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Hulladéktelepi emberek: emberek, akik a hulladékban, illetve a hulladékból élnek; amit 

gyűjtenek, reciklizálnak, eladnak. Található a szemétben élelmiszer, műanyag, papír, textilia, 

fém, üveg, mintegy 60%-uk biohulladék. 

Ezek az emberek nyomorúságos vidékekről, ahol képtelenek megélhetést találni, 

vándorolnak a jobb élet reményében a zsúfolt nagyvárosokba. Több kontinens fejlődő 

országainak hulladéktelepein is megtalálhatóak. 

A 20 millió lakosú Kairóban például, ahol napi 80 tonna hulladékot gyűjtenek és 

dolgoznak fel, a város különböző hulladéktelepein 60-0 ezer ember („garbage people”) él.  

Esbeth en Nakhl telepnek, amelyet az alábbiakban mutatunk be, 8 000 lakója van. Nincs 

elektromos áram, vízvezeték. Az ivóvíznek használt talajvíz mérgező anyagokkal, kórházi 

hulladékkal, égetési maradványokkal, fekáliával és háziállatok maradványaival szennyezett.  

Az ott lakóknak a várható életkilátása számos egészséget veszélyeztető tényező miatt az 

átlag lakósokénál lényegesen rövidebb. Élettartamuk maximum 50 év, vagy kevesebb, főleg 

fertőzések és sérülések végeznek velük. 

A következőkben két nagyvárosi hulladéktelep - egy Kairóban és egy Guatemala Cityben 

működő - lakóinak életét mutatjuk be. 

 
1. ábra: A kairói hulladéktelep  

Fig.1: Garbage site Cairo 
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2. ábra: Napi élet a kairói hulladéktelepen 

Fig. 2: Daily life at the Cairo garbage site 

 
3. ábra: Ivóvízellátás a kairói hulladéktelepen 

Fig. 3: Water supply at the Cairo garbage site 
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4. ábra: Ivóvíz a kairói  hulladéktelepen 

Fig. 4: Drinking water at the Cairo garbage site 

 
5. ábra: Nők és gyerekek gyűjtögetnek a kairói hulladéktelepen 

Fig.5: Women and children recycling at the Cairo garbage site 
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6. ábra: Szoba a kairói hulladéktelepen 

Fig.6: Room at the Cairo garbage site 

 
7. ábra: Lakószoba patkánnyal a kairói hulladéktelepen 

Fig.7: Living room with rat at the Cairo garbage site 



EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LV. ÉVFOLYAM, 2011. 1. SZÁM 

 

 
8. ábra: Gyerekszoba a kairói hulladéktelepen 

Fig. 8: Child’s room at the Cairo garbage site 

 
9. ábra: Élő és döglött állatok a kairói hulladéktelepen 

Fig.9: Living and dead animals at the Cairo garbage site 
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10. ábra: Fertőző kórházi hulladék a kairói hulladéktelepen 

Fig. 10: Infectious hospital garbage at the Cairo garbage site 

 
11. ábra: Kórházi fertőző hulladék 

Fig.11: Contagious hospital waste 
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12. ábra: Hulladéktelep Guatemala City  

Fig. 12: Garbage site Guatemala City 

 
13. ábra: Hulladéktelep Guatemala City 

Fig. 13: Garbage site Guatemala City 
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14. ábra: Hulladéktelep Guatemala City, élelmiszerkeresés 

Fig. 14: Garbage site Guatemala City, searching for foodstoff 
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Abstract: In many third world countries people from the rural areas stream into the cities where they are forced 

to live in the garbage sites from the consuming and exploitation of the waste. The pictures above present two 

garbage sites: Cairo and Guatemala City. 
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