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A szakma szerint csodálatra méltó a makói épület 

Hagymaház a világatlaszban 
A makói Hagymaház is szerepel 
- három másik magyarországi 
épülettel együtt - az amerikai 
Phaidon Kiadó nemzetközi at-
laszában, mely a világ közel-
múltban született építészeti ér-
tékeit tárja a világ elé. A kü-
lönleges, negyvenezer forintba 
kerülő könyv a nemzetközi épí-
tész szakma ajánlásai alapján 
született. 

Táskával együtt kapható, mert 
közel húszkilós az az óriási at-
lasz, amelyet az amerikai Phai-
don Kiadó jelentetett meg az 
1998 után született épületek leg-
javáról szerte a világban; a könyv 
a makóiak számára azért érde-
kes, mert bemutatja a Makovecz 
Imre által tervezett Hagymahá-
zat is. A könyvritkaság Magyar-
országon nem kapható, ám az 
építész szakma mindenütt isme-
ri. Lapunknak a makói polgár-
mesteri hivatal műszaki csoport-
vezetője, Mészáros György mu-
tatta meg, aki ugyan nem épí-
tész, de szenvedélyesen érdeklő-
dik a szakterület iránt. A könyv 
értéke nagyjából negyvenezer fo-
rint - Mészáros György egy is-
merősétől kapta kölcsön. 

A Kortárs világépítészet atlasza 
címet viselő, angol nyelvű kötet 
az építész szakma utóbb megros-
tált ajánlásai alapján mutatja be, 
melyek azok az épületek, ame-
lyek csodálatra érdemesek az 
utóbbi évtizedből. Hetvenöt or-
szág összesen ezerötvenkét épü-
letét említi meg színes fotókkal, 
rövid ismertetővel és tervrajzok-
kal - vannak köztük egészen egy-
szerű házak és stadionok, repü-

A makóiak büszkesége, a Hagymaház a világatlasz révén immár 
n e m z e t k ö z i h í r ű Fotó: Szabó Imre 

lőterek is. A válogatás szempont-
jai az innovatív minőség, az esz-
tétika és a technikai megvalósí-
tás voltak. Hazánkból mindösz-

sze négy épületet tartottak emlí-
tésre érdemesnek a szerkesztők: 
Budapestről a Matáv-székházat 
és a Liget irodaházat, Miskolcról 

az egyházi oktatási központot, 
Makóról pedig a Hagymaházat. 
A Kossuth-díjas Makovecz Imre 
által tervezett exkluzív épületet 
az atlasz négy színes fotóval, egy 
alaprajzzal és egy metszettel, va-
lamint egy rövid ismertető szö-
veggel mutatja be - utóbbiban 
méltatva többek között a magyar 
hagyományokat tükröző temp-
lomformát, illetve a hagyomá-
nyos alapanyagok praktikus al-
kalmazását. 

A nyolcszázhuszonnégy olda-
las könyvről a kiadó weboldalán, 
a www.phaidon.com címen ol-
vashatnak bővebben azok, akik 
nem juthatnak hozzá a laikusok 
számára is érdekes atlaszhoz -
angolul. 

SZABÓ IMRE 

BÁLINT MARTA NAGYON ORUL 
A Hagymaházban működő Közmű-
velődési Kht. igazgatója, Bálint 
Márta lapunknak elmondta: na-
gyon büszke rá, hogy belekerültek 
az építészeti világatlaszba és 
örülnek neki, hogy - ezek szerint 
- az épület szakmai körökben 
nemzetközi elismertségnek ör-
vend. Pontosan nem tudja, miként 
került be az albumba a makóiak 
büszkesége, azt azonban elmond-
ta: emlékezete szerint nagyjából 
három éve járt náluk egy csoport, 
akik kívül-belül megnézték, lefo-
tózták az épületet azzal, hogy 
majd bekerül egy amerikai építé-
szeti szakkönyvbe - később azon-
ban erről semmiféle értesítést 
nem kapott arról, hol, mikor, mi-
lyen kiadványban jelenik meg az 
ismertető. 

Csernobilra emlékezik a Védegylet 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A húsz éve történt csernobili atomreak-
tor-robbanás áldozatairól emlékezik meg 
gyertyagyújtással és beszélgetéssel a Véd-
egylet szegedi csoportja ma délután öt órá-
tól a Klauzál téren. A szegedi aktivisták a 
békés demonstrációval az atomenergia-ter-

melés máig megoldatlan problémáira, és az 
alternatív energiahordozók felhasználási le-
hetőségeire is szeretnék felhívni a figyel-
met. A világ eddigi legsúlyosabb atomka-
tasztrófájának következtében egyes becslé-
sek szerint eddig százezren haltak meg, 
több millió hektár termőföld sugárszennye-
zetté vált. A robbanásban a Hirosimára és 

Nagaszakira ledobott atombombák okozta 
radioaktív szennyeződés százszorosa terjedt 
szét Európában, Magyarország több hullám-
ban is fertőződött. Az emlékezés részeként 
Budapesten tegnap este nyolc óra körül le-
kapcsolták a középületek és szobrok díszki-
világítását, és számos lakásban is elaludt 
pár percre a lámpa. 

