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Terézváros utcáinak, tereinek 
tisztaságát fenntartani nem 
egyszerű feladat, s a megfelelő 
személyzet mellett komoly gép-
parkot is igénylő munka. Mint 
azt Szőke Zoltántól, a Terézvá-
rosi Foglalkoztatást Elősegítő 
Nonprofit Kft. vezetőjétől meg-
tudtuk, az elmúlt év végén több 
új eszközzel is gazdagodott tár-
saságuk.

Gépeinket az év minden napján használ-
juk, s a jelentős igénybevétel miatt az amor-
tizáció folyamatos, tehát előbb-utóbb cseré-
re szorulnak. A nagy értékű berendezése-
ket igyekszünk ütemezetten újakra váltani, 
ehhez az önkormányzat nyújt megfelelő fe-
dezetet. Évente két gép vásárlására nyílik le-
hetőségünk, amit ki is használunk. Emellett 
fontos a megfelelő karbantartás, valamint sa-
ját dolgozóink ötleteit hasznosítva próbáljuk 
bővíteni lehetőségeinket – hallhattuk Szőke 
Zoltántól.

A kft. vezetője elmondta, hogy a leggyak-
rabban a Liszt Ferenc téren találkozhatunk 
azzal az elektromos (Glottun) utcai porszívó-
val, amelyet tavaly év végén vásároltak. Ha-
sonló berendezésből négy áll rendelkezésre 
a cégnél. A cigarettacsikkek, apróbb hulladé-
kok összegyűjtésére szolgáló gépekből eddig 

Új gépekkel a tiszta utcákért

Adománybolt az Aradi utcában
Tavaly október vége óta műkö-
dik a Filantrópia Adománybolt 
az Aradi utca 43. alatt (a Szív ut-
ca és az Aradi utca sarkán). Nem 
egyszerűen egy üzletről van szó, 
hanem sokkal többről, a főleg 
fiatalokból álló, immár tíz éve 
működő Profilantrop Egyesü-
let nonprofit társadalmi vállal-
kozásáról, közösségépítő mű-
helyéről.

Az adománybolt üde színfolt-
ja lett az Aradi utcának. Ami-
kor ott jártunk, vörös Júlia kul-
turális antropológus állt a pult 
mögött. Miközben böngésztünk 
a jókedvű adakozók által ösz-
szehordott kincsek között, meg-
tudtuk, hogy a gazdasági cél az, 

hogy a hely működtetési költsé-
gein túl annyi bevételre tegyenek 
szert, amennyiből nekiláthatnak 
nagy tervükhöz, a mélyszegény-
ségben élő emberek otthonainak 
energetikai technológiai fejlesz-
téséhez, hogy ennek eredmé-
nyeként csökkenjen a rezsijük. 
Az üzlet mögötti hátsó helyiség-
ben lehetőség van arra, hogy ösz-
szegyűljenek azok az emberek, 
akik számára fontos, hogy élhető 
környezetet hagyjunk az utóda-
inkra, újragondoljuk fogyasztá-
si szokásainkat, minél kevesebb 
hulladékkal terheljük meg kör-
nyezetünket és odafigyeljünk a 
környezetünkben élő embertár-
saink gondjaira. ez a kis szobá-
nyi hely arra is elég, hogy az ado-

mányként kapott ruhaneműket 
kissé átalakítva „piacképesebbé” 
tegyék, miközben a közös krea-
tív alkotómunka összetartó kö-
zösséggé alakítja a csoportot. 
Az adománybolt (amelyből egy-
re több működik a fővárosban) 
nagyon jó kezdeményezés ar-
ra, hogy pénzforrást lehessen te-
remteni hasznos társadalmi cé-
lokra. A számunkra felesleges-
sé vált holmikat (konyhai elekt-
ronikai eszközöket, edényeket, a 
gyerek által kinőtt vagy megunt 
ruhaneműt, a dupla példányban 
meglévő könyveket) rábízhat-
juk az adománybolt gondjaira, 
akik értékesítik azokat, és a be-
folyó pénzt költik jó célokra, vagy 
az országszerte működő hasonló 

szervezeteknek adják át, akik el-
juttatják a rászorulóknak. A Te-
rézváros tudósítója egy tollkész-
letre bukkant, míg fotósunk egy 
kis tokra lelt masinája egyik al-
katrészének tárolásához.

robbanómotorral működőket használt a kft., 
ám ezeket elektromosra cserélték. Ezek amel-
lett, hogy korszerűbbek, könnyebben kezel-
hetők és a környezetet sem szennyezik. Ha-
csak nem esik az eső, az év minden napján 
használhatók.

Mint megtudtuk, a társaság munkatársai 
tavaly saját maguk készítettek el egy szerke-
zetet, amely egy kézikocsira szerelt, komp-
resszorral működő mosóberendezés. Ez-
zel eljutnak azokra a helyekre is, ahová a te-
herautó nem képes behajtani. A próbaüzem 
után kiderült, hogy jól sikerült szerkezetet 
alkottak a társaság újításra is fogékony szak-
emberei, így már három ilyen kézkocsi járja 
a terézvárosi utcákat. Ezek közül az egyikre 

olyan, nagy teljesítményű gőzborotvát sze-
reltek, amely a makacs, utcai szennyeződé-
sek, sőt még a graffitik eltüntetésében is ha-
tékony. Így jól alkalmazható a Hunyadi téri 
piacon, illetve a Nyugati téri falfirkák lemo-
sásánál is.

Ugyancsak tavalyi beszerzés volt az a 
nagy teljesítményű, teherautóra szerelhe-
tő lombszívó, amelyet a fasorral övezett ut-
cákban használnak leggyakrabban a társaság 
dolgozói. Ez is jelentősen könnyíti, gyorsítja 
a munkát. Míg ezt megelőzően kézzel gyűj-
tötték zsákokba, sepregették össze a levele-
ket, amelyeket a teherautó platójára öntöttek, 
hogy elszállítsák, most a lombszívóval jóval 
egyszerűbben megtisztítható a fák alja.
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