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MEGHÍVÓ 

 

Ágfalva Községi Önkormányzat 
és az Ágfalvi Német 

Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselő Testülete 

 

2017. február 22-én (szerdán) 

17 órai kezdettel 
 

közmeghallgatást tart, 

melyre ezennel tisztelettel 

meghívom. 
 

Helye: Ágfalvi Fogadó 
               (Ágfalva, Daágh u.1.) 

 

Napirendi pontok: 
 

 1, Beszámoló a Képviselő 

Testületek 2016. évi munkájáról. 

 

2, Tájékoztató a 2017. évi 

feladatokról  

 

3, Egyéb felvetések 
Kérdéseiket írásban előtte 

eljuttathatják a Közös 

Önkormányzati Hivatalba. 

 

        Pék Zsuzsanna 

                 Polgármester 
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Télbúcsúztató 

programja: 
15 00 Farsangi lakodalmas menet indul az 

Ágfalvi Fogadó (Daágh u. 1.) elől. 
 

Útvonal: 
Hegy utca 1. - Papkert Játszótér  

(Patak u.)- Evelin ABC (Fő u. 80/B) 

Március 15. tér (kőpiac),  

Téltemetés az Egyesületek Háza udvarán 

(Baracsi L u. 23.) 
 

MINDENKIT  SZERETETTEL  

VÁRUNK  FARSANGI  

JELMEZBEN! 
 

* * * 

* Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat * 

* Ágfalva Községi Önkormányzat * 
*Agendorfer Blaskapelle * Morgenröte Énekkar* 

* Ágfalvi Váci Mihály Általános Iskola * 

 

 XVIII. évfolyam  2. szám  Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója 2017. FEBRUÁR 
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Tájékoztatom a Tisztelt 

Ágfalviakat, 
 

hogy községi könyvtárunk állománya 2017. 

évtől - a kiadvány megjelenésétől függően- 

az alábbi közkedvelt folyóiratokkal fog 

bővülni. 

 

 
 

Blikk Nők Otthon és Kert 

Csodakert magazin 

Kertbarát magazin 

Barkácsötletek magazin 

Ötlet Mozaik 

Praktika magazin 

Ezermester 

Honismeret 

Magyar Krónika 

5 Perc Angol magazin 

National Geographic 

TermészetBÚVÁR magazin 

 

Válogasson Ön is folyamatosan bővülő új 

beszerzésű könyveinkből, melyek 

választékáról győződjön meg honlapunkon. 

www.agfalva.hu 

Ágfalvi lakosoknak a könyvtárhasználat és 

kölcsönzés beiratkozást követően ingyenes! 

 

Adománykönyvek a könyvtár folyosóján 

elhelyezett polcokról továbbra is ingyen 

elvihetők!  

 

Csoltói József 

Iskola 
 

NÉMET VERS-ÉS PRÓZAMONDÓ 

VERSENY ISKOLAI FORDULÓJA 

Iskolánkban 2017. január 06-án rendeztük 

meg a német szavalóversenyt, melyen 12 

tanulónk mérte össze tudását. Szebbnél 

szebb verseket hallhattunk, majd a zsűri 

kihirdette a továbbjutók névsorát. 

1. kategória: (1-2. osztályosok) 
Demeter Ádám 
Koller Kolos 

2. kategória (3-4. osztályosok) 
Krebsz Elena 
Tauber Veronika 
Zensius Boris Sebastian 

3. kategória (5-6.osztályosok) 
Akácos Anna 

4. kategória (7-8. osztályosok) 
Akácos Kíra 
MUNDART III. kategóia:  
Plájer Johanna 

 

Mindannyian részt vesznek a 2017. január 

27-én megrendezésre kerülő megyei német 

vers-és prózamondó versenyen a Soproni 

Német Nemzetiségi  Általános Iskolában, 

ahol iskolánkat képviselik. 

Gratulálunk és sok sikert kívánunk! 

 

Csernus Gáborné 

 

 
Fotó: Csernus Gáborné 

 

FARSANG!!! 