Tócsák és százmilliós károk a földeken 

Kevesebb terem több munkával 
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A belvíz miatt több ezer hektárt kénytelenek lesznek parlagon hagyni FotórGyenes Kálmán 

Alig akad a megyében olyan táb-
la, amelyiknek egy részén ne 
egybefüggő víztükör csillogna. 
A belvíz idén is óriási károkat 
okoz,'egyelőre szinte még meg-
becsülni sem lehet a mértékét. 
Mindenütt késnek a vetéssel, 
több ezer hektárt kénytelenek 
lesznek parlagon hagyni a gaz-
daságok. 

Minden géppel, eszközzel a föl-
dekre vonultak ezekben a napok-
ban a gazdaságok, kihasználva a 
száraz időt. Jelentős a késés, hi-
szen a napraforgót, az árpát, a 
kukoricát már márciusban el kel-

lett volna vetni. Huszár Imre, a 
vásárhelyi Róna Kft. cégvezetője 
azt mondta, április végére más-
kor már mind a háromezer hek-
táron befejezik a tavasziak veté-
sét - most 500-nál tartanak. Va-
lószínűleg 1500 hektárt nem is 
tudnak beművelni. A földek 
ugyanis nagyobbrészt a Ti-
sza-Maros szögben találhatók, 
ahol a folyók lassú apadásával 
majd még csak eztán jelenik meg 
a belvíz. 

Az ősszel elvetett búzánál -
összesen ugyanis 5300 hektá-
ron gazdálkodnak - sincs ez 
másképp, ahol megállt a víz, ki-

pusztul a termés. A május időjá-
rása sorsfordító lehet, minden 
akkor dől majd el, addigra lehet 
kiszámolni, mekkorák a károk. 
Ezek mértékét, mint elmaradt 
hasznot Huszár Imre százmillió 
forint felettire becsüli egyelőre. 
Rossz, hogy egy táblát nem le-
het egyszerre megművelni, ki 
kell hagyni azokat a részeket, 
amelyeken áll a víz és később 
visszamenni - mondta a cégve-
zető. Idén kevesebb terem majd 
mindenből, jóval nagyobb mun-
kával - tette hozzá. Azt hallotta, 
talán az uniós területalapú tá-
mogatást megkapják, vagyis az 

A hagyma 
háza 
SZABÓ IMRE 

Magyarország legvirágosabb városa immár a világ egyik legfigye-
lemreméltóbb épületével is büszkélkedhet: a kortárs építészet vi-
lágatlaszába - mindössze három másik hazai épülettel együtt -
bekerült a makói Hagymaház is. A nemzetközi építészszakma ja-
vaslatai alapján szerkesztett, hetvenöt ország ezerötvenkét épü-
letét bemutató, már csak méretei miatt is impozáns kötetben 
szerepelni valódi rangot jelent: akit a szakterületen nemzetközi 
szinten jegyeznek, ismeri, forgatja. 

A mai Hagymaház helyén állt, az egykori makói hagymakerté-
szek összefogásából emelt korábbi épületet 1998-ban újították fel a 
Kossuth-díjas Makovecz Imre tervei alapján úgy, hogy gyakorlatilag 
teljesen új közösségi házat építettek a Posta utcában. Abban min-
denki egyetértett, hogy a régiért nem volt kár, az újat azonban meg-
álmodójának minden zsenialitása mellett is illették kritikával egye-
sek. Az például, hogy az épületnek nincs tere, amely engedné for-
máit érvényesülni, vitathatatlan - ám máshová nem kerülhetett. A 
makóiak mindenesetre gyorsan megszokták, megszerették. Eleinte 
még a helybeliek is szinte múzeumként járták körbe, manapság az 
ide látogató turisták filmezik, fényképezik előszeretettel. A város 
egyik nevezetessége lett. Szerepel képeslapon, útikönyvben, turisz-
tikaihonlapon, s ami talán mégfontosabh: hamar megtelt élettel. 

A Ford-konstruktőr Galamb József vagy a sajtócézár Pulitzer em-
lékezete mellé tehát ismét felfedezett valamit a világ ami miatt ér-
demes Makóra figyelni. Kérdés, mit hoz majd a városnak: Mert az 
efféle hírnévre szükség van a Maros partján, mióta a vöröshagyma 
nimbusza megkopóban van - a hagymakertészekre ugyanis lassan 
már csak a Hagymaházon elhelyezett márványtábla emlékeztet. 

