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Mi less a városi szeméttel? 
Érdekességek a szegedi házakból kikerüló hulladék hasznosításáréi 

Bizonyára sokan nem tud- ? házak épültek, gvarapodott komplett húsdarálót, nem 

APROPO 

iák mi történik a szegedi6a hasznalatban levő kályhák 
saemettel? Már elöljárójában t szama, nyáron pedig egyre 
el arai juk. különbséget kell i töbh a zöldsegfélesegekböl. 
tenrrl szemét és- szemét kö-1 ©nimolcsmaradehokbó'l ke-
zfitt: há erröi beszélünk,! letkezö hulladék. Egyébként 
egyáltalán- nem mindegy. (a szemét" mennyisegének ily 
HbBV házi. vagy uteaí hulla- i rohamos emelkedése felveti 
dákról van szó. Az utóbbiból i a központi fűtésű házak, mt 
ertékes komposzttrégyát ké-1 olajtüzelésű kályhák gyara-
síit a Talajerögazdálkodási i pitásának, növelésének sziik-
Vállalat. A múlt évben 6«t 5 • segességet. hagy kevesebbel, 
köbméter utcai szemetet ad- (fáradjanak az emberek a 
tak át ennek a feldolgozó hosszú téli fűtéssel; csök ken-
üzemnek. Összegyűjtése ha- jen a lakásokból kikerülő 
gyománvos módon történik salak mennyisége. 
— má már a KUKA-tartá-
lVok felhasználásával — és 
naponta szállitják ki a Do-
rozsmai úti telepre. 

Ennél viszont jóval na-
gyobb mennyisedben gyűlik 
ősze a házi szemét, amit. a 
Cserzy Mihály utca végén 
levő, úgynevezett kubik-
gödrök feltöltésére hasznai-
nak. 

Érről érre nő 
a szemét mennyisége 
Szinté, hihetetlennek tűnő 

nagy. mély, vizes, nádas, 
gödrös területet töltenek fel 
Szegeden a nyugati ipari 
övezetben. Utakat, töltése-
ket alakítanak ki a- szemét-
ből. aránylag rövid idő alatt. 
Az emberek helyzetének j»-

Kevés a Kuka-antó 
A szemét elszállítása is 

komoly gondot okoz a Köz-
tisztasági Vállalatnak. A sze-
méttárolást ugyan moderni-
zálták,s de kevés a KUK A-
autók száma. Kezdetben egv 
autóra alig több mint 600 
tartály kiürítése jutott, most 
már az előirt ezret is jóval 
túlszárnyalták. Ha egy 
KUKA-koesi meghibásodik 
— négy év után bizony elő-
fordul — akkor a javítási 
idő alatt, elsreorban télen, 
nem győzik idejében elszállí-
tani a szemetet. 

Üzemekből külön koraival 
hordják el * hulladékot, 
amelyben bizony felhasznál-
ható dolgokat is találnak. 

egyet. Tanaezku Ilié* a leg- j 
ügyesebb gyűjtő, egyszer ke-
tyegő vekker tarát ha i aszott 
ki. Illés bácsinak egyébként 
több száz -pla-jbás®* van 
mar. kisebb, nagyobb. "Gu-
berált* ő már kiskanalat, ba-
bát. több pár cipőt, gyerek-1 
játékokat, bicskát, töltőtol-
lat. borotvát. szíjat, drótvágó 
ollót, csőkulcsot és meg na-
gyon sok apró holmit. Ebből 
fakad a -mellékkeresetük*, a 
nem valami egészségen mun-
kát végző dolgozóknak, akik 
évente egyre több ezer köb-
méter szemétből egész vá-
roereezek szamára teremte-
nek egyenes talajt. 

M. T. 
— Ebről jut eszembe, maguk már 

szántás t . . . 

rvúrnaí György rsira) 
elkezdték • a tavaszi 

vulákáviü ugyartis egyre több annak ellenére ht*r eiőwv 
szemetet hordanak el 3 ft ^ * M®* 
ros házaiból. 

Egy kis statisztika b*ae-
nyítj* ezt 1955-ben például 
— negyedévenként — 9 ezer, 
5 ezer. 3R08 és köbmé-
ter házi- szemetet hordtak ei 
a város házaiból. A méh 
esztendfflwii v i m f t így ala-
kultak e számok: 13 466. 
8«Ő«'. TH* és 12 9M köbmé-
ter negyedévenként. Az utol-
só negyedévben került ki te-
hát a szegedi lakásokból » 
legt«*> szemét és m emefte-
óós érék elég szwwbe-
ttíoe. ft heatflhb heiyen mér 
nem étté, őadem kft snobft 
is 
csípfc 'tówb l ^ í t $ ölj 

válogatták a -javát*. 