Iskolai farsangi bálunkat 2017.02.10-én du 

15.00 órai kezdettel tartjuk, melyről 

részletes információkat iskolánk honlapján 

találhatnak. 

www.agfalvisuli.hu 

A részletekről a kedves szülőket a tanulókon 

keresztül, valamint a február 6-án tartandó 

szülői értekezleten tájékoztatjuk. 

http://www.agfalva.hu/
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OVISULI 

 

Hamarosan elérkezik az iskolaválasztás 

ideje, szeretnénk a szülők döntését 

megkönnyíteni azzal, hogy betekintést 

nyerhetnek iskolánk életébe. 

 A 2017. szeptemberében iskolába készülő 

ovisok és szüleik részére nyílt napot 

tartunk „OVISULI” néven, ahol 

megismerkedhetnek a leendő tanítókkal, 

iskolánkban folyó munkánkkal. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk 

2017.02.24-én 16.00 órai kezdettel, az 

Ágfalvi Váci Mihály Általános Iskola 

tornatermében. 

 

Csernus Gáborné 

intézményvezető 

 

 
 

Napelemek a Napsugár 

Óvodán 
 

Röviddel karácsony előtt az ágfalvi 

Napsugár Óvoda épületére a soproni 

székhelyű Szoláram Kft. vállalkozás 

munkatársai napelemes rendszert 

telepítettek. A 3,45 kWp névleges 

teljesítményű, hálózatra kapcsolt 

szolárrendszert – a közel egy hónapig tartó – 

engedélyezési eljárást követően 2 nap alatt 

szerelték a tetőre. Egy ilyen hálózatra 

kapcsolt rendszer előnye, hogy 

akkumulátorok nélkül képes ellátni az 

épületet villamos energiával, a felesleges 

energia pedig a közcélú hálózatba kerül 

visszatáplálásra, illetve szükség esetén a 

hálózatból díjmentesen visszavehető (pl. 

éjszaka vagy téli napokon akár fűtésre is). 

A beruházó jelenlegi célja a villamos-

energia fogyasztás részbeni kiváltása volt, 

melyet egy korábbi energetikai fejlesztés 

megtakarításából finanszírozott. A telepített 

rendszer méretezése lehetőséget ad későbbi 

bővítésre (további napelem modulokkal), 

tehát a teljes éves villamos-energia 

szükséglet megtermelhető lesz a szolár 

elemekkel. 

Az első ütemben felszerelt 13 db 

polikristályos napelem a német, több, mint 

30 éves tapasztalattal rendelkező IBC Solar 

gyártó termékei. A panelek kettős 

szigetelésű, úgynevezett szolárkábelekkel 

optimalizálókon keresztül kapcsolódnak a 

SolarEdge inverterre, aminek a feladata az 

energia átalakítása. Ez a megoldás a 

napjainkban elérhető legmodernebb 

technológia, így a legmagasabb éves 

termelést teszi lehetővé. A SolarEdge gyártó 

intelligens technológiájának előnyei közé 

tartozik, hogy az árnyékolt, tagolt 

tetőfelületeken is képes az egyes modulok 

maximális teljesítményét hasznosítani, 

valamint fokozott biztonsággal rendelkezik 

(biztonsági feszültségmentesítés közvetlenül 

a napelemek alatt). 

 

 
Fotó: Csoltói József 

 

A napelemek várható éves hozama 

3000kWh körül alakul majd, ez az óvoda 

jelenlegi éves fogyasztásának mintegy 46%-

a (egy átlagos családi ház esetén ez a 

rendszer a teljes éves fogyasztást fedezné). 

Éves szinten ez a rendszer kb. 1,2 tonna CO2 

megtakarítást eredményez, ami kb. 10500 

km autózásnak felel meg. 

A szolárrendszer, már január elejétől, a 

kedvezőtlen időjárás ellenére is termel. A 

teljesítménye a professzionális internetes 
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távfelügyeleten keresztül folyamatosan 

ellenőrizhető, külön-külön figyelhető akár 

minden egyes napelem termelése. 

A beruházás 1 950 000,- Ft-ba került, mely 

összeget az óvoda 2016-évi költségvetéséből 

takarított meg.  

Külön köszönet Kovács Zsoltné (Zsuzsa 

néni) óvodavezetőnek, aki teljes 

erőbedobással segítette elő a projekt 

megvalósítását! 

 

Baltigh Ágoston 

Szolárium Kft. 