Feloldották a védő- és megfigyelési zónákat 

Madárinfluenza 
Minden madárinfluenzával kap-
csolatos védő és megfigyelési zó-
nát föloldottak Magyarországon, 
de a háziszárnyasokat csak fe-
dett helyen lehet itatni, etetni. 

Március 20-a óta nem találtak 
madárinfluenzával fertőzött ma-
dártetemet Magyarországon, így 
minden védő- és megfigyelési zó-
nát föloldottak. Bizonyo? óvintéz-
kedések azonban továbbra is ér-
vényben vannak. Közülük a leg-
fontosabbak: továbbra is fedett he-
lyen kell itatni és etetni a háziszár-
nyasokat, a vadmadárvadászat pe-
dig, éppúgy, mint a madárkiállí-
tás-rendezés, még mindig hatósá-
gi engedélyhez kötött. Ha nem ta-
lálnak újabb fertőzött madártete-
met, újabb korlátozásokra már 
nem kell számítani. 

A még érvényben lévőket az Eu-
rópai Unió várhatóan egységesen 
május 31-ével oldja föl, amikor 
már teljesen befejeződött a tavaszi 
madárvonulás, a madarak párba 

álltak, mozgáskörzetük lecsök-
kent - tájékoztat dr. Szigeti Sándor, 
a Csongrád Megyei Állat-egészség-
ügyi és Élelmiszer-ellenőrző Állo-
más igazgató-főállatorvosa. 

Az óvatosság továbbra is indo-
kolt. Míg télen, kora tavasszal az 
elhullott szárnyast már messzi-
ről észre lehetett venni, most a 
magas növényzet között alig-alig 
található meg, így nincs kizárva, 
hogy fertőzés miatt elhullott 
egyedek elkerülhetik a figyelmet. 

A madárinfluenza extrém kö-
rülmények között emberre is ve-
szélyes vírusa február közepén je-
lent meg Magyarországon. Azóta 
64 szárnyas elhullását okozta a 
H5Nl-es vírus. Ezek között 
egy-egy kormorán, szárcsa, tőkés 
réce és dankasirály, a többi pedig 
bütykös hattyú volt. Az ál-
lat-egészségügyi intézetben össze-
sen több mint háromezer vizsgá-
latot végeztek, mára ezek száma 
nagyon lecsökkent. 

F.'CS. 

összes járandóság felét, 20 ezer 
forintot - ez mérsékli a károkat. 
(A támogatás alapelve ugyanis 
az, hogy csak akkor jár, ha be-
művelik a földet.) 

Makón sem sokkal jobb a hely-
zet: Seres Gyula, a Kossuth Szö-
vetkezet vezetője most attól fél, 
mi lesz a Marossal. Amennyiben a 
folyó vízszintje tartósan magas 
marad, a közelében nem lehet vet-
ni a földeken. Most is küszködik a 
belvízzel a háromezer hektáron 
gazdálkodó szövetkezet, a legtöbb 
víz a Rákos és Makó közötti sza-
kaszon áll. Az elnök szerint a terü-
let legalább tíz százalékán vagy ki-
pusztul az ősszel elvetett kalászos, 
vagy nem tudják beművelni. Elha-
tározták, minden erejükkel azon 
lesznek, hogy akár május végén is 
vessenek, legfeljebb silókukorica 
lesz a termésből. 

Cserjési Lajos, a megyei FM-hi-
vatal növénytermesztési főfel-
ügyelője leszögezte: kifutottunk 
az időből, az árpát, kukoricát, 
napraforgót már rég el kellett vol-
na vetni. Becslései szerint a 100 
ezer hektáron elvetett őszi kalá-
szosok egytizede kipusztul a me-
gyében. Most újabb 100-110 ezer 
hektárt kellene beművelni, s úgy 
tűnik, ez legalább 10 ezer hektá-
ron nem sikerülhet. Az időjárás is 
csak helyenként volt száraz az el-
múlt napokban, hiszen a megye 
több pontján hatalmas zivatarok-
kal legalább 40 milliméter csapa-
dék hullott. Emiatt még a homok-
háti földeken is áll a víz. 

F.K. 

Á p r i l i s 28 - to l m á j u s 1 4 - i g 
minden termékre 

(kivéve az akciós termékek!) 

4 i kedvezmény! 
S Z E G E D , 
V á s á r h e l y i P á l u . 3 - 5 . 
N Y I T V A : h . - p . : 9 - 2 0 , 
s z o . : 8 . 3 0 - 2 0 , v a s . : 9 - 1 9 
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