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A pályázatból vásárolt szerszámgépek elsősorban a Hajdúsági Múzeum időszaki kiállításaink
rendezésénél lettek felhasználva. Mint a korábbiakban is utaltunk arra, a korábbi szűkös
pénzügyi keretek nem tették lehetővé a szerszámgép-parkunk fejlesztését - elavult gépek
cseréjét, szervizelését - ezért a múzeumunk ezen cél elérése érdekében pályázni kényszerült.
Így sikerült a múzeum számára végre megfelelő munkaeszközöket beszerezni. Az elmúlt
évek gyakorlata azt mutatta, hogy az alap feladatokhoz, amik egy-egy időszaki kiállítás
rendezése közben adódtak (csavarozás, installáció építése, stb.) a megfelelő szakmai háttéren
túl, a gyors és eredményes munkavégzés érdekében szükségünk volt a megfelelő technikai
eszközökre. Kiállításrendezések idején kénytelenek voltunk a kollégák otthoni szerszámgép
állományát igénybe venni, így nem volt ritka, hogy a munka lassabban haladt az elvárhatónál,
veszélyeztetve a kiállítás időben történő megnyitását. A pályázatból vásárolt eszközök
orvosolták a problémát. A látványterv mellett a gyakorlati kivitelezés is gyorsan
megvalósulhatott. A későbbi kiállítások összeállítása sem jelent többé problémát, nem is
szólva a mindennaposnak számító műszaki javítások és a kiállítóterek állapotának folyamatos
karbantartásáról.
A vásárolt szerszámok által elkészült időszaki kiállítások felsorolása:
 „Álljunk meg egy sörre! – Söremlékek a múltból”
 „Meghaltak, hogy éljen a haza! 1914-1918”
 "Oly korban éltem én..." a hajdúböszörményi zsidóság története
A por és pollenvédő maszkok és szelepek nagy segítséget nyújtottak az idei évi gázosítás és
raktárrendezések során. A gázmesterrel együtt haladva figyelhettük meg a tényleges munka
azonnal következményeit, hatásait és a gáz megfelelő behatási ideje után a helyiségek
kötelező szellőztetése is könnyebb lett az elmúlt években tapasztaltabbaknál. A könyvtárban

és a helytörténeti raktárban őrzött anyagok mozgatása során nem kellett a kollégáknak
aggódnia (joggal) az esetleges por vagy gomba által okozott közvetlen vagy közvetett
hatásoktól. Ezek az eszközök a későbbiekben is nagy segítséget jelentenek majd a
gyűjteményi raktárak új raktári rendjének kialakításánál és a külső raktár új helyre történő
költöztetésénél. A gyűjteményi anyag utóbbi években történt gyarapodása, illetve a külső
raktár helyének kényszerű megváltozása mindkét feladatot időszerűsítette. A korábbi évek
tapasztalatai azt mutatták , hogy raktárrendezéskor a komoly fizikai megterhelés mellett a
raktárhelyiségek belső levegőjének káros anyag telítettsége is hozzájárult a munka
folyamatának meghosszabbodásához, nem is beszélve a munka-egészségügyi kockázatról. Az
újonnan vásárolt kellékekkel feleannyi idő és a gyűjteményi anyagra káros gyakori
szellőztetés (amely párás, nedves idő esetén relatív páratartalom emelkedésével jár) alatt
sikerülhet a kitűzött feladatokat végrehajtani.
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