Országház békebeli légkondicionálóját

Részletekben fizetik a beruházás rájuk esõ költségét

Áramot vezetnek a tanyavilágba
Petróleumlámpával világítanak, akkumulátorral mûködtetik a legszükségesebb 
elektromos berendezéseket, de hûtõjük például nincs. A Duna–Tisza közén és a 
Dél-Alföldön máig több száz olyan tanyasi ember él, akikhez lakhelyük elszigetelt-
sége miatt nem vezették be az áramot.
– Még 2006-ban tett ígéretet az 
akkori kormánypárt több neves 
képviselője – például Suchmann 
Tamás –, hogy pályázatok és 
támogatások segítségével meg-
oldják a tanyák villamosításá-
nak kérdését, de ez nem történt 
meg – mondja Czira Szabolcs, 
Nagykőrös polgármestere, 
országgyűlési képviselő. – Ezért 
saját erőből kellett lépnünk az 
ügyben! 

Nagykőröshöz közigazgatási-
lag száznál is több olyan tanya 
tartozik, ahol ma sincs villany-
áram. – Júniusban kilenc tanyá-
ra vezettük be az áramot: az 
önkormányzat, a Démász áram-
szolgáltató és a lakosok közösen 
fizették ki a vezetékek és egyéb 
berendezések telepítésének költ-
ségeit – mondja a polgármester. 
– Az önkormányzat házanként 
1,3 millió forinttal fedezte a 
hálózatba kötés költségeit, 320 
ezer forinttal segítette az akci-
ót a Démász és ugyanennyivel 
járultak hozzá a költségekhez a 
tanyák tulajdonosai.

A polgármester lapunknak 
elmondta, hogy havi részle-
tekben lakáskassza bevoná-
sával fizetik meg a lakók a 
rájuk eső beruházási költsé-
geket. Czira nem aggódik, azt 
mondja, az itt élők képesek 
előteremteni a havonta befize-
tendő összeget.

– Az itt lakók nagy része dol-
gozik, mezőgazdasági bérmun-
kából él, de van, aki saját föld-
jét műveli, és olyanok is élnek 
itt, akik teheneket tartanak, és 

a tejtermék eladásából tartják 
fenn magukat.

Czira Szabolcs eredményes-
nek értékeli a múlt hónapban 
lezárult villanyhálózatba kap-
csolást. A felmérések szerint 
száznál is több olyan tanya van 
Nagykőrösön, ahol nincs áram. 
Sok helyütt nem is lesz.

– A tanyáknak egy része 
elnéptelenedett és teljesen 
lakatlan. Néhány helyről kiköl-
tözött az eredeti tulajdonos, és 
önkényesen költöztek be csalá-
dok. Ezek egy része nem igényli 
az áramot. A mezőőr feladata, 
hogy felmérje a tanyákat, és 
állapítsa meg, hol van szükség 
áram bevezetésére. A felmérés 
eredményét követően döntünk 

arról, hogy mit lehetne tenni a 
tanyán élő emberek érdekében.

Mivel az ország középső 
részén és az alföldi régióban 
egyaránt vannak hasonló hely-
zetben lévő tanyasi emberek, az 
országgyűlésben is igyekeznek 
komolyabban foglalkozni ezzel a 
problémával. – A parlamentben 
tanyaügyi munkacsoport ala-
kult május végén, amely jól 
jelzi, hogy mennyire fontos kér-
désnek tartják ezeknek az elzárt 
településeken élő embereknek a 
sorsát is. A villamosítás mellett 
betonutakkal tervezzük jobbá 
tenni az itt élő emberek körül-
ményeit, hiszen a tanyákra jel-
lemző, hogy jobbára csak föld-
úton megközelíthetők.� GB

A tanyavilág fejlesztéséért külön parlamenti munkacsoport felel
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A régi magyar fajták génjeit õrzi a szakember

Kovács Gyula: Hát senki 
nem ért a gyümölcsfához?
A szupermarketekben jobb esetben is csak 4-5 fajta közül válogathat az a vásárló, 
aki például almát szeretne venni, de körtébõl, szilvából még ennél is gyérebb a 
kínálat a nagyáruházakban. Ezen szeretne változtatni Kovács Gyula, aki szorgalma-
san gyûjti a tradicionális magyar gyümölcsfajtákat. 
– A fajtaválaszték visszaesése a kereskedelmi igé-
nyekhez igazodó tömegtermelésnek köszönhető 
– mondja a szakember. – Az 50-es, 60-as években 
még szabadon lehetett árusítani a régi magyar faj-
tákat, azonban a tömegtermelés eredményeként 
mára beszűkült a kínálat. 

Pedig a szakember szerint Magyarországon is 
rengeteg különböző gyümölcsfajtát neveltek ki az 
évszázadok alatt. 

– Eddig mintegy ötszáz különféle alma-, körte-, 
cseresznye-, szilvafajtát sikerült összegyűjtenem 
– mondta el a Helyi Témának a Pórszombaton élő 
Kovács Gyula, aki egyfajta génbankot igyekszik 
létrehozni a növényekből. – Ezek mind tradici-
onális magyar fajták. Majd’ tucatnyi olyan van a 
gyűjteményemben, amelynek már máshol nincs 
termőfája Magyarországon. 

A szakember a göcseji vidéket járva próbál 
oltványokat szerezni az elvétve fellelhető gyü-
mölcsfákból. 