„Kincsek" a kupachan 
A Köztisztasági 

dolgozói, akik a Cserzy 
hály utca végén egyengetik 
a hatalmos szemétkupacokat, 
— a régi "guberálók* már 
megsísűntok — kiszedik be-
lőlük a fémdarabokat, ron-
gyokat. a kenyérhajat in — 
a disznóknak —. nagyon sok 
érdekes as értékes dolgokat-
t a l á l n a k z h a z i s z w w e t b e w . 

Az? tkobbi évek legba-
genbb -kinesére-ítébáfft hót-
Cel orékvt* Száraz káván 
a k a d t — é g y ceh ie swi 

T^telwfe 

Modern lánykereskedelem 
Kalandvágyó lányok Közeli-Keleten 
Az Iníerpol nyomoz 

Nagy port vart feí tavaly ban rrem különbözött a he- séri az arab házasságközve-
.Eurppa-saerte He©- e*T esi- tente, kéthetente rendszere- tít6 irodák hirdetéseit a nyu-

gati napilapokban. Számos hirdetések nos. szőke német lány, Heidi 
Díchter férjhez ment a ku-
waitt emir unokaöccséhez. 
Abóulnh Al Ja ber Al Sabah 
herceghez- A hercegnek már 
volt három feleséig- és ezer; 
1961 áprilisában elvált Hei-
dltől. De csak nem tudta el-
felejteni az északi saépeéget. 1 lentkezók nagy része hamis 
Visszatért Németországba én | ábrándokban ringatta magát. 

"gUMatj: ú jból megkérte a kezét. Ba' Vaktban a mesés Arábiáról 

sen megjelenő 
szövegétől. 

-Igen gazdag arab sejk esetben a nyomozás bebizo-
fiatal. nincstelen német lány nyitotta, hegy a házasság-
ismeretségét keresi hazassag közvetítő irodák tulajdono-
ceijabol 

Az álhirdetésre több mint 
2606 válasz érkezett. A je-

a házasság sem tartott so-1 álmodtak, ahogyan azt a 
káig. 1961 júliusában Heidi i ponyvaregényekben olvas-
ismét hazatért szüleihez, és" fák. vagy a mozivásznon a 
végérvényesen a kisasszony < ázirupos filmekből látták, 
nevet viselte. A bizottság felszólítására 

az Interpol is bekapcsoló-
dott a nyomozásba. Kiderült, 
hogy a rendszeresen megje-
lenő hirdetések mögött, jól 

eeeunj ^úxdemetience 
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A bulvársajtó akkoriban 
azt írta. hogy Héicfl máso-
dik hazassaga alkalmából 
több rzaziM.ei fe rupé nasz-
ajaitdékot kapott fenétől. A 
i twt f l i t e s is pompásán erez-
te magát. Swtgák hada állt 

;, a rendelkezésére, és csak ak-
tok- erezte jdl magát ha 

sai regi ismerősei a nemzet-
közi rendörségnek. Nem egy 
közülük több évet töltött 
már lánykereskedelemért 
börtönben. 

Januárban Libanonban le-
tartóztattak egy -hölgyet*, 
aki 48 fiatal európai lány 
házasságát közvetítette kö-
zel 300 esetben valódi és 
álsejkeknek. 

Szíriában több tucatnyi 
S a O T & ^ S B f f H Í 'etartórtatás utan 562 lányt 
ben valóban létezik egy hallgattak ki. akik rendsze-
-sejk*. aki íeíeségul. veszi a 
jelentkező lányt majd rövi-
desen elválik tőle. Az első 
házasságot követi a második, 
a harmadik, azonban egyik 
sem tart néhány hétnél to-
vább. Ennyi elég is, hogy 

Oléws a felnőttek legkedveltebb s j ü s üs&s t't 
- - ' " r á - r á — — w " * . f é m n r o t t a , 

mtssfélmőMérd forint nynrnménf 

A 
; JRBBFE. 

