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A kerület egyik legnagyobb problémája az illegális szemetelés. Az elmúlt években hiába fókuszáltak
a rendészek és a mezőőrök is az illegális szemétlerakatok felszámolására, sajnos a problémát a mai napig nem sikerült orvosolni.
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Újra zöldülő Újpalota
Nem tett jót az ügynek az sem, hogy
2018-ban a konténermozgatásért
felelős cég felmondta a kerülettel
kötött szerződését, így az újpalotaiak
választhattak: vagy megoldják a szemetesek le- és felmozgatását,
g
, vagy
gy
elfogadják az önkormányzat
rmányzat
által felajánlott segítséget,
séget,
és a kukákat a házon
on
belüli szeméttárolók-ból az utcára teszik
ki. Kerítés nélkül
a z onb a n ez a z
illegális szemetelőknek kedvezne,
akik valószínűleg
h a m a r meg t öltenék ezeket a tárolóedényeket. Ígyy
történt, hogy az utcára
ára
kihelyezett kukák köré a
társasházak és szövetkezetek
vetkezetek
kulccsal zárható rácsokat
k építettek,
é í
k
illetve tetővel akadályozták meg, hogy
bárki bemászhasson és turkálhasson a
szeméttárolókban.
– Ezek a rácsok adták az ötletet,
hogy ha már elveszünk valamit a természetből, akkor egy picinykét vissza
is adhatnánk neki – mondta Csulik Róbert, az egyik újpalotai társasházkezelő cég alkalmazottja. – Az ötletünk
azt célozta meg, hogyan tehetnénk
zöldebbé ezeket a járdára kihelyezett
és berácsozott kukatárolókat.

Csulik Róbert | Minél több növényt ültetünk, annál színesebbé tesszük a környezetünket
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A zöldesízöld
tés legegyszelegegy
rűbb
űbb módjának
ódjá k a könyk
nyűszerkezetes tárolók vadszőlővel
vagy borostyánnal való befuttatása
tűnt. Róberték cége 16 házat felügyel
és gondoz a kerületben. Ezek között
több olyan akadt, amelyik csak ilyen
könnyűszerkezetes módszerrel tudta
megoldani a kukáik tárolását. Számukra jól jön, hogy ezek a tárolók
egy-két éven belül nemcsak a színük,
hanem az őket benövő növények miatt
is zöldebbé válhatnak. A vadszőlő és a
borostyán ráadásul a szagokat is szűri,

Kis kertészek
akcióban
Újabb önkéntes kis kertészek segítették a Répszolg Kﬅ . munkálatait.
Az Énekes utcánál Bendegúz, Lilla
és Laura lelkesen ültette a virágpalántákat, illetve fűmagot szórtak el
a kijelölt területen. A szakemberek
örömmel vették, hogy a gyerekek
szabadidejükben környezetük szépítését, zöldítését tűzték ki feladatul.
Nyár elején már beszámoltunk arról,
miszerint a céget több kerületi gyerek
is azzal a kéréssel kereste meg, hogy
szívesen részt vennének az utcák,
terek gondozásában, ahogy pedig a
fotók is tanúsítják, a lelkesedési kedv
nem lankad!
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így az utcára kihelyezett szemetesek
kevésbé fogják irritálni a környezetet sem.
– Van két mintaprojektünk –
mondta a civilben 28 éves, diplomás
környezetvédelmi agrármérnök –, az
egyik a Páskomliget utca 62. számú,
a másik pedig a Nyírpalota utca 24.
számú ház előtti tároló. Ezen a két helyen ugyanis egy statikus számításai
alapján megerősített szerkezetű, 15
centiméter vastagságú betonalapzatra
rácsos tárolót építtettünk, melynek a
tetejére négy köbméter földet tettünk,
és abba növényeket ültettünk. A vá-

lasztásunk a varjúhájra esett, amely
egy igénytelen, szárazságtűrő növény,
ám gyorsan szaporodik, így rövid időn
belül benövi a rendelkezésére álló területet, és, ami a legfontosabb, a házból kitekintve gyönyörű zöld felületet
biztosít. Úgy vélem, nem mindegy,
hogy a hálószobánk vagy a nappalink
ablakából kinézve egy kukatároló tetejét vagy egy szép zöld felületet látunk
– mondta Róbert.
A két említett háznál a növények
közé elhelyezett napelemek segítségével a tárolók esti világítása, illetve
az elektromos beléptetőrendszer működtetése is megoldódott.
– Csak azokban a házakban tudunk
ilyen zöld tetős kukatárolót megvalósítani, ahol a lakók támogatnak bennünket, illetve ahol elegendő tőke áll
rendelkezésre egy ilyen beruházáshoz
– tette hozzá.
Csulik Róbert mielőtt friss diplomásként Újpalotán elhelyezkedett volna, egy évig középiskolásokat tanított
környezetvédelemre.
– Mindig azt mondtam a diákjaimnak, minél több növényt ültetünk,
annál több egyéb fajnak biztosítunk
életteret, mellyel színesebbé tesszük
a környezetünket. Ez a biodiverzitás,
azaz a biológiai sokféleség fenntartása, növelése – jegyezte meg.
A két megvalósult zöld tetős beruházás akár Újpalotán, de bármelyik
lakótelepen követendő példa lehet.
Csulik Róbert megígérte, hogy segít a
hozzá fordulóknak.
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