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1. Küldetésünk 

 

Az STKH hulladékgazdálkodási közszolgáltatóként elkötelezett az egészséges 

környezet biztosításában, amit a tulajdonosi döntéshozók és a szolgáltatási 

területen élő lakosság által közösen képviselt elvárások figyelembe vételével 

valósít meg. 

Saját munkatársaink és az ügyfeleink ismereteinek, igényeinek folyamatos 

feltérképezésével az aktuális problémákra reagálunk úgy, hogy közben a 

fenntarthatóságot tartjuk szem előtt. 

Az STKH felelős közszolgáltatóként tudatosan vállal szerepet a saját 

közösségünk szemléletformálásával az élhető környezet megtartása, miközben 

a természeti, társadalmi és gazdasági értékek iránti közösségi érzékenységet az 

érintettség bemutatásával erősítjük. 

2. Felelős vállalati működés 

 

Az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Nonprofit Kft. a Nyugat-Dunántúlon, 39 településen végzi közszolgáltatói 

tevékenységét. Cégünk 100%-ban önkormányzati tulajdonban van.  

Cégünk a mindennapokban a felelős vállalatirányítás többféle formáját 

valósítja meg. A környezeti egészség megőrzését nemcsak kötelező 

közszolgáltatás keretein belül értelmezzük, hanem egyrészt nagy gondot 

fordítunk munkatársaink megfelelő képzésére, a jó munkakörülmények 

biztosítására, korszerű, ezzel együtt hatékony és környezeti szempontokat 

prioritásban tartó eszközpark megteremtésére valamint a körülöttünk élő 

állampolgárok tájékoztatására, szemléletformálására. A vállalatvezetés külső 

és belső kapcsolataiban egyaránt szem előtt tartja a konszenzuson alapuló 

együttműködést. Partneri kapcsolatainkban a környezeti értékek 

megőrzésében való érintettség tudatos érzékeltetésével erős kötelékek 
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alakulnak ki a közös célokért. A cégvezetés a jó vállalati gyakorlatot szakmai 

programok megvalósításával szívesen adja át más szolgáltatóknak is.  

Cégünk tevékenysége részletes jogszabályi keretek közé szorított a kötelező 

közszolgáltatás. Szolgáltatásunkkal a lakosság teljes egészét lefedjük, így a 

tevékenységünk során tanúsított etikus magatartás mindannyiunk számára 

értéket és előnyt jelent. A rendszeres ügyfélelégedettség-mérések segítenek 

megerősíteni a jó működési gyakorlatot és rávilágítanak a módosításra vagy 

javításra szoruló helyzetekre. A gyorsan változó jogszabályi környezetben, nagy 

figyelmet szentelünk a naprakész informálódásnak és a ránk vonatkozó 

rendelkezéseket a lehető legrövidebb időn belül beépítjük a munkánkba. 

Működésünk során a fogyasztóvédelmi valamint az adatvédelmi előírások 

betartását kiemelt feladatkörként kezeljük. A tavaly kialakított, akadálymentes 

ügyfélszolgálati irodánk megközelíthetőségével is kedvezünk ügyfeleinknek, a 

korábbinál több és specializált munkaállomás az ügyintézés gördülékenységét 

támogatja. 

Üzleti partnereinkkel a hosszú távon kialakított, közös előnyökön alapuló 

kapcsolatra törekszünk, beszállítóink legnagyobb részéhez többéves, esetleg 

évtizedes kapcsolat fűzi cégünket. Üzletfeleink által megtapasztalt tisztességes 

üzleti magatartásunknak is köszönhető, hogy a válság legnehezebb 

periódusaiban is meg tudtuk őrizni fizetőképességünket. 

Mivel tevékenységünk hulladékgazdálkodás, így nálunk a környezeti 

mérőszámok mindennapi munkánk során elsődleges jelentőséggel bírnak. A 

lakosságtól begyűjtött hulladék, a hulladék útjának részletes és naprakész 

dokumentálása jogszabályból eredő kötelezettségünk. Feladatunk, hogy a 

települési hulladék éves tervekben meghatározott hányadát eltérítsük a 

lerakástól, ezáltal a lerakóra kerülő hulladék aránya évről évre csökkenjen, és 

a szelektíven gyűjtött hulladék mennyisége az előírt módon növekedjen. A havi 

monitorozás folyamatosan megerősítést ad munkánkhoz. 

Felelős vállalatként példát mutatva, az energiatakarékosság jegyében, Harkai 

úti telephelyünk fűtése a lerakóról nyert depóniagázzal történik. Víz- és 
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áramfogyasztásunk, valamint az irodai munka során felhasznált papír 

mennyiségének csökkentése fontos célkitűzésünk, melyek megvalósulását 

minden évben vizsgáljuk és az eredmények fényében programozzuk. 

Munkavállalóink ötletekkel segíthetik a takarékos megoldások megvalósulását. 

A szemléletformáló munkánk hatékonyságát szintén folyamatosan vizsgáljuk. 

Cégünk MSZ EN ISO 9001:2009 Minőségirányítási rendszert, valamint MSZ EN ISO 

14001:2005 Környezetközpontú irányítási rendszert működtet. A fenntartható 

fejlődés és a tiszta környezet politikánkhoz igazítjuk a döntéshozatali előkészítést 

valamint a külső és belső kommunikációt. 

