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Már 33 ezer háztartásból szállítják el a hasznosítható hulladékot 

A műanyag füstje méreg 
A környezetgazdálkodási kht. 
elszállítja a háztartásokban kü-
lön összegyűjtött, hasznosítha-
tó hulladékot. Sokan még min-
dig elégetik a műnyag szemetet, 
mérgezve önmagukat és kör-
nyezetüket. 

Rákot okozhat az otthon elége-
tett műanyag és gumi füstje. Sú-
lyosan tévednek azok, akik azt 
hiszik, hogy a szabadban fölgyúj-
tott autógumi vagy az otthoni 
kazánban eltüzelt műanyag 
zacskó és pillepalack füstjét 
„majd elviszi a szél". A szúrós 
szagot belélegző ember tüdején 
át azonnal a vérébe kerül a mé-
reg, így gyorsan eljut teste min-
den részébe. 

Mindezt Szabó Ferenc„ a Sze-
gedi Környezetgazdálkodási Kht. 
igazgatója mondta el. - Szegeden 
és környékén már harminchá-
romezer háztartásból szállítjuk 
el az újra fölhasználható hulla-
dékot - tette hozzá az igazgató. 

A szelektív szemétgyűjtésre 
szolgáló műanyag zsákot min-
denhová eljuttatták, s ahol a leg-
közelebbi szállításkor kiteszik a 
kiválogatott hulladékot, csere-
zacskót dobnak a postaládába. A 
zöld zsákokat külön autó gyűjti, 
s viszi a Sándorfalvi úti központi 
hulladéklerakó telepre, ahol bá-
lázzák, majd értékesítik az újra-
hasznosítható anyagot. 

A zsákra részletesen fölírták, 

A szelektív hulladékgyűjtés örvendetesen terjed a megyében, Klárafalván is. Fotó: Miskolczi Róbert 

mi mindent lehetne újra fölhasz-
nálni: a műanyagok között a tej-
fölös- és margarinosdobozoktól 
az eldobható üdítős palackokig, a 
mosószeres zacskóktól a fóliákig 
és hungarocellig sokféle anyag 
megtalálható. A zöld zsákba te-
hetjük még a többrétegű csoma-
golóanyagokat (üdítős és tejes 

papírdobozokat), alufóliát, alu-
míniumot, valamint ónozott le-
mezből készült konzerv- és ita-
losdobozokat is. Mindezek mel-
lett köztudottan nagy érték a pa-
pír, amely ugyancsak nem a sze-
métdombra való. 

- A kiváló minőségű, értékes 
csomagolóanyagokat bűn lenne 

SZELEKTÍV SZEMETGYUJTES A MEGYEBEN 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Vásárhelyen most alakítják ki a tervezett sze-
métszigetek helyét, ahová az A.S.A. Hódmező-
vásárhely Köztisztasági Kft. várhatóan júniusban 
helyezheti el a szelektív hulladékgyűjtő edénye-
ket. Szentesen jelenleg még csak utóválogatás fo-
lyik a lerakóban, és a város pályázik egy kom-
posztálótelep létesítésére. Aprilisban-májusban 
három hulladékszigetet helyeznek üzembe, s pá-
lyáznak még négy kialakítására. Makó tizenkét 
pontján negyvennyolc szelektív hulladékgyűjtő 

edényben gyűjtik a még hasznosítható hulladé-
kot tavaly október óta. Várhatóan májusban 
újabb tizenkét helyre tesznek le negyvennyolc 
újabb konténert. Csongrádon nincs még szelek-
tív hulladékgyűjtés viszont 82 település összefo-
gásával a Csongrád megyei Felgyőn, továbbá Vas-
kúton és Kiskunhalason is regionális hulladék-
gyűjtő épül. Ezek 2005-től működnek, ettől 
kezdve lesznek a városban a szelektív gyűjtést le-
hetővé tevő hulladékszigetek. Mindszenten még 
nem foglalkoztak a szelektív hulladékgyűjtés be-
vezetésével. 

kidobni. A házilagos égetéssel le-
vegőbe kerülő füstöt pedig az eső 
belemossa a földbe, mérgezve a 
növényeket, az állatokat, s a táp-
láléklánc végén magát az embert 
- emelte ki Szabó Ferenc. A papír 
és műanyag otthoni gyűjtése 
nem okoz nagy fáradságot, hi-
szen csupán annyit a dolgunk, 
hogy még egy szemetesvödröt te-
szünk a régi mellé. 

• 

A környezetgazdálkodási kht. 
Szeged és kapcsolt településré-
szein kívül Szatymazról, Sándor-
falváról, Ásotthalomról, Zá-
kányszékről, Kübekházáról, Ti-
szaszigetről és Új szentivánról 
szállítja el a hulladékot. Márci-
usban 30 tonna újra fölhasznál-
ható papírt és műanyagot gyűj-
töttek össze a 90 millió forintért 
(ebből 56 millió állami támoga-
tás), önkormányzati segítséggel 
vásárolt különleges kukaautók. 

NY. P. 