– Olyan almafajtákat tudok említeni, mint a 
pogácsaalma vagy a Jakab alma, a Jóalma vagy a 
Szentiványi. Ezek nem kaphatók a piacokon, pedig 
van olyan fajta, amelyet gyakorlatilag sem metsze-
ni, sem permetezni nem szükséges, mégis bő ter-
mést hoz. A régiek tudták, hogy az egyik almafajta 
aszalásra kiváló, a másik rétestölteléknek a nagy 
szárazanyag-tartalma miatt, míg volt olyan termés, 
amelyet a hosszú eltarthatósága miatt – szürettől 
szüretig kibírta – oltványoztak, szaporítottak. 

A szakember a pusztuló fajtaválasztékot rész-
ben az emberek mezőgazdasági ismereteinek 
hiányosságával magyarázza. 

– Ma már sajnos a falukban sincs meg az a 
tudás, amely a gyümölcsök szaporításához, a faj-
ták megőrzéséhez kell. Megtörtént, hogy az egyik 
közeli faluban mindenki egy öreg, bő termést 
hozó almafához ment szüretelni éveken keresz-
tül, mert annyira ízletes volt a gyümölcse. Egy 
villám kettétörte a fát, és mint kiderült, korábban 
senki sem vett belőle oltványt, mert nem tudták, 
hogyan kell. Néhány évtizeddel ezelőtt elkép-
zelhetetlen lett volna, hogy egy magyar faluban 
senki se értsen a gyümölcsfák szaporításához! 
� Gombás�Bálint

Gyermekeink számos almafajtát nem kóstolhatnak meg

Lehet alkudni a balatoni nyaralókra
Ellentmondásos hírekről lehe-
tett hallani a Balaton-parttal kap-
csolatban az utóbbi két évben: 
egyesek szerint a magyar tenger 
elvesztette vonzerejét, mások 
szerint hosszú távon igazán ide-
ális befektetés a nyaraló vásárlá-
sa a tó mellett. Szakembereket 
kérdeztünk, mi is az igazság. 

– Nem hoz rossz döntést 
az, aki a megtakarított pén-
zét ingatlanba fekteti, hiszen 
az hosszabb távon is értékál-
ló marad – mondja Gál Imre 
ingatlanszakértő. – Ráadásul a 
Balaton mint vendéglátóhely, 
turisztikai célpont az utóbbi 
két-három évben felélénkült a 
tapasztalatom szerint.  

A szakember elmondása 

szerint, akik most vásárolnak 
ingatlant a parton, azok kedvező 
helyzetben vannak, hiszen 35-
40-szeres a túlkínálat az eladó 
ingatlanok körében. – Kis utá-
najárással kedvező vásárlási fel-
tételeket alkudhatnak ki azok, 
akik a beruházás mellett dön-
tenek – mondja a szakember. 
– Abban a tóparti régióban, ahol 
én is dolgozom, meglehetősen 
gyenge a kínálat – mondja Kádár 
Erika ingatlan-értékbecslő. 
– A panorámás és a parti ingatla-
nokra van leginkább igény. 

A két szakember véleménye 
ugyanakkor többé-kevésbé meg-
egyezett abban, hogy milyen 
speciális igénnyel keresik meg 
őket a vásárolni szándékozók. 

– Pár évtizede még a több-
szintes apróbb szobákkal teli 
nyaralók voltak a legkelendőb-
bek. Ma már az egyszintes, 
jó beosztású nyaralókat része-
sítik előnyben, amelyekhez 
megfelelő méretű zöldterü-
let, telek is tartozik – mondja 
Kádár Erika. 

– A kereslet szempontjából az 
egyik legfontosabb kívánalom, 
hogy a műút és a part közötti 
régióban, a parttól kényelmes 
távolságra legyen a nyaraló 
– mondja Gál Imre. – Egyre fon-
tosabb követelmény, hogy az 
épület téliesítve legyen a meg-
felelő fűtőrenszerrel, hogy akár 
egész évben használni lehes-
sen. � Gombás

Trükkös tolvajok – a magyar svindlerek
Az egyik tematikus csatorna műsorán brit svind-
lerek fedik fel trükkjeiket, amikkel gyanútlan 
áldozataikat rövidítik meg. Hazánkban is gya-
korta találkozhatunk trükkös tolvajokkal, akik 
hazugsággal, csalással, átverésekkel húzzák ki a 
mit sem sejtők zsebéből a pénzt. 

Karcagon egy idős házaspárt raboltak ki, az 
energiaszolgáltató embereinek álcázott tolvajok. 
Az elkövetők több százezer forinttal távoztak a 
helyszínről. Pár hónapja 10 000 forintot kínáltak 
a trükkösök egy 73 éves leányvári férfi régi, 
rossz ereszcsatornájáért, végül 4 millió 430 ezer 
forinttal távoztak az idős ember házából. Vannak 
szemfüles nyugdíjasok is, egy idős hölgy például 
nem hitt annak a trükkösnek, aki unokájának 
adta ki magát, így több százezer forintot spórolt 
meg magának. De úgy tűnik, ők vannak keveseb-
ben. Az ORFK minden eszközzel igyekszik felhív-
ni a gyanútlan áldozatok figyelmét a jelenségre, 
gyakran sikertelenül. A sajtóosztály munkatársai 
lapunknak elmondták, főleg az idősebb korosz-
tály van veszélyben. Fontos, hogy ne bízzunk 
meg valakiben, csak azért, mert egyenruhát visel, 
mindig ellenőrizzük a személyazonosságát. Ne 
engedjünk be idegeneket a lakásba, főleg ne 
hagyjuk őket egyedül ott. Sőt az utcai kérege-
tőknél sem árt odafigyelni, hogy mi is a valódi 
szándékuk. � U.�J. A brit svindlerek trükkjeirõl sorozat is készült
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