Ot érétei <s*Wtt. 1997. 
martíOS t-en -született- a 
felnőttek legkedvettebh já-
téka, A lpttó. A népszerű já-
ték nemcsak hasznos szóra-
kozás. hanem az államnak: 
jelentős bevétett jelent, 
ugyanis —• céljának megfe-
lelőén — tetemes összeggel 
járd! hozzá a lakásépítkezé-
sekhez. Hozzávetőleges szá-
mitások szerint a lottószelvé-
rtvpkből eredő jövedelem ed-

éddigi éktől riierően nem 
m 7 érte 

kezdettél tartják a MCM 
itetvelődési házában, 
idus 9-f«. Az 

( V t f t é 
flrtényrŐl a rádió is tttdótat. 
s a tetevízíó pedig — amély-
nek egvéfoként pénteken 
szünnapja van — bemutatta 
a nézőknek sa. egesz httto-
sorsolást, s közvétíft a búzás 
utáni vidám műsort. 

• A tárgynyeremény húzáson őis t U ö áj lakás építéséhez ismét kikerül a szerencseke-
adott pénzügyi fedezetet, s 
igv körülbelül 34 006 ember 
jutott korszerű otthonhoz. 

A lottó ötéves -naplója* 
Sók érdekességet vall be ae 
erdeklödönck. 

A kezdett heti alig másfél-
millió szelvény azóta több 
mint négymillióra emelke-
dett. 

Öt év alatt több mint 936 
röilíiő szélvényt vásárolták, 
s ezék közül 22 millióra 
rbaSfétmilliáSd forint nyeré-
ményt fiZétfete ki. A legsze-
rencsésebb 2á nyertes, aki-
Őék Sikérült élfálálni az öt 
számot, 26,5 millió forintot 
kapott kézhez, 9236 rtégytaia-
latos nyerő pedig 650 millió 
forintot vett fel. 

A léttó népszer őségét nem-
csak a jelentős összegű 
pénznyeremények, hanem a 
ffát-öntá ismétlődő jutalom 
sorsolások is növelték. Az 
elmúlt öt. év alatt ugyanis 
2,1 360 nyeremény tárgyat húz-
tak ki 220 millió forint ér-
tékben. 

Három külön lottóházat 
töltenek meg már a "Sze-
rencse fiái* Hiszen eddig 
149 öröklakást sorsolták. 

Ezenkívül 48 családi házat 
58 személygépkocsit 35 tel-
jes szobnbefendeZést, 263 
szóbábutort. 2106 televíziót 
sfb. kaptak • -vigaszdíjként* 
á szerencsés nyerők. 

A jubiléüffii Sórsolást az 

rékből egy igen hög»e* j«-
talomtárgy: a Hoenonoo ut-
cai lottó lakótelep egyik 

két m félszobás, kertes, 
összkomfortos lakása, ame-
lyet -raadásat* mintegy 
76 066 forintos költséggel, 
í^l b w r t i i m í sk s p w t - * 
logaöasi- és Lottó IgM-
gátóság. 

Az ötéves jubileumra külön 
társasutazást is szerveztek, 
aroefyre a részvételt ugyan-
csak kisorsolják. A kétsze-
mélyes, 16 napos úton a swe-
rénesés ttyéttesek öt. szocia-
lista ország fővárosába Prá* 
gábn. Heetmbe, Varsóba. 
Moszkvába és Bukarestbe 
látogatnak éi ropölőgéppol. 

k a p o t t nerc^grt 
Mfrsry&ífö'**, lifljjcinsiui. íw^sy 
ksrfpwúrft^vt k<*tf3b!*i 

Ü laf rwií lulroi 
•iser wáh/hi mhc? f r ^ i k wv-
m d kínérik. A WTos'ágí 
.̂ áráfloak: as a célj*, bo^y 
jsf í l f íkhf l í s t t f tppffrtwb rjbj* 

1MMI1ILWJL1 Itaioa l lsh t| íî Mll 1 — 
fífl l 'rtm k l 

iftegalradál'yoeMára. Az 
wtobbi i'.rmícljcu a 

ferl^rrdot kerfvelő fiatal lány 
w kiáfn*ándtrl és az első ha-
Ttrwfl TOsaatér Etrrónába. 

nehánr ^kellemes^ 
emléket is h*yz magával, á-e 
mindenesetre megismeri? mi*, 
lywi m m Tmlésá^ben a me-
sés arab házasáét 

De számosan maradnak, 
és tassan a válást nem kö-
veti útebb házassági ajánlat. 
A ragyogj KeletnS áhnodé 
lányok egyre melyebbre 
sflUveónek. 

resen egyhónapos házassá-
got kötöttek. Alig volt köz-
tük olyan, aki sejtette volna, 
mi már rá, amikor elhagyta 
Európát. 

Az új módszer a lányok 
számára is -kellemesebbe* 
tette sorsukat, de ugyanak-
kor kevésbé átlátszó is] A 
kereskedőknek nem kellett 
erőszakot alkalmazniuk, nem 
kellett 42 fős -házakat* be-
rendezni. es a lányoknak is 
megmaradt az illúziójuk. 
Csak a petróleum és a dol-
lár urai számára maradt a 
helyzet változatlan. Épp úgy 
meg kellett fizetniük az él-
vezetek árát, viszont az 
»ánrt« pontosan megkapják. 

szenttrmat lászló 

kömjoek 
Munkásoktól, .az üjszegedi 

Kender- Lenszövő Vállalat 
! Mező Imre szocialista bri-
gádjának tagjaitól hallottam 
e ssaivrkat a Aomogi/i 
Könyvtárban. Egy latin mon-
dás nagy igazságét — -a 
tárgyak is tudnak Jirm« — 
fejezték ki más szavakkal a 
könyvtári látogatót után. 
Láttak egy régi megcsonkí-
tott könyvet, amelynek bór-
Inpjait valaki borotvapengé-
vel hasította be. 

Azt hiszem, ez a * könyv 
beszélni is tudna. Láttam, 
értik a brigád tagjai is, hogy 

\ mit" mond a korról, amely 
1alkotta, és észrevették e- Ös-
szelő könyv könnyeit Ts. 
Több százezer forrni értékű 
kulturális hagyományt ron-
gált meg rt kultúrálatlan e» 
a nagy gondolatok, a műem-
lékek tránt tiszteletlen em-
ber. Romboló ösztönnel teli, 
közösségi életre alkalmatlan 
jellem lehetett az is. aki Sít-
karno elnök magánképgyűj-
teménye legszebb példányai-
nak reprodukcióit őrző 
könyv lapjait tépte ki. 

Ezek a könyvek ma tízez-
rek művelődését szolgálják, 
Nemcsak a kutatók, értel-
miségiek. 

egyetemi hallga-
tók. hanem a munkások 
szolgái is. Most vádolnak 
ezek a könnyező könyvek — 
állapították meg az újszege-
di munkások.. Vádolják * a 
cscmkitót, de figyelmeztet-
nek ts: nem 

szabad büntet-
lenül hegyv.tmk. hogy meg-
rongálják azt, ami mindem-
kié. W. P. 

Készülnek a jubileumi 
rózsakert tervei 

1963-re, hazánk felszaba-
dulásának 20. évfordulójára, 
részben tarsadalmí segítség-
gel pompás rózsakertet, il-
letve rózsagyűjteményt léte-
sítenek Budapesten a János-
hegyi Kilátó alatti területen. 
Jelenleg mintegy 1700 rózsa-
fa jta van a magyar nemesj-
tők birtokában, s ezt a szá-
mot a jubileumi rózsakert 
megnyitásáig legalább hét-
ezerrel kívánják növelni. 

I ánykeeeekednk új módsze- 9iá*a^éÁ^kÍ*tsefítéá 
refckei dolgoznak. Szmielt 
ftáwwság ürögyével ewlo-

arsza-
ftata! 

— iámt^csmlíedeéemtnel 

IPH&k a Kőrél-Kftét 
g a i b e a k a l a n d v a g y ó 
iit — .> 11 - " K * 

A Htnykereekedők és - m e -
cénások* rájöttek, hogy a 
lánykereskedelmet, legalább-
is a fehérbőrű lányokkal 
való kereskedést új alapok-
ra kell helyezni. A régi üz-
letet nem lehetett tovább 
folytatni. Egyre több tór-
véttyt hoztak, amely súlyos 
büntetesse! sújtotta azokat, 

zottsóg f o m a t f t . Az elmúlt akiket ebben a jövedelmező 
héten hirdetés* tettek kőzte üzletsgban tettenértek 

„4 
niéütm ólta*" 

A k'jsfiitisfcn Tt & BdfWibftfj 
létrehozott "Egyesület az if-
u jörag -|i ii ri r 7 •«• IT ^ » • i—j 

j\f s^ji w i i c i n s c t o ' * " w u m -

Keresik az elhízás okait 

az egyik nyugatnémet napi-
lapban A saoveg egyáltalá-

Kdxlekfdesi balesetek miatt 
évente több mint százezer halott 

A Világegészságügyi Szer- A végzetei tómenetehi kóz-
vezet legutóbbi jcleméaéből lekedér balesetek legfőbb 
kiderül, hogy vJlágszerie ^ m aikohólfogyarrtás. A 
évente több mint százezer 
ember hal meg közlekedési 
balesetekben. 

A jelentés szerint a közle-
kedési balesetek áldozatainak 
száma -messze meghaladja 
az összes 'ertőző betegségek-
ben elhunvtak együttes szá-
mát*. 

jelentés azonban rámutat , 
hogy nem cm/pán a gépkocaí-
vezetök alkoholfogyasztása: 
a halálos kimenetelű bal-
eseteknél a gyalogjáróknak 
legalább felét részeg állapot-
ban érte a baleset 

Az 
Interpol i* egyre nagyobb 
apparátussal vetette magát a 
nyomozásba, a lánycsempész 
bandák felszámolására. 

.Sokkal egyszerűbb, sokkal 
könnyebb és főleg sokkal ki-
fizetőbb az úgynevezett rö-
vid házasságok módszere. 
Azok a lányok, akiket már 
nem lehet ráré/os dollárkrtte-
gekért eiadni, valami téves 
tögrazme alapján hajlandók 
arra. hogy némi ekszerért, 
gyűrűért, karkötőért házas-
ságot kössenek azzal, aki 
mesés és csodálatos jövönöl 
beszel nekik. 

Néhány hónap óta az in-
terpol élénk figyelemmel kí-

Az egész világon sok a kö-
vér ember, s az orvosok egy-
behangzó allítasa szerint az 
elhízás nem egészséges. Oly-
annyira, hogy a nyugati biz-
tosító társaságok gondosan 
"mérlegelik* ügyfeleik test-
súlyát és ettől függően köt-
nek .életbiztosítási szerződé-
seket. Szerintük a 20. és 60. 
életév között az elhízottak-
nál 50 százalékkal magasabb 
a halálozási arányszám, mini 
a normális testsúlyü embe-
reknél. 

Az orvostudományt nem a 
biztosító társaságok szem-
pontjai vezérlik, hanem a 
hosszú és egészséges élet fel-
tételeit kutatja. Igy került 
napirendre az elhízás okai-

lakott sági központ is az agy-
ban. Egészséges embernél ez 
a központ ad jelzést arra, 
hogy »egy falattal se többet!* 
Mi történik azonban, ha a 
jóllakottsági központban za-
var áll be sérülés, agyműtét, 
rendellenes, hormontevékeny-
ség stb. következtében? Nyil-
vánvaló, hogy a normális jel-
zés elmarad, az illető rend-
szeresen többet eszik a kel-
leténél — és elhízik. 

Mennyi az igazság ebben a 
feltevésben? Számos állatkí, 
serlet bizonyítja, hogy 'az 
agyvelő egyes részeinek el-
roncsolása után mértéktelen 
étvágy* ki f é jezett fal ánktez 
lép fel! 

A tudomány azonban nem 
nak vizsgálata A régi ma- v o n , e elhamarkodott kövot-
gyarázat ugyanis: aki sokat keztetéseket. Ugyanezek a ki-
eszik. az kövér lesz — nem "őrletek kimutatták, hogy az 
mond semmit. Ugyanúgy, 
mintha valaki azt monda-
ná: az iszákosság oka a sok 
ivás. A kérdés azonban- mi-
ért eszik némelyik ember a 
kelleténél többet? 

A kutatások — végleges 
eredmény nélkül — ma nagy-
jából itt tartanak: 

Az agyvelőben található 
éhségközpont készteti 

étvágy mechanizmusa sokká' 
bonyolultabb, mint eddig 
gondolták! S ami az állatnál 
úgyszólván gépiesen történik, 
azt a folyamatot az ember 
kepes tudatosan befolyásolni. 
Akárhogy is állunk tehát a 
"jóllakottság) centrummal* 
— a hízásra hajlamos em-
ber táplálkozzék ésszeryan 
(kevés kalória, sok vitamin!), 
esetleg orvosi előírásra szed-
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t í P ? l l „ , l Ó r C k l w1f! ! e ? é " tálett: önfegyelemmel óvta 
re, a táplálkozásra. Feltetele-, egészségét az elhízástól- ? 
zik, hogy ugyanígy van jól- (Cy. í j 