Lucifer 
és a húsvét 
ILLYÉS SZABOLCS 

Lucifer, infernális show-műsor - hirdeti magát az egyik kereske-
delmi médium legfrissebb, tréfásnak szánt produkciója. Az utób-
bi hetekben egyre inkább úgy tűnik: a nézettség kétségbeesett nö-
velése okán mindenből viccet lehet csinálni. Legalább a politikai 
nyomásnak enged az ORTT, a „cigányozásért" néhány nappal ez-
előtt sötétséggel büntette'a rendetlenkedőket, akik persze örül-
hettek a botrányt körüllengő ingyenreklámnak. A sötétség pedig 
nem áll messze az újdonsült humortól. Az etnikai kisebbséget te-
hát úgy tűnik, megvédi a testület. Ki védi azonban a szellemi ki-
sebbséget? Azokat a tévénézőket, akik szerint egyáltalán nem 
vicces egy „infernális show" ? 

Egyébként hazánk gyorsuló szellemi sivárosodásának és az 
utóbbi csaknem egy esztendőben minden józan néző által ta-
pasztalható tévés elsilányításának mérhető jele, hogy már maga a 
műsorszerkesztés is egyre érzéketlenebb. Vagy csupán a nyájnak 
tekintett nézők egyfajta ingerküszöb-kitolásáról van szó? Ki tud-
ja, mégis szánalmasnak tűnik, ha ez még csak nézőszám-emel-
kedéssel sem jár... 

Infernum egyenlő pokol. Vallási terminus, a szellemi lét egy 
színtere, állapot, amely örök szenvedést jelent a kárhozottaknak. 
A Biblia csak így jellemzi: az örök halál, ahonnan már nincs me-
nekvés. Tréfás, ugye ? Lucifer jelentése: fényhozó. Eredete Róma 
utolsó századainak vallásaiban gyökerezik: a dualista felfogás 
szerint a bűnös - anyagi - világ sötétségében kábult, bebörtönzött 
lelkeknek maga a vádló, a sátán hoz hamis fényt: kétkedj az em-
beri szellemben - mindannyiunk lelkiismeretében - rejtező örök 
igazságokban. A vallásosak szerint ennek a szkepszisnek egyetlen 
következménye az előbb említett infernum. Vicces, mi? 

A magyarság egy statisztikailag kimutatható része - nevezzük 
őket keresztényeknek - ezekben a napokban épp készülődik. 
Húsvétra készülnek, amelyben közel kettőezer évvel ezelőtt szü-
letett szellemi vezetőjük dicsőséges győzelmét ünneplik. Úgy hi-
szik: ez a vezér diadalt aratott egyetlen ellensége, sőt követőinek 
egyetlen igazi ellensége, a bűnök fejedelme, a sátán fölött. Ennek 
a győzelemnek az ára a halál volt. És a szenvedés egyáltalán nem 
volt tréfás. Kérem az infernális show nagyra becsült szerkesztőit, 
résztvevőit és élvezőit, gondolkozzanak el ezen pénteken, fézus 
szenvedésének emlékestéjén. 

Tűzgyújtási tilalom 
Tűzgyújtási tilalmat rendelt el a 
Földművelésügyi és Vidékfejlesz-
tési Minisztérium. Erre azért volt 
szükség, mert az emberi gondat-
lanság miatt megnőtt az avar-, a 
nádas- és az erdőtüzek száma. A 
további tűzesetek megelőzése ér-
dekében az ország valamennyi er-

dejében, az erdőterületek határá-
tól számított 200 méteren belül, 
valamint a közutak és a vasúti sí-
nek menti fásításokban minden-
féle tűzgyújtás tilos. Kérik, senki 
se dobjon ki a jármű ablakából 
égő csikket vagy gyufát, mert az 
fokozottan tűzveszélyes. 

Legalább kéthetes késésben van a mezőgazdaság 

Esőhiány a földeken 
A múlt heti hideg időjárás meg-
akadályozta, hogy a termelők 
behozzák a hosszan tartó tél 
miat t i késésüket. A természet 
azonban rövidesen utoléri ön-
magát. 

Elkezdődött a földeken a talaj 
előkészítése, a simítózás, a tár-
csázás, a magágy-előkészítés, a 
vetés, valamint a fejtrágyázás, a 
hónap utolsó napjaiban pedig a 
vegyszeres gyomirtás is elindul-
hat. Cserjési Lajos, a Földműve-
lésügyi és Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium (FVM) osztályvezető-
je elmondta, a termelők megpró-

bálták behozni lemaradásaikat, 
ám ez eddig még nem sikerült. 
Ebben közrejátszott a múlt heti 
szokatlanul hideg áprilisi időjá-
rás is, amikor nem merték elvet-
ni a kora tavaszi növényeket. 
M á r a a z o n b a n f e l g y o r s u l t a k a 
munkálatok, és amennyiben 
marad a kellemesen langyos, 
napsütéses időjárás, akkor a ter-
mészet utoléri önmagát. A szo-
kásos állapotokhoz képest kü-
lönben jó kéthetes késésben van-
nak a termelők. 

