
 

 

 

HULLADÉK HÍRADÓ 
 

Az STKH Sopron és Térsége környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. hírlevele 
2011. február 

 
Zöldhulladék gyűjtés 

Információ: 99/506-483 
A falevél és a fanyesedék gyűjtése kizárólag a megjelölt gyűjtési időpontokban, emblémás zsákokban 
történik. A Zöld Állomás környezetbarát termékek boltjában (Mátyás király u. 34.) illetve 
ügyfélszolgálatunkon (Verő J. u. 1.) 150 Ft/db áron megvásárolhatók a zöldhulladék gyűjtésére alkalmas 
zsákok.  
Telefonos bejelentés után keddi napokon szállítjuk el a házak elől a zsákokat. 
Gyűjtési napok: március 22, 29., április 5, 12, 19, 26. 
 

Elektronikai hulladékgyűjtés havonta kétszer 
Információ: 99/506-485 
Továbbra is ingyenesen hozzuk el a házaktól a használaton kívüli, de ép elektronikai hulladékot. 
Telefonáljon a meghirdetett gyűjtést megelőzően és jelentse be igényét.  
Gyűjtési napok: február 23.; március 9. 30.; április 13. 27.; május 11. 25. 
 
Feleslegessé vált elektronikai berendezéseit ingyenesen elhelyezheti továbbra is a Harkai úti lerakón. A 
szelektív gyűjtőszigetekre ne tegyék ki az e-hulladékot! 
 

Szelektív hulladékgyűjtés társas házaknak is! 
Információ: 99/506-483 
Cégek, üzletek, társasházak szelektív hulladékgyűjtésére a cégünktől bérelt edényekben van mód. Az 
elszállítás ingyenes, telefonos bejelentés vagy a szerződés szerinti rend alapján történik. A vásárlás után 
megmaradt kartont, műanyagot, hungarocellt telefonos bejelentés után szintén elszállítjuk. 
A szelektív gyűjtés előnyei: 

 nem növeli a kommunális hulladék mennyiségét, ezért a szemétdíj növekvő hulladékmennyiség 
esetén sem növekszik, 

 bejelentés után azonnal elszállítjuk, így rendezett környezetet biztosít 
 környezetbarát megoldás 

 
Áthelyezett szelektív gyűjtősziget 

A vandál rongálás miatt felszámolt Evangélikus Temető mögötti hulladékgyűjtő szigetet az Úttörő utca 
végében lévő trafóház mellé helyeztük át. 
 

Szemeteljünk JÓL! Online játék értékes nyereményekkel 
Játsszanak velünk, keressék a nyugatmagyar.hu weboldalán az STKH játékát március 15-étől. Négy héten 
keresztül a hulladékgyűjtés ésszerű szabályaival ismerkedhetnek meg az oldalra látogatók. Szerencsés 
megfejtőink a nyereményeket a Zöld Állomás üzletünk kínálatából válogathatják össze.  
 

Márciustól ismét Natura 
Információ: 99/506-577 
A Zöld Állomás üzletünk parkolójában március 12-én ismét Narura „egészségvásárt” tartunk. Egészséges, 
helyi élelmiszerekkel, natúrtermékekkel, helyi iskolák portékáival várjuk a környezetbarátokat. 
 

 
STKH Sopron és Térsége 
Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. 
9400 Sopron, Verő J. u. 1. 99/505-790, stkh@stkh.hu, www.stkh.hu 
 
 

 



Lomtalanítás 
A lomtalanítás során a városban mindenütt a saját házuk elé helyezhetik ki a lomot (kivéve a *-gal 
megjelölt utcákban) úgy, hogy a közlekedést ne zavarja. A *-gal megjelölt utcákban cégünk lomtalanítási 
gyűjtőpontokat jelöl ki. A szóródó anyagokat a közterületek tisztasága érdekében kérjük dobozba, zsákba 
gyűjtve kihelyezni. A megadott szállítási napon reggel 6 óráig kell a lomot kihelyezni.  
A szelektíven gyűjthető hulladékot és a veszélyes anyagokat ne tegyenek a lomok közé! 

 

március 22. kedd   

Szt. György u. 
Templom u. 
Hátsó kapu u. 
Fegyvertár u. 
Orsolya tér 
 

március 23. szerda 

Új u. 
Fő tér 
Kolostor u. 
 

március 24. csütörtök 

Major köz 
Ógabona tér 
Petőfi tér 
 

március 25. péntek 

Színház u. 
Széchenyi tér 
 

március 29. kedd 

Várkerület 
Előkapu u. 
* Tűzoltó köz  
 

március 30. szerda 

Erzsébet u. 
Állomás u. 
* Roth Gyula u. 
 

március 31. csütörtök 

Mátyás király u. 
Kiss János u. 
Lenkey u. 
 

április 1. péntek 

Rákóczi u. 
Hátulsó u. 
 

április 5.  kedd 

Ferenczy J. u. 
Csarnok u. 
Dózsa u. 
Újteleki u. 
Mező u. 
 

április 6. szerda 

* Várfal u. 
* Fehér Dániel u. 
Vitnyédi u. 
* Schármár K u.  
 

április 7. csütörtök 

Deák tér 
Batsányi u. 1-5. 
Pázmány P. u. 
 

április 8. péntek 
Magyar u. 
Ötvös u. 
Móricz Zsigmond u. 
Kisfaludy u. 
 

április 12. kedd 

Füredi sétány 
Pap rét 
Árpád u. 
Torna u. 
Bem u. 
 

április 13. szerda  

István bíró  u. 
Híd u. 1-17. 2-12. 
Pócsi u. 

 
április 14. csütörtök 
 

Ikvahid u. 
Szentlélek u.  
Sas tér  
Fövényverem u. 
Jégverem u.  
Dorfmeister u. 
  

április 15. péntek 

Rózsa u. 
Ikva sor 
Torkos u. 
 

április 18. hétfő 

Bécsi u. 25-115. 
 

április 19. kedd 

Bécsi u.1-23.  2-38. 
Szélmalom u. 
Bástya u. 
 

április 20. szerda 

Virágoskert u.  
Káposztás u. 
Dobner Nándor 
Selmeci u. 
Patak u. 
Ösvény u. 
 

április 21. csütörtök 

Csík F. u. 
Fűzfa sor  
Kertesi u. 
Uszoda u. 
 

április 22. péntek 

Lackner K. u. 
Damjanich u. 
 

április 27. szerda 

* Márcfalvi u.  
*Faraktár u. 
* Juharfa u. 
* Kodály tér 
* Tó u. 
* Építők u. 
 

 április 28. csütörtök  
* IV. László király u. 
* Makó u.  
* Határőr u. 
 

április 29. péntek 

* Soproni Horváth József u. 
* Teleki Pál u. 
 

május 3.  kedd 

Erdélyi u. 
Lépesfalvi u. 
Trefort tér 
Rét u. 
Hőflányi u.    
 

május 4.  szerda 

Táncsics Mihály u. 
Somfalvi u. 
Szarvkői u. 
Nagymartoni u. 
 

május 5. csütörtök  

Frankenburg u. 
Zsilip u.  
Jókai u. 
Csatkai E. u. 

 
május 6.  péntek 
Ősz u. 
Vadász u. 
Farkas u. 
Huszár u. 
Nádasdi u. 
 

május 10. kedd 
* Fasor u. 
Kossuth L. u. 
Baross u. 
Csengery u.(kiv.52. ,81-91. ) 
Batsányi u. 7-13. 18.  
 

május 11. szerda 

Wesselényi u. 
Vörösmarty u. 
Tompa M. u. 
Kölcsey F. u.   
 

május 12. csütörtök 

Arany J. u. 
Bartók B. u. (19-53., 28-60. 
Tallián u. 
 Hajnóczy u. 
Martinovics u. 
 

május 13. péntek 

Faludi u. 
Vásárhelyi P.u. 
 Kanizsa tér  
 Kismartoni sor   
 

május 17. kedd 

* Csengery u. 52., 81-91. 
* Bartók B. u. 1-11. 8-14. 
* Gyóni G. u. 
* Király J. u. 
* Kazinczy tér 
* Kőfaragó tér 
 

május 18. szerda 

Rozália u. 
Fapiac u. 
Fraknói u.  
Mikes K. u. 
Rodostói u. 
 

május 19. csütörtök 

Győri u.  
Kórház u. 
Csávai u. 
Gyiróti u. 
Semmelweis u. 
Pulyai u. 
 

május 20. péntek 

Ónodi u. 
Bezerédi u. 
Balogh Á. u. 
Thököly tér 
Csányi u. 
 

május 24. kedd 
Lóki sor  
Szív u. 
Késmárki u. 
Kassai u. 
Csóronfalvi u.  
 
 
 
 

 

május 25. szerda 

Híd u. 14-80., 21-57. 
Eszperantó u. 
 
Kőműves köz 
Ruszti u. 
 

május 26. csütörtök 
Margitbányai u.  
Tégla u. 
Kisdobos u. 
Balassi Bálint u. 
Hüvelyk u. 
 

május 27. péntek 

Virág u.  
Botond u 
Paur I. u. 
Végfordulat u.  
Sziget köz 
 

május 31. kedd 

Balfi u.   
 

június 1. szerda 

Kurucdomb sor  
Bercsényi M. u. 
Kuruc krt.  
Locsmándi köz 
Vak Bottyán u.  
 

június 2. csütörtök 

Szeder u. 
Halász u. 
Hegy u. 
Gazda u. 
Szt. Mihály u. 
 

június 3. péntek 

Béke u. 
Hunyadi J. u. 
Székeles u. 
Bólyai u. 
Batthyány tér 
 

június 7. kedd 

Alsólővér u. 
Zrínyi M. u  

Madách u.  
Udvarnoki u. 
Mikoviny u. 
Kert u. 
Fácán u. 
 

június 8. szerda 

Berzsenyi D. u. 
Borsmonostori u. 
Doborjáni F. u. 
Bajcsy-Zsilinszky u. 
 

június 9. csütörtök 

József A. u. 
Házi J. u. 
Szent Imre tér 
 

június 10. péntek  

* Vasvári P. u. 