 

 
 

HÍRLEVÉL 
GYOR-MOSON-SOPRON 

MEGYEIRENDŐR-
FŐKAPITÁNYSÁG 

BŰNMEGELŐZÉSIOSZTÁLY 

 

A téli időjárás veszélyei 

Beköszöntött a téli hideg idő. A 0 Celsius-

fok, illetve az ennél alacsonyabb 

hőmérséklet kemény próba elé állítja az 

utcán élőket és a tüzelő nélkül, lakásukban 

egyedül élő idős embereket. 

A megyei ügyelet soron kívül fogadja 

ingyenesen hívható telefonszámán - 112 - a 

segítő szándékú bejelentéseket. Kollégáim a 

beérkező hívások alapján a helyszínre 

irányítják a segítő-, mentőszolgálat 

munkatársait. 

 

A rendőrség a fentieken túl az alábbiakat 

tanácsolja: 
- Az elkövetkező napokban látogassák meg 

többször közeli és távoli hozzátartozóikat, 

szomszédjaikat, ismerőseiket! Lehet, hogy 

segítségre szorulnak. 

- Ellenőrizzék, hogy Önök és segítségre 

szoruló családtagjaik rendelkeznek-e 

megfelelő 

mennyiségű tüzelővel! 

- Idős vagy nehezen mozgó 

hozzátartozóiknál segítsenek a lakás, ház 

befűtésében! 

- Jelezzék azt is, ha hozzátartozójukkal, 

ismerősükkel váratlanul, minden különösebb 

indok nélkül megszakad a kapcsolatuk, 

továbbá, ha szomszédjuknál nem 

tapasztalnak fűtésre utaló jelet vagy a 

szokásos mozgást! 

- Amennyiben utcán találkoznak láthatóan 

segítségre szoruló, a kihűlés által fenyegetett 

személyekkel, hívjanak hozzájuk segítséget 

a 112-es segélyhívó telefonszámon! 

 

Tűzifával csalók 

Az elmúlt időszakban több sértett tett 

feljelentést ismeretlen tettes ellen tűzifával 

kapcsolatos csalás miatt. A módszer, amivel 

az ismeretlenek becsapták áldozataikat 

hasonló volt. Az egyik helyi napilapban 

kínálták akciós áron a tűzifát. A megadott 

telefonszámon  

megbeszélték a vásárolni szándékozó 

sértettel, hogy milyen fát tudnak szállítani, 

majd előre utalással kérték a fűtőanyag 

vételárát. A megbeszélt napon aztán nem 

vitték ki a fát és a sértettek hiába hívták a 

megadott telefonszámot, azon addigra már 

senkit sem értek el. 

 

A hasonló bűncselekmények megelőzése 

érdekében a Győr-Moson-Sopron Megyei 

Rendőrfőkapitányság Bűnmegelőzési 

Osztálva az alábbiakat javasolja a 

lakosságnak: 
- A fűtési szezon kezdetével a megfelelő 

tüzelő beszerzése jelentős kiadást jelent a 

háztartások számára. Ebben az időszakban 

számítani lehet a tűzifával „trükköző” 

csalók megjelenésére. 

- Fontos, hogy a tüzelő beszerzésekor 

tisztában legyünk a realitásokkal, őrizzük 

meg egészséges bizalmatlanságunkat a piaci 

árnál jóval kedvezőbbnek tűnő ajánlatokkal 

szemben! 

-  A vásárlást megelőzően tájékozódjunk, 

ismerjük meg a tűzifa kereskedők által 

használt és alkalmazott főbb fogalmakat, 
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mértékegységeket: pl. rönkfa, kugli, 

hasogatott, ömlesztett, mázsa, köbméter, 

erdészeti köbméter, fafajták stb., továbbá 

kérjük megbízható szakember (pl. erdész) 

segítségét! 

- Minden esetben a telephellyel és hiteles 

mérőeszközzel rendelkező kereskedőket 

részesítsük előnyben! 

-  A házaló árusok „kedvező” ajánlatait 

mindig fenntartásokkal kezeljük! 

-  A kiszállítás időpontját célszerű előre 

egyeztetni, fontos, hogy a lerakodásnál 

családtagunk, rokonunk, megbízható 

szomszédunk is jelen legyen! 

-  Soha ne utaljuk előre a vételárat! A fát 

csak akkor fizessük ki, ha az a 

megrendelésünknek megfelelő minőségű, 

fajtájú és mennyiségű! 

- Otthonunkba idegeneket ne engedjünk be, 

célszerű a megbeszélt vételárat előre 

összekészíteni! 
 

Fogadják meg tanácsainkat, előzzük meg 

együtt a bűncselekményeket! 

 

Kovács Sándor r. alezredes 

osztályvezető 

 

LEGYÉL TE IS 

HATÁRVADÁSZ! 
 

HIVATÁS-SZOLGÁLAT-KARRIER 

Jelentkezz már ma! 
 

hatarvadasz@orfik.police.hu 
06-80-203-983 

 
www.police.hu/hatarvadaszkepzes 

www.facebook.com/hatarvadaszkepzes  

www.twitter.com/police_hu 

 

Craniosacrális terápia 
 

A craniosacrális kezelés egy lágy, mégis 

mélyre ható 

technika, mely 

lehetővé teszi 

számunkra, 

hogy a testre 

kiható 

problémákat, 

elváltozásokat 

a gyökerénél, 

a szervezet 

mélyében 

kezeljük, 

elérve ezzel a teljesebb, fájdalommentes, 

jobb életminőséget. Eredményesen lehet 

kezelni olyan krónikus fájdalmakat, 

mozgásszervi panaszokat- többek között 

sérveket, gerincbántalmakat- melyek eddigi 

felületi, tüneti kezelése csak ideiglenes 

eredményt hozott. 

Az elnevezés a rendszer két anatómiai 

végpontját alkotó csontok a koponya 

(cranium) és keresztcsont (sacrum) 

funkcionális egységére utal. A craniosacralis 

rendszer szervezetünk önálló rendszere, 

melyet a koponyán és a gerincoszlopon belül 

a háromrétegű agyi- gerincvelői 

hártyarendszer, valamint az abban termelődő 

agyi- gerincvelői folyadék alkot. Az az 

élettani környezet, amelyben az idegrendszer 

él, fejlődik, működik. 

A kezelés mélyen ellazult állapotban a 

szervezet öngyógyító tevékenységét 

serkenti. Mivel a craniosacrális rendszer a 

szervek, szövetek burkain, felfüggesztésein 

keresztül a szervezet minden apró eleméhez 

kapcsolódik, így diszharmónikus működése 

nemcsak az agy, a gerincvelő szempontjából 

káros, hanem a vérkeringésre, légzésre, 

csontokra, izületekre, 

mozgásszervrendszerre, nyirokkeringésre, 

immunrendszerre, hormonális folyamatokra, 

mentális és érzelmi állapotunkra nézve is. 

 

A következő területeken hasznos 

segítőtársunk a kezelés: 

● Fejfájás, migrén, alvászavar, idegi 

bántalmak, fülzúgás, szédülés 

mailto:hatarvadasz@orfik.police.hu
http://www.twitter.com/police_hu
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● Krónikus nyak, hát, derék, térd, 

illetve bármilyen àllandó fájdalom a 

testben 

● Ortopédiai problémák, 

gerincbetegségek, sérvek 

● Asztma, krónikus bronchitis, allergia, 

arcüreggyulladás 

● Nőgyógyászati zavarok 

(ciklusproblémák, menstruációs 

görcsök) 

● Várandósság alatti és szülést, 

születést követő traumák oldása 

● Gyermekkori hiperaktivitás, 

beszédfejlődés késése, ágybavizelés, 

tanulási problémák segítése 

● Emésztési, felszívódási zavarok 

● Állkapocsizületi panaszok, 

fogcsikorgatás 

● Hormonális problémák 

● Baleset utáni rehabilitáció, műtét 

utáni működési zavarok, motoros 

koordináció 

● Krónikus fáradtság, szorongás, 

kimerültség stb. 

 

A craniosacrális kezelés egy komplex 

terápiás módszer. Hatására megindul a 

szervezet öngyógyító tevékenysége…. mert 

az emberi szervezet maga a csoda, mértani 

pontossággal van megalkotva és csak 

segíteni kell neki, hogy munkáját 

végezhesse és helyre álljon a rend...testileg, 

szellemileg, lelkileg és energetikailag.  

 

Rábensteiner Tünde 

Craniosacrális terapeuta, gyógymasszőr 

06305796246 

 

Lelki Elsősegély 

Telefonszolgálat 
 

„A szolgáltatásnak köszönhetően a hívó fél 

egy embertársával oszthatja meg 

problémáit, elfogadó, nem ítélkező 

légkörben. A szolgáltatás lelki támaszt nyújt 

magányos, lelki traumát átélő vagy az 

öngyilkosságot fontolgató hívók számára.” 
 

A lelki elsősegély telefonszolgálat elérhető 

bárhonnan, vezetékes és mobiltelefonról 

európai rövidített hívószámon – 116-123 – 

díjmentesen és névtelenül éjjel-nappal 

Magyarország területéről. 
 

Az Ágfalvi Evangélikus 

Egyházközség alkalmai és 

hírei februárban 
 

A hónap igéje: „... de a te szavadra mégis 

kivetem a hálókat.“ Lk 5, 5 

Monatsspuch Februar: „Auf dein Wort will ich 

die Netze auswerfen.“ Lukas 5, 5. 

Február 2-án, csütörtökön 15.45-től 

konfirmációs órát tartunk. 

Február 4-én délután gyülekezetünk ifjúságával 

megtekintjük a Sopronba érkező reformációi 

kiállítást tartalmazó, Európát járó kamiont. 

Február 5-én, vasárnap 9 órakor magyar nyelvű 

úrvacsorás istentisztelet lesz. 

Február 9-én, csütörtökön 15.45-től 

konfirmációs óra lesz. 

Február 10-én, pénteken 14.30-tól Orff-

foglalkozást tartunk. 

Február 11-én, szombaton 15 órától farsangi 

gyerekdélutánra hívogatjuk a hittanosokat és 

barátaikat. 

Február 12-én, vasárnap 9 órakor kétnyelvű 

családi istentiszteletre várunk szeretettel kicsiket 

és nagyokat. 

Február 19-én, vasárnap 9 órakor német nyelvű 

úrvacsorás istentisztelet lesz. 

Február 24-én, pénteken 14.30-kor Orff-

foglalkozás lesz. 

Február 26-én, vasárnap 9 órakor magyar 

nyelvű istentisztelet lesz. 

 

A bibliaóra, a Gemeindenachmittag és a 

középnemzedék elnevezésű csoportok időpontját 

istentiszteleteinken fogjuk hirdetni. 

 

Újra elindult a „Csicsergő” nevű baba-mama 

foglalkozás, amelynek mi adunk helyet a 

gyülekezeti teremben csütörtökönként 10 órától. 

Az alkalmakra a „Csicsergő baba-mama kör” 

nevű facebook csoportban lehet jelentkezni. 

 

Figyelmükbe ajánljuk honlapjainkat, amelyeket 

az agfalva.lutheran.hu címen vagy az Ágfalvi és 

Sopronbánfalvi Társult Evangélikus 

Egyházközség néven találnak meg a világhálón. 
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„Ablakügyek” 

 

Köszönjük az ólomüveg ablakok 

rekonstrukciójához kapott támogatásokat. 

Johann und Teresia Trinkl gyermekei 12 darab 

ablakjegy, Matthas Graf 3 db ablakjegy, 

Samuel Karner 21 db ablakjegy, N.N. 2 db 

ablakjegy, Ágfalvi Német Nemzetiségi 

Önkormányzat 4 db ablakjegy, Lévai Kálmán 

Dániel és családja 3 db ablakjegy. 

 

Az ablakjegyek ára 5000 forint/ darab. A jegyek 

megvásárolhatók az ágfalvi Takarék 

Szövetkezetben és a lelkészi hivatalban. 

 

Erős vár a mi Istenünk! 

 

Heinrichs Eszter és Michael 

 

„Agendorf-f-foglalkozások” 

 

Az Ágfalvi és Bánfalvi Társult Evangélikus 

Egyházközség által támogatott Agendorf-f 

foglalkozások negyedik féléve indul januárban. 

Rövid leírás: 

Főleg a Carl Orff által kifejlesztett rendszer 

elvén működő ritmikus-zenés foglalkozások, 

ahol hangsúlyos a már kisgyermekkorban is 

sikerélményt, aktív zenélést eredményező -  

elsősorban ütős - hangszerek alkalmazása. 

Barkácsolunk saját hangszereket is. 

Az egy személy – egy nyelv módszer 

alkalmazásával az egyik pedagógus (Tauber 

Csilla) anyanyelvét, a magyar nyelvet, a másik 

(Tauber Ferenc) anyanyelvét, a német nyelvet 

használja kommunikációra.  

Mindkét nyelven énekelünk, ritmussal, 

akkordokkal, basszussal kísérletezünk, 

mozgásos játékokat, testhangszereket (taps, 

csettintés stb.) alkalmazunk. 

Fő célunk az aktív együtt zenélés igen fiatal 

korban való pozitív átélése.  A Kodály, Suzuki, 

Delacroix, Flatischler módszereket elismerjük, 

nagyra becsüljük, nem elhatárolódni akarunk 

tőlük, sőt egyes elemeiket alkalmazzuk.  

Az évgyűrű ünnepeinek megfelelően készülünk 

a hittanosokkal közös szereplésekre is. 

Fényképek, videók: Facebook: Agendorf-f 

oldalon 

A foglalkozás nyitott, nagy szeretettel várjuk - 

elsősorban - az alsó tagozatos, vagy a 

nagycsoportos gyerekeket. Zenei előképzettség 

nem szükséges a foglalkozásokon való 

részvételhez. Jelentkezni lehet Tauber Ferencnél 

a 06 30 30 85 411-es számon vagy a lelkészi 

hivatalon keresztül a 06 20 824 26 11-es 

telefonszámon. Szeretettel várjuk a gyerekeket. 

Februári foglalkozásaink időpontja: Feburár 10-

én és február 24-én 14.30-tól. Helyszín: az 

evangélikus gyülekezeti terem. 

 

Tauber Ferenc 

Sopron és Térsége 

Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás 

(STKH) gondoskodik 

Ágfalván is a kommunális 

hulladék elszállításáról 

2017. évtől. 
 

Alábbiakban 

tájékoztatjuk a 

lakosságot a társulás 

által nyújtott és 

igénybe vehető 

szolgáltatásokról. 

 

- A lakossági kommunális hulladék 
elszállítása Ágfalván heti 
rendszerességgel változatlanul 
szerdánként történik.  

 

- Szelektív hulladékgyűjtésről 
részletes tájékoztatót kaptak, melyet 
minden postaládába eljuttattunk 
Ágfalván. 
A kék színű zsákokban papírt, a sárga 
színű zsákokban műanyagot, 
fémdobozt gyűjtünk. 
Konténeres szelektív hulladékgyűjtő 
szigeteket is kialakítunk az 
Egyesületek Házánál, a Liget utcában 
és a Rajkai Takarék melletti 
parkolóban, ahova üveg hulladék 
helyezhető el. 

 

- Konténeres hulladékgyűjtés 5m³-es 
zárt, 3, 4, 5, 8m³-es konténerekben 
történik, lehetőség van konténerek 
bérlésére is. A konténerek ürítését 
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szerződés, vagy egyedi megrendelés 
alapján végezzük.  
( Részletek, megrendelés az alábbi 
telefonszámon: 99/506-481.) 

 

- Veszélyes hulladék átvétele a Harkai 
dombon, illetve a Pozsonyi úton lévő 
zöldudvarokban, nyitvatartási 
időben történik. (Kérdéseikkel 
forduljanak ügyfélszolgálatunkhoz: 
99/505-380.)  

 

- Hulladéklerakó helyeinken a Harkai 
dombon csak kommunális 
hulladékot, a cséri telephelyen 
kommunális hulladékon kívül építési 
törmelék és föld lerakására van 
lehetőség. (Részletekről 
érdeklődjenek telefonos 
ügyfélszolgálatunkon: 99/506-380.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Zöldudvarok üzemeltetése: 
Lakóhelyükhöz legközelebb eső 
hulladékgyűjtő helyeken szelektíven 
gyűjtött hulladékot helyezhetnek el 
a társulás területén bejelentett 
lakcímmel rendelkező, 
hulladékszállítási díjtartozás nélküli 
lakosok. 
A zöldudvarokban díjmentesen 

leadható hulladék fajtáiról, 

mennyiségéről, éves gyakoriságáról 

és a lerakó nyitvatartási idejéről 

érdeklődjék az alábbi helyszínek 

ügyfélszolgálatánál. 

Harkai domb (gyepmesteri telep 

mellett) 99/200-139. 

Pozsonyi út (korábbi törmelék 

lerakó) 99/200-138. 

 

A fent említett szolgáltatásokról 

ügyfeleinknek részletes tájékoztatást 

nyújtunk honlapunkon: www.stkh.hu 
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