Az őszi kalászosok fejtrágyá-
zása a kellő ütemben halad, ez 
idáig az országos vetésterület 

A kellemes időnek köszönhetően megkezdődtek a tavaszi talaj-
m u n k á k . Fotó: Gvenes Kálmán 

mintegy 40 százalékára juttat-
ták ki a műtrágyát - derül ki az 
FVM összefoglalójából. Az őszi 
kalászosok többsége a rendkívü-
li telet sikeresen átvészelte, az 
őszi búzában a kipusztulás csak 
m i n i m á l i s r a t e h e t ő , m í g a z ő s z i 
árpa területének mintegy 20-25 
százalékát ki kellett szántani. A 
tritikáléban és a rozsban a rend-
kívül hideg tél nem okozott 
fagykárt. A piacokon és az üzle-
tekben jelenleg még drága a sa-
láta, a retek és a zöldhagyma, 
köszönhetően annak, hogy a fó-
liák alatt is többet kellett ezen a 
télen fűteni. A fűtetlen fóliák-
ban viszont a tervezett hetekben 
nem lehetett palántázni, ezért 
az időre megtermelt növénykék 
jelentős része felhasználhatat-
lanná vált. 

A szakemberek aggasztónak 
tartják, hogy ezen a tavaszon alig 
esett néhány milliméternyi csa-
padék. Hiába áztak át a téli hó-
napokban, valamint később, a 
hótakaró alatt a talaj mélyebben 
fekvő rétegei, s állt helyre a víz-
készlet, ha a felső 15-20 centi-
méteres rész mára teljesen kiszá-
radt. Márpedig a magok és a pa-
lánták ebbe a rétegbe kerülnek. 

A termelők főleg a kajszi 
és őszibarack gyümölcsösökben 
vártak a metszéssel, hogy a fagy-
kár terméscsökkentő hatását ki-
védhessék, illetve mérsékeljék. 
Sajnos, a téli fagy jelentős káro-
kat éppen az Alföldön okozott. 
Fajtától és termőhelytől függően 
60-100 százalék közöttire be-
csülhető a várható terméskiesés 
a szakemberek egybehangzó vé-
leménye szerint. 

F. K. 

Az első beültetés ősszel 

A laboratórium ünnepélyes megnyitóján: Mészáros Rezső rektor, Shulteisz Ferenc minisztér iumi fő-
tanácsos és Farkas Gyula sebészprofesszor. Fotó: Gyenes Kálmán 

Folytatás az 1. oldalról 

Ennek jelentősége abban van, hogy a veleszületett 
cukorbetegségben szenvedők elpusztult inzulinter-
melő hasnyálmirigyszigeteit donorból nyert életké-
pes hasnyálmiriggyel pótolják. A transzplantációt 
végző és a labor létrehozásáért sokat fáradozó Far-
kas Gyula sebészprofesszor az avatási ünnepségen 
elmondta: a sejtizoláló laboratóriumban a donorból 
kivett hasnyálmirigyet egy speciális tégelybe helye-
zik. A szervből egy automata sejtizoláló berendezés-
sel tökéletesen tiszta szigetsejteket nyernek. 

SZEGED A KOZPONT 
Hasnyálmirigyszigetsejt-beültetést a világon elő-
ször 1999-ben Kanadában alkalmazta Shappiro 
professzor, aki az idén márciusban megrendezett 
transzplantációs világkongresszuson arról szá-
molt be, hogy valamennyi esetben eredményes 
volt a beavatkozás. A világon 2000 óta 90 sikeres 
beültetés történt. A szegedi sebészeti klinika lesz 
Közép- Kelet-Európa hasnyálmirigyszigetsejt-
transzplantációs központja. 

Ezeket a beteg köldökvénájába vezetett katéteren 
keresztül, vagy ultrahanggal vezérelt tűvel juttatják 
a májba. A beültetést a szegedi egyetem sebészeti 
klinikáján végzik el, a beteg a beavatkozást követő 
3-4 nap után elhagyhatja a klinikát. A transzplan-
tációt főként azoknál a veleszületett cukorbeteg-
ségben szenvedőknél alkalmazzák, akiknek az in-
zulin szintje a legkorszerűbb kezeléssel sem állít-
ható be. 

A beültetések számát korlátozza, hogy csak a 
25-55 éves donorok hasnyálmirigye alkalmas a 
transzplantációra. Kizárólag alkoholtól megkímélt, 
ép hasnyálmirigy kerülhet sejtizolációra. A szegedi 
sebészeti klinikán évente 15 beültetést terveznek, 
előbb azonban a próbaizolálásokat kell elvégezni. 

A laboratórium ünnepélyes átadásán megjelent 
egészségügyi minisztériumi főtanácsos, Shulteisz 
Ferenc a finanszírozással kapcsolatban úgy nyilat-
kozott: amint az Egészségügyi Tudományos Tanács 
engedélyezi hazánkban az űj módszer alkalmazá-
sát, a tb támogatja a transzplantációt, aminek ára 
beavatkozásonként 2 millió forint. 

Az első hasnyálmirigyszigetsejt-beültetést ősszel 
szeretnék elvégezni a szegedi sebészeti klinikán. 

KALOCSAI KATALIN 


