HÍREK
Adalék a Balaton-hadművelethez •
„Február 16-án a Magyar Tudományos Akadémián értékelő beszámolót tartottak a Balaton védelmét szolgáló
középtávú kutatási terv (2003-2007) alapján, az MTA
valamint az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium közötti megállapodás keretében végzett Balaton
kutatások 2006. évi eredményeiről.
A Balaton vízminőségének javítását célzó beavatkozások, és az ezeket megalapozó jogszabályok döntő
többsége a tó ökológiai állapotának folyamatos feltárása
során született, közvetlenül hasznosítható tudományos
eredményeken alapul. Ezek jelentősen hozzájárulnak a
turizmus, és ezáltal az ország gazdasági bevételeinek nö
veléséhez. Egyetértés van arra vonatkozólag, hogy a Balaton kutatások további, folyamatos támogatására
szükség van. A koordinálás feladatait az MTA a Balaton
Fejlesztési Tanáccsal és az illetékes tárcákkal kialakult jó
együttműködésre építve a továbbiakban is vállalja.” (Idézet az MTA honlapjáról)
Az egyik előadó, Farkas Anna (MTA Balatoni Limno
lógiai Kutatóintézet): Balatoni és kis-balatoni kékalgák toxikusságának vizsgálata című előadása ismertette a toxikológiai vizsgálatok eredményét, amely szerint a Balaton vi
zéből vett tavalyi egyetlen (!) szezonális mintavétel számot
tevően toxikus volt.
A hírhez Czigler László az alábbi magyarázatot és
kiegészítést fűzte: Az egy év alatt vett összesen 10 mintából
3 számottevően toxikus = 30 %. (A 30 %-os jelző azt mutatja, hogy a kísérleti állatok 30 %-a 24 órán belül elpusztul.) Megdöbbentő, hogy a keleti medencében csak
egyetlen, ugyanilyen toxikusságot mutató mintavétel
történt. A 2006-os anyaghoz csatoltak néhány további,
erős toxicitást mutató mérési eredményt, mintavételi
időpont és hely megjelölése nélkül. Érdeklődésemre a
szerző elárulta, hogy a minta törzsszámából következtethetően ezek 1995-ből és 1996-ból, Nemcsók János idejéből
származnak.
A Nemcsók-féle angolnapusztulás (amely mindenki
szerint idegmérgezés eredetű volt) éppen a keleti medencében történt. Tehát tudtak róla, hogy toxikus a Balaton,
mégis félretájékoztatták a Horn-kormányt és azóta az
összes többit, mindenkit azzal etetve, hogy az átlátszóság
kiváló vízminőséget jelent. Most az Akadémia szolgáltott
bizonyítékot, hogy 12 éve helyesen állapítottam meg a
diagnózist, csakhogy a diagnózison kívül én a megoldást
is tudom.

A Holnap Kiadó sorozatának kilencedik köteteként
decemberben jelent meg Várallyay Réka könyve Komor
Marcell és Jakab Dezső munkásságáról. A könyvet az
építészpáros egyik nemrég felújított épületében, a Rákóczi
úti Palace szállóban mutatta be a kiadó, idén a legjelesebb
épületeiket őrző városokban, Nagyváradon, Marosvásárhelyen és Szabadkán kerül sor egy-egy bemutatóra.
Rácz Zoltán építészeti munkáit, épületeit és terveit
mutatta be márciusban Debrecenben a Dóczy Gedeon
Református Gimnáziumban rendezett kiállításon.
Az Architecture without architects
című 1968-as New York-i kiállítás rendezője és katalógusának szerzője, Bernard Rudofsky életművéből rendezett
kiállítást a bécsi Építészeti Centrum. A spontán és hagyományokon alapuló építészet talán legismertebb és legteljesebb gyűjteményének szerzője (könyvének egyik előzménye Sybill Moholy Nagy 1964-es munkája) az öltözködés és az életmód kapcsán is úttörő jelentőségű, a figyelmet
alapvető kultúrtörténeti összefüggésekre irányító kiállítások és kötetek alkotója, a korai modern villaépítészetben
is példaszerű művek tervezője.

Március 13-án, életének nyolcvanadik esztendejében elhunyt a Magyar Tanya- és Falugondnoki Szövetség elnöke, a Falufejlesztési Társaság alapítója és szellemi atyja,
Kemény Bertalan.
A 2006. decemberében Kós Károly díjjal tüntették ki
Krizsán Andrást, a 2007. évi Ybl-díjasok között
között Zsigmond László részesült a legrangosabb
építészeti elismerésben. Az Országépítő olvasói nevében
örömmel köszönti őket a Szerkesztőség.
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