 

Az STKH hulladékgazdálkodási cégként mindennapi tehergépjármű forgalmat 

kénytelen bonyolítani, ennek ellenére a klímavédelem is része a 

működésünknek. Korszerűsített gépjármű-parkunk munkavégzésük során a 

lehető legkevesebb káros anyagot bocsátják ki. A járatútvonalak 

optimalizálásával szintén a széndioxid-kibocsátás minimalizálása volt a célunk. 

Hulladékszállítási rendszerünkbe hulladéktömörítő átrakó állomásokat 

építettünk be, így is csökkentve a fuvarszámokat és ezzel a környezeti terhelést. 

A felhagyott hulladéklerakók rekultivációjával több ezer négyzetméter 

zöldfelületet adtunk vissza a természetnek. A csurgalékvíz megtisztításához 

ültetett fasorok gyökérzónáját felhasználva, foto szintetizáló növényzettel 

gazdagítottuk a környezetet. A hulladéklerakó udvarán faültetéssel segítjük a 

levegő tisztaságának megőrzését. 

Munkavállalóinkat buszbérlet béren kívüli juttatásával igyekszünk rábírni a helyi 

tömegközlekedési rendszer használatára.  Harkai úti telephelyünkön a növekvő 

igénynek megfelelően újabb kerékpár-tárolókat alakítottunk ki. Ügyfélgazda 

kollégáink kerékpárt használnak a vidéki kapcsolattartásban. Bejáró 

dolgozóink egyre szívesebben alkalmazzák a „telekocsi” járatokat. 

 

Foglalkoztatási gyakorlatunkban a munkaerő felvételnél az egyenlő 

bánásmód követelményét és a diszkrimináció tilalmát messzemenőkig 
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betartjuk. Tevékenységünkből adódóan, munkavállalóink többsége férfi, a női 

munkaerő kb. ¼ arányt képvisel. Munkavállalóink a szűken vett környékről 

kerülnek ki általában, de minden pozícióban találhatók más, akár egészen 

távoli területekről érkezett dolgozóink. 

Lehetőséget biztosítunk pályakezdő fiatalok elhelyezkedésére is. Az utóbbi 

években több 50 éven felüli, hosszabb ideje álláskereső munkavállaló is 

cégünknél kapott állást. A kisgyermekük mellől visszatérő kollégáinknak 

lehetőséget biztosítunk részmunkaidős foglalkoztatásra is. A munkakörök 

átjárhatók, akár vezetői, akár beosztotti felvetésre változtathatók. Jellemző 

cégünkre a projektmunka, ilyen esetekben a különböző területek szakemberei 

egy csapatban dolgoznak, addigi feladatkörük ellátása mellett. 

Munkavállalóink 15-20%-a cigány származású. Jelenleg négy megváltozott 

munkaképességű kollégával dolgozunk. A fizikai munkából adódó 

egészségromlás esetén minden esetben felajánlunk dolgozóinknak egy 

könnyebb munkát, hogy első sorban a mi cégünknél folytathassák a 

munkájukat, amíg így kívánják. 

Dolgozóink a cég keretein belül egyenlő esélyekkel rendelkeznek, akár a 

pillanatnyi, akár a hosszabb távú helyzetüket illetően. Minden dolgozónknak 

lehetőséget biztosítunk iskolarendszerű és iskolán kívüli oktatásban való 

részvételre. Amennyiben az illető munkaköréhez szükséges az adott végzettség 

megszerzése, a munkaidő-támogatáson túl, az oktatás egyéb költségeinek 

finanszírozását is átvállalja a cég. 

Béren kívüli juttatási rendszerünk minden munkavállalónkat lefed. Jutalmazási 

rendszerünk mindenki előtt nyitott, a jó teljesítményt azonos elbírálás alapján 

értékeli a vezetőség minden dolgozó esetében. Anyagi jellegű támogatási 

programunk rövid távú segítséget hivatott nyújtani az épp nehéz helyzetben 

lévő kollégáknak. 

Az egyenlő esélyek megteremtése nemcsak a cég belső működésére 

érvényes, ügyfeleinknek ügyes-bajos dolgaik intézésében könnyű 

elérhetőséget és emberséges eljárást biztosítunk, a rászorulóknak - igazolások 
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nélkül - részletfizetési kedvezményt ajánlunk fel a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási díjtartozás kiegyenlítésére. 

Vezető beosztású munkavállalóink eredményességének mérésére 

teljesítménymenedzsment rendszert működtetünk, éves ciklusú visszajelzéssel, 

melyben kiemelt szerepet kap a vállalati kommunikáció erősítése, a környezeti 

tényezőkre való reagálás képességének elsajátítása. 

A célok és a feladatok éves, ezen belül negyedéves tervezése fontos pillére a 

vállalati munkaerő-hozzárendelés tervezésének. A hatékonyságra és a 

takarékosságra törekvés minden vállalati folyamatot áthat, melyet igazgatói 

utasításokkal is egyértelműsítünk. 

3. Felelős közszolgáltató 

 

Fő tevékenységünk a hulladékgazdálkodás, de az elmúlt időszakban egyre 

nagyobb szerepet kapott a lakossági szemléletformálás a mindennapi 

munkánk során. 

Nehéz helyzetben van egy hulladékgazdálkodással foglalkozó cég, ha a jóra 

akarja felhívni a figyelmet, pláne, ha ebből még profitálni is szeretne. Egyelőre 

mi, kukások vagyunk azok, akikkel a gyereket fenyegetik, ha nem tanul, 

munkánk tárgya pedig szitokszó, ugye mindenki felkapja a fejét, ha valakit 

„szemét”-nek neveznek… Mégis ki kellett lépnünk a kukák mögül, hiszen nem 

volt senki, aki helyettünk felvállalta volna a hiteles kommunikációt, a mi 

közösségünk érdekében. 

A szeméttel való foglalkozás a „nemszeretem” dolgok közé tartozik és –sajnos– 

kevesen érzik magukénak a gondolatot, hogy mindenkinek felelősséget kell 

vállalnia a saját szemete után. Hiábavalónak éreztük a korábbi tájékoztató és 

figyelemfelhívó munkánkat. Hogyan szólítsuk meg a lakosságot, hogy az 

üzenetünk ne landoljon azonnal a kukában? Nagy fejtörést okozott a kérdés.  

Beláttuk, hogy cégünk számára nélkülözhetetlen, hogy a szolgáltatási 

területünk lakosai akarjanak együttműködni velünk a hulladékkezeléssel 
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kapcsolatban, ehhez viszont nekünk kell megtenni az első lépéseket a feléjük 

indított kommunikációban. 

 

 

 aktuális feladatok feltérképezése 

 lokális megoldások keresése  

 praktikus, „hazavihető” alternatívák bemutatása 

 bevonódás mértékének erősítése 

 

Szemléletformáló munkánk alapelvei 

 

Programok, rendezvények, megmozdulások nőttek ki a szárnyunk alól és egy 

„kővárat” (a Zöld Állomás környezetbarát üzletet) is sikerült létrehoznunk, 

melyek ízig-vérig képviselik azt, amit közzé szeretnénk tenni az élhető 

környezetről. Az iparági gyakorlatból nem meríthettünk, hiszen az 

önkormányzati hulladékos cégek sem forrás, sem szaktudás oldalról nincsenek 

felkészülve a folyamatos szemléletformáló tevékenységre, ezért egy 

egyedülálló kommunikációs rendszert építettünk fel, melyben meghatározó a 

lakossággal folytatott párbeszéd, a gyakori személyes kapcsolat és a humor. 

 

A hiteles kommunikációnkhoz elengedhetetlen a munkatársaink igényes 

felkészítése. Többféle fórumot indítottunk el, melyek az információadáson túl az 

elkötelezettséget is erősíti kollégáinkban. Rendezvényeink alkalmával az egész 

cég részt vesz a szervezésben és a lebonyolításban, mivel nincs erre más 

erőforrásunk. Szerelőműhelyünkben már rengeteg újrahasznosított használati 

tárgy készült, irodai dolgozóink otthon varrják, ragasztják a szóró-ajándéknak 

szánt apróságokat, egy emberként gyűjtik a kollégák a megunt, kinőtt pólókat, 

ha abból készítenénk fesztiválszatyrokat. A cég vezetése minden esetben nagy 

gondot fordít a dolgozók informálására, megfelelő felkészítésére, hogy a 
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meghatározott üzenetek minél hatékonyabban kerülhessenek átadásra az 

ügyfeleink felé. 

 

 

 saját kollégáink 

 tulajdonosi kör, önkormányzati döntéshozók 

 hulladékgazdálkodási szakma 

 lakossági ügyfelek 

 vállalati ügyfelek 

 

Szemléletformáló munkánk irányai  

 

 

Vállalatunk vezetői rendszeresen találkoznak informális keretek között is a 

beosztott kollégákkal, ez Capuccino a főnökkel című programunkkal valósul 

meg. A vállalati kommunikációban a 2015-ös év egy újdonsággal is szolgált, 

ugyanis kéthavi rendszerességgel elindult az STKH belső újságja, a Kukán Innen. 

A lap teret ad a cégen belüli szakmai történések mellett a dolgozók 

véleményének megismerésére, az egyes részlegek munkájának 

bemutatására, a közösségi élmények erősítésére, a hulladékgazdálkodás 

tendenciáinak bemutatására. 

A meglévő környezetvédelmi tudásunkkal nemcsak a Kukán Innen oldalain 

találkozhatnak a kollégák, hanem a rendszeresen megszervezett Kencefice 

„tanfolyamokon” a Zöld Állomás üzletünkben. Itt kerülhetnek helyre a 

környezetbarát szakkifejezések, megismerhetők az alternatívák, gyakorlati 

tanácsok hangzanak el: kollégák által szervezve, kollégáknak. 
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4. Tudatos információgyűjtés 

 

A 2012-es év jelentette a fordulópontot a kommunikációs stratégiában, 

mennyiségi és minőségi váltásra volt szükség: már megszereztük egy stabil kör 

tartós figyelmét és a közösség, melyet összefogtunk, számít a munkánkra. 

Rendszerbe foglaltuk az addig használt kommunikációs eszközöket, 

meghatároztuk az egyes elemek feladatát, célját. Személyi felelősöket jelöltünk 

ki, működési, szervezési dokumentumokat készítettünk el. Ekkor készítettük el 180 

fő bevonásával azt az attitűdvizsgálatot, mely alátámasztotta és pontosította 

a további munkánkat. Ekkortól tudatosan vállaljuk az indikátor szerepét a 

regionális értékek megőrzése érdekében, miközben gazdaságilag 

fenntartható rendszer megteremtésének lehetőségét is egyre jobban 

körvonalaztuk. 

2014-ban egy újabb kutatást végeztünk, 12 véleményvezér mélyinterjús 

megkérdezésével.  Ismét közelebb jutottunk az ügyfeleinkkel való 

együttműködés mozgatóinak megértéséhez. Világossá vált pl. a szakértő 

szerep és a hiteles kommunikáció bizonyos összefüggései, de ez a vizsgálat vitt 

közelebb annak megértéséhez is, hogy a környezetünk számára nincs tabu 

helyzet, ha a hulladékkérdésről van szó. 

Ebben az évben a VOLT Fesztivál közönségét vizsgáltuk meg kérdőíves 

lekérdezéssel, így a 2015-ös év arra adott egyértelmű választ, hogy a fiatalok 

hogyan vélekednek az egyén szerepéről, ha a felelősségvállalásról van szó. 

Természetesen a rendelkezésünkre álló információkat a lehető leghamarabb 

beépítjük a kommunikációnkban alkalmazott üzenetekbe. 
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5. Mintaadó működés 

 

Saját dolgozóink ismeretekkel való ellátása központi helyet foglal el a 

közösségért végzett munkánkban akkor is, ha ez esetleg anyagi vonzattal is jár. 

Zöld Állomás üzletünkben időről időre helyet adunk a munkatársi akcióknak, 

melynek során pl. kedvezményes kipróbálási lehetőséget vagy speciális 

információkat biztosítunk. Akár külső, akár belső ajándékozásról van szó, 

minden esetben az üzlet környezetbarát termékeiből válogatunk, bizonyítva 

ezzel elkötelezettségünket a fenntartható környezeti értékek iránt. 

Az üzletünk egyéb CSR szerepét egy későbbi fejezetben fejtjük ki. 

Amikor a múlt évben új ügyfélszolgálati iroda kialakítása vált szükségessé a 

megnövekedett feladataink ellátásához, újabb lehetőség tárult elénk, amit 

nem hagyhattunk kihasználatlanul. Már előfordult, hogy a rendezvényeinkre 

egy-egy újrahasznosított dekorációt, használati tárgyat készítettünk ügyes kezű 

kollégáink segítségével. Az ügyfélszolgálati iroda csupasz várója kínálta magát, 

hogy olyan bútorokkal rendezzük be, amelyeket megrongálódott és újra 

formába hozott tárgyakból alakítottunk ki: kukapuff, konténerfotel, 

raklapfogas, olajoshordóból könyöklő, 

villanykörtéből váza. Döntően olyan 

alapanyagokat használtunk fel, 

amelyek a mi munkánkat jellemzik, úgy 

átformálva, hogy az 

megkérdőjelezhetetlen értéket 

képviseljen. 

 

Nem mondjuk, hogy a berendezés nem 

várt sikert aratott, hiszen minden percét 

élveztük a tervezésnek és a 

kialakításnak, így ezek után elképzelhetetlennek tartottuk, hogy másoknak ne 

tetsszen. Igen, sok elismerést kapunk. De, amire nem számítottunk, hogy 
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mekkora támogatást ad ez a berendezés a problémák rendezéséhez: aki rájuk 

néz és tudatosul benne, hogy mit is lát, elmegy a kedve a kötözködéstől. 

Megenyhül a legtöbb morgó 

ügyfél és sokkal könnyebb 

őket a helyes, a közösség 

szempontjából követendő 

magatartásra bírni. Még 

akkor is, ha díjfizetésről van 

szó… 

A berendezéssel nemcsak a 

környezetvédelmi 

elkötelezettségünket 

mutathatjuk be, hanem új értelmet adhatunk a kukához párosuló jelentésnek: 

egy kuka is megindíthatja az alkotókedvet, a kukából is kijöhet valami 

követendő, akár még szép is lehet. 

A lakosság tájékoztatásához és ügyünk mellé állításához az Internet kínálta 

lehetőségeket egyre jobban alkalmazzuk. A mondanivalónk 

megfogalmazásánál –figyelembe véve a tevékenységünk elfogadásának 

nehézségeit– a bizalomra és az 

elfogadásra építünk. A Zsófi néni 

történetek apró humoros 

képregények, amelyek segítenek 

megérteni a működésünket. 

Eligazítanak, megmagyaráznak 

dolgokat és maga a figura lassan 

emblémájává válik a kukás 

működésünknek, további programok alapját képezheti.   

Vállalatunk tagja több hulladékgazdálkodási szakmai egyesületnek is. 

Alkalmunk volt már szemléletformáló munkánkról többször is beszámolni, 

szakmai programok alkalmával vendégül látni a társvállalatok munkatársait. Az 
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általunk megszerzett tapasztalatokat rendszerezzük és továbbadjuk országos 

szinten. Szerepvállalásunk a jó gyakorlat átadására már elindított egy országos 

kommunikációs programsort, melynek segítségével a szakma képviselői saját 

területükön is megvalósíthatják az általunk már kipróbált módszereket.  

 

6. Szemléletformáló programok 

 

Hulladékgazdálkodási tevékenységünkön túlmutatóan, kizárólag a 

meggyőződésünk által vezérelve, számos programot szervezünk a valóban 

fenntartható fejlődés, tisztább, egészségesebb környezet biztosítása és a 

takarékos mindennapok népszerűsítése érdekében. 

Programjaink egymás után, egymást erősítve alakultak ki, ma már egy teljes 

rendszerré fejlődtek, amiben a legkülönbözőbb korú és kvalitású emberek 

alkotják célcsoportjainkat. 

 Zöld Mindentudás Egyeteme – előadássorozat a mi világunkról 

 

  Zöld Mindentudás Egyeteme 

Az intézkedés oka 

A középiskolás korosztály elhanyagolt a környezetvédelmi üzenetek és 

aktivitások tekintetében 

Indulás éve 2011. 

Üzenet A környezeti értékek megőrzése egyetemes feladat 

Célcsoport Pályaválasztás előtt álló középiskolás diákok 

Cél A hagyományos és a modern összhangjának bemutatása 

Kommunikáció Plakátkampány, Facebook, hírlevél, nyomtatott sajtó támogatás 

Partnerek Felkért szakmai előadók 

Eredmény Folyamatos érdeklődés, teltházas előadások 

 

A Zöld Mindentudás Egyeteme évről évre gazdagabb és igényesebb 

programsor a középiskolás diákok számára. Az előadások anyagát a hallgatók 

adhatnak tudásukról. Névre szóló, fényképes leckekönyv mutatja a diákok 
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tudásszintjének növekedését. A hagyományoknak megfelelően 2014/15-ös 

tanévben is a soproni témák 

„zöld” szemléletű megközelítése 

adta az öt őszi és öt tavaszi 

szemeszteren elhangzó előadások 

gerincét, miközben nagy 

hangsúlyt fektettünk a modern 

életünk és a hagyományos 

értékek közötti átjárhatóság 

bemutatására. A döntő 

többségében soproni kötődésű 

előadók saját szakterületük egy olyan szeletét dolgozták fel, melyben jól tetten 

érhető a környezeti felelősségvállalás, gyakran úgy is, hogy a hétköznapokban 

ez fel se tűnik. A mondanivalóban hangsúlyosan szerepel a közösség mint érték 

és ennek előnyei az egyén életében.  

 Jövőkép – szakmai párbeszéd a kommunikációnkról 

 

  Jövőkép 

Az intézkedés oka A felgyűlt tapasztalati tudáshalmaz szükséges a szakmai megújuláshoz 

Indulás éve 2010. 

Üzenet A hatékony működés közös cél 

Célcsoport Hulladékgazdálkodási szakemberek 

Cél Átadni a jó gyakorlatot, megvitatni a problémákat; összefogni  

Kommunikáció Szakmai meghívó, összefoglaló, közzététel egyesület lapban 

Partnerek Közszolgáltatók, egyesületek, Alapvető Emberi Jogok Hivatala, OHÜ 

Eredmény Szervezettebb ügyfélszolgálatok 
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Az STKH nemcsak a lakossággal folytat párbeszédet, hanem feladatot vállal a 

szakmai működést elősegítő kommunikációs érdekében is. Több éve hívjuk 

össze Jövőkép címmel szakmai 

fórumunkat, előadóink döntő 

többsége az ügy fontosságát 

magáénak érezve, tiszteletdíj 

nélkül vállalja a felkérést. A 

különböző szakterületek jeles 

képviselői a 2014-es évben 

kommunikáció témakörét 

járták körül annak érdekében, 

hogy a hulladékgazdálkodás a lakosság együttműködésével valósulhasson 

meg. Értékes és tanulságos hozzászólásokkal gyarapíthatta minden jelen lévő 

a tudástárát, azonnal felhasználható információkat kaptunk. A résztvevők idén 

ősszel találkoznak ismét. 

 Új Utca – Kukafesztivál 

 

  Új Utca 

Az intézkedés oka A lakosság elutasító magatartása munkánkkal szemben 

Indulás éve 2008. 

Üzenet A környezeti felelősségvállalás trendi 

Célcsoport Soproni és Sopronba látogató családok 

Cél Megismertetni a munkánkat, hosszú távon követendő példát mutatni  

Kommunikáció Plakátkampány, Facebook, hírlevél, nyomtatott sajtó támogatás 

Partnerek Egyetem, múzeum, középiskolák 

Eredmény Elfogadóbb lakosság, büszke kollégák, támogató önkormányzat 

 

Kommunikációs eszközeink kiválasztásánál egyre fontosabb szempontot 

képvisel, hogy a megszokottól eltérő környezetben, a legközelebb 

helyezkedve az ügyfeleinkhez mutatkozzunk meg. Így választottuk helyszínül 
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Sopron patinás belvárosának kedves, kanyargós utcáját, az Új utcát és 

benépesítettük a kukásélet mindennapi kellékeivel. 

Ha a lakosság a szeméttel köti össze a működésünket, akkor mutassuk be, hogy 

a feladatunk mennyire összetett, szervezett, mekkora figyelmet, 

elkötelezettséget és nem utolsó sorban erőfeszítést igényel, miközben modern 

technikát és technológiát alkalmazunk minden pillanatban azért, hogy a rend 

és a tisztaság sokak számára az élet természetes velejárója legyen. 

A háromnapos programsor felépítése a változatos bemutatókon, tablókon 

kívül arra is koncentrál, hogy minél jobban bevonhassuk a célcsoportunkat, 

minél inkább számukra barátságos helyzeteket teremtsünk, melynek 

kialakításában maguk is tevékenyen részt vállalhatnak. Ezt képviseli a Családi 

7próba feladatsora, ahol például a belépésnél boldogan adják zöld festékkel 

összekent tenyérlenyomatukat a családok: igen, mi környezetbarátok vagyunk. 

A próba további részeiben megtapasztalhatják a kukagörgetés izgalmas-

fárasztó próbáját, a hulladékválogatás gyakorlati praktikáit, ügyességi játékok 

és fejtörők várják a nevezőket, miközben sok-sok kérdés a helyére kerül. 

Idei újdonságunk a római kori rossz örökség bemutatása volt (az egyutas 

csomagolóanyagoktól, a felelőtlen természetkárosításig), eredeti római kori 

helyszínen, a Scarbantia város Fórumán. A próbát teljesítő családok 

mosolyogva veszik át az ajándékpalántát, melynek nevelgetése szavak nélkül 

is még hosszú időn keresztül emlékezteti őket a kellemes délutánra és a 

környezeti felelősségre.  

A hulladékgazdálkodás nem egyenlő a szemétszállítással, csakhogy ezt a 

szakembereken kívül nem sokan tudják. Az Új Utca rendezvényen alkalmunk 

van megmutatni, hogy milyen gépekkel dolgozunk a hulladéklerakón, 

melyekkel az egészséges környezetet teremtjük meg a körülöttünk élők 

számára. Nagy élmény kicsiknek és nagyoknak egyaránt a kukásautó 

űrkorszakot idéző fülkéjébe felmászni és 2,5 méter magasból végigtekinteni az 

utcai járókelőkön. Biztosak vagyunk benne, hogy aki ezt megtapasztalja, 

nagyobb tisztelettel enged utat a kukásautónak, türelmesebben araszol 



16 

 

 

 

 

STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
 

mögötte, míg a munkáját végzi. A telepfenntartó-gépek, a konténerszállító 

darus autó és a tartozékaik bepillantást engednek a máskor láthatatlan 

háttérmunkába, egyben igazolják az anyagi ráfordítások szükségességét. 

Az újrahasznosító játszóház asztalain 

használható dolgok készülnek, 

cégünk hitvallása szerint a szemétből 

ne készüljön szemét, hiszen sok 

kidobásra ítélt dologból alkothatunk 

igazi játékot, ékszert, használati 

tárgyat. Célunk, hogy 

hozzájárulhassunk ahhoz, hogy 

kikerülhessen a hulladék 

újrahasznosítása az óvodák és 

napközik falai közül, hiszen a 

„normális” világban a már hazavitt, 

de eredeti funkciójában már nem 

használt tárgyak új értelmet 

kaphatnak. 

 Bringázz éjjel! - Városkerülő élménykerékpározás 

 

  Bringázz éjjel! 

Az intézkedés oka Jellemzően „csak” kukásként számolnak velünk 

Indulás éve 2010. 

Üzenet A környezeti felelősségvállalás trendi 

Célcsoport Kerékpárosok 

Cél Erősíteni az egy közösségbe tartozás élményét   

Kommunikáció Plakátkampány, Facebook, hírlevél, nyomtatott sajtó támogatás 

Partnerek civilek 

Eredmény Elfogadóbb lakosság, büszke kollégák 
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A kerékpáros rendezvény számára szokatlan időpontban meghirdetett 

közösségi aktivitás hatalmas tömeget vonz, több százan jelentkeznek a 

regisztrációs pontnál, hogy egy 

kellemes városi túrán 

egyszerűen csak jól érezzék 

magukat. Az Új Utca 

programunkhoz kapcsolódó 

rendezvényen a „szimpatikus 

kukás” vonulatot erősítjük, 

kukásautó felvezetéssel, kukás 

fiú- és kukás lányruhába 

öltözött fiatalok kíséretében. Ebben az évben a rendezvény szóró ajándéka 

egy fényvisszaverő matrica volt, amivel –a népszerűsítésen túl– mi is támogatni 

tudjuk a biztonságos környezetbarát közlekedést. 

 Kukatúra – Így dolgoznak a kukások 

 

  Kukatúra 

Az intézkedés oka A lakosság nem ismeri a munkánkat, de véleménye van róla… 

Indulás éve 2012. 

Üzenet A kukások szakmai tudással felvértezett, környezetvédelmi szakemberek 

Célcsoport Felnőtt lakosság 

Cél Megismertetni és elismertetni a munkánkat   

Kommunikáció Személyes felkérések, helyi sajtó híradások 

Partnerek Jelentkező lakosok 

Eredmény Elfogadóbb lakosság, munkájukra büszke kollégák 
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A Kukatúra során a vállalkozó szellemű és a közösségért tenni akaró 

környezetbarátok beleláthatnak munkánkba, a kukásautókon dolgozók 

mindennapjaiba. Szembesülhetnek azokkal a helyzetekkel, nehézségekkel, 

melyekkel mi nap, mint nap 

találkozunk. De láthatják azt a 

szervezettséget, összetettséget is, 

mely e mögött az egyszerűnek látszó 

feladat mögött áll. 

A másfél- kétórás túra keretében 

valós munkavégzés közben 

ülhetnek fel egy kukásautóra és 

figyelemmel kísérhetik a kommunális 

hulladék begyűjtését a kukaedényektől a hulladéklerakóig.  

Szeretnénk, ha a nem mindennapi utazás során látottak, tapasztaltak, 

gondolatokat ébresztenének és beszédtémát szolgáltatnának. Észrevételeik, 

meglátásaik, melyeket egy munkareggeli során osztanak meg velünk, sokat 

segítenek hatékonyságunk növelésében, a kukásautókon dolgozó kollégák 

elfogadásában, mindennapi munkájuk megkönnyítésében.  

 

7. Cégünk által kiírt pályázatok 
 

A szűkebb és tágabb környezetünkben élők véleménye és aktivitása értékes 

muníciót jelent nekünk, miközben a bevont célközönség észrevétlenül változik 

a jó cél érdekében. Felismerve az alkotások által gondolkodásra késztetett 

közösség előnyeit, időről-időre pályázatokkal tartjuk frissen a környezetbarát 

témákat. 
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 Too Much Waste – Túl sok a szemét 

 

2014 októbere volt a Too Much Waste címen meghirdetett nemzetközi 

karikatúrapályázatunkra küldött alkotások beérkezésének határideje. Célunk 

az volt, hogy lássuk, 

magyar és nemzetközi 

szinten hogyan 

gondolkodnak a művészek 

a szemét és a pazarlás 

kérdéséről. Több mint 400 

alkotás érkezett, a zsűri 

által legjobbnak ítélt 50 

képet azóta is 

folyamatosan használjuk, 

különböző programok 

alkalmával. Egy soproni képkeretező vállalta, hogy a műhelyben otthagyott 

öreg keretek felhasználásával kiállítható formába hozza a rajzokat, így tudtuk 

már megmutatni kávézók közönségének, az Új Utca, VOLT Fesztivál, a CSR Piac 

látogatóinak. Készítettünk már naptárt az alkotások felhasználásával és 

poszterként is gyakran ajándékozzuk az elgondolkodtató, szemléletes 

alkotásokat a nekünk segítő partnereinknek. 

 Ne dobd ki az ételt! Receptgyűjteménnyel 

 

A kukába rengeteg élelmiszerhulladék 

kerül. A múlt év őszén útjára indított 

pályázatra érkezett legjobb recepteket 

szakértő zsűri válogatta ki. Az arra érdemes 

falatokat az Európai Hulladékcsökkentési 

Hét alkalmából szervezett 

rendezvényünkön kóstolóval egybekötött 
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bemutatón a nagyközönség is megkóstolhatta. A program utóélete, hogy a 

receptek cégünk honlapjára is felkerültek, a helyi média pedig a 

főzőműsorában látta vendégül a nyertes háziasszonyt, ezzel is a jó gyakorlatot 

népszerűsítve.  

 Vájling-szépségverseny: apró kertek mustrája  

 

A szemét és a szépség 

összekapcsolása nem 

ellentmondás, ha cégünk 

kommunikációjáról van szó. 

Kézzel fogható példája ennek 

a munkatársaink körében 

meghirdetett Világraszóló 

Vájling Szépségverseny. A 

felhívás szerint bárki indulhat, 

aki egy ütött-kopott edénykét virágzó kiskertté varázsol. Az Új utcában kiállított 

vájlingok és társaik hatalmas közönségsikernek örvendenek, a program 

látogatót arra inspirálják, hogy maguk is készítsenek hasonlót. Ezzel a szemet 

gyönyörködtető és igazán nem nagy befektetést igénylő látványossággal 

cégünk egyszerűen mutathatja meg, hogy a kidobásra ítélt, szemétre vetett 

régi dolgok megérdemelnek sokszor még egy esélyt, legyen szó rászorulóknak 

adható eszközökről vagy egy kis körülnézésről a saját házunk táján, mielőtt újat 

vásárolnánk. 
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 Ha én kukás volnék… 

 

2015 áprilisában, a Föld napján közzétett pályázatunk a legkisebbeknek szólt. 

Célunk volt, hogy szerethető formában mutassuk meg a hozzánk való 

lehetséges viszonyulást. Ha én kukás volnék címmel pályázatot hirdettünk, 

amiben arra kértük a kicsiket, hogy osszák meg velünk gondolataikat arról, mi 

lenne, ha kukások volnának. A gyerek gondolatai mosolyt csaltak a 

Kukafesztivál látogatóinak 

arcára. Mint kiderült a 

legkisebbek tehervonattal, 

pónilóval és terepjáróval is 

szállítanának hulladékot, de 

olyan is volt, aki megetetné egy 

robottal. A gyerekek 

gondolatait egy soproni 

grafikus kedves rajzokkal 

illusztrálta. 

 

 

8. Egyéb aktivitások 
 

Az alább bemutatott programok jellegükben nagyon különbözőek, kisebbek 

és nagyobbak is, de mind egy irányba mutatnak: segítik cégünk és munkánk 

elfogadását. Ezekkel az aktivitásokkal látványosan, de nem feltűnően tudjuk 

bizonyítani a környezeti elkötelezettségünket. 

 Zöld Állomás – környezetbarát termékek boltja  

 

2009-ban hoztunk létre egy üzletet, mely az STKH kommunikációs stratégiáját 

erősíti. Az üzlet megjelenése, termékköre erős ellenpontja a megszokott 



22 

 

 

 

 

STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
 

hulladékgazdálkodási tevékenységeknek. Valljuk, hogy csak az egészséges 

ember képes felelősen gondoskodni a környezetéről, ezért megalapozottnak 

és vállalhatónak éreztük a környezetbarát termékeket felsorakoztató üzlet 

koncepcióját, mely segíti az eredeti, hulladékgazdálkodási céljaink 

megvalósulását. A közvetített üzenet a pultcímkéken is visszaköszön: „Jó Önnek 

és a Földnek is jó!”.  

Az üzlet kialakításának látványa 

magáért beszél, a kifejezetten üde, 

friss hatás kedvéért a helyi egyetem 

építészhallgatóit kértük fel a tér 

megtervezésére. Az üzlet 

termékeinek összeválogatásánál a 

legfontosabb a környezeti 

szempontok figyelembe vétele, 

miközben mind a vásárlás során 

megszerezhető korrekt 

tájékoztatás, mind pedig az árképzésünk a felelősségvállalás szem előtt 

tartásával történik. Az üzlet kínálata környezetbarát mosó- és tisztítószerek, 

kozmetikumok, újrahasznosított papírtermékek, megújuló energiát hasznosító 

játékok és a háztartási hulladékgyűjtéshez használható eszközök alkotják.  

A kommunikációs feladatok erősítése végett, a két helyiségből álló üzletben 

kialakítottunk egy információs helyiséget, mely a kezdetektől változatos 

találkozóknak ad helyet, legyen szó megbeszélésről, sajtótájékoztatóról vagy a 

kukatúrázók munkareggelijéről. A lényeg, hogy örömmel hívunk ide mindenkit, 

mert minden szónál többet mutat meg belőlünk, STKH-ból az, amit a Zöld 

Állomás képvisel. 

A hulladékgazdálkodás mellett elindított kereskedelemi tevékenységünket 

részletes pénzügyi tervezés után kezdtük el. Mivel deklaráltan kommunikációs 

célokat szolgál az üzlet működése, a költségek is a kommunikációs büdzsét 

terhelik. Korábban, a régi szokások megtartásával, gyakran megjelentek 
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hirdetések, melyek pl. magára a szolgáltatásra hívták fel a lakosság figyelmét 

– nem mintha mástól igénybe lehetett volna venni… Ezért úgy döntöttünk, 

hogy egy huszárvágással véget vetünk a „cipőt a cipőboltból” típusú 

megjelenéseknek és az üzlet elindítására fordítjuk az addig eredménytelenül 

felhasznált összeget. Az évek során nem a reklámköltés nagyságát növeltük, 

hanem kreatív kommunikációval, a takarékosságot tartottuk szem előtt. A mai 

napig érvényben van a nyitáskor megfogalmazott szabály, hogy legfeljebb 

csak az elmúlt heti bevétel összegének erejéig rendelhető új áru. Az üzlet 

tevékenysége alapját képezi további szemléletformáló programjainknak is. 

A Zöld Állomás környezetbarát termékek boltja két kolléga lelkiismeretes 

munkája által valósul meg, a kommunikációs csapat és szükség esetén a többi, 

műszaki részleg támogatásával. A folyamatos információgyűjtés, 

termékismeret megszerzése, a teljesíthető vásárlói igények megvalósítása és a 

forgalom növelésének lehetőségei mindennapos egyeztetés, megbeszélés 

tárgya a kommunikációs vezető és az üzletvezető között. Kollégáink 

elkötelezettsége egyre biztosabb, amit nemcsak a vásárlói visszajelzések, 

hanem a célokért tett erőfeszítéseik, bevonódásuk növekvő mértéke is igazol. 

 NATURA Egészséghetek – a kicsik összefogása 

 

A környezetünkben működő, egészséges termékeket árusító kisüzleteket fogjuk 

össze minden év novemberében az egészség nevében. Nem titkolt célunk a 

kiskereskedések forgalmának pezsdítése, a helyi gazdaság élénkítése szelíd 

eszközökkel, miközben a közösségünket megismertetjük a közelben elérhető 

egészséges árukínálattal. A program lényege, hogy személyes kapcsolataink 

felhasználásával két akciós hetet szervezünk, a bonyolítást, hirdetést, 

nyereményeket vállaljuk. Aki bekapcsolódik, vállalja, hogy kedvezményes  
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árukosarat állít össze és egy pontgyűjtő 

füzettel ajánlja a többi résztvevőt.  A tavalyi 

évben már a kiskereskedők mellett 

teaházak is bekapcsolódtak és egyre 

többen ajánlanak fel a mi környezetbarát 

ajándékkosarunk mellé saját üzletből való 

ajándékot. 

 

 

 Több mint egy zsák! Caffe sospeso - kukás módra 

 

A program célja összefogni a közösségért tenni akaró embereket úgy, hogy 

mindegyikük a lehetőségeik szerint járuljon hozzá a tiszta, rendezett, egészséges 

környezet megteremtéséhez. Akinek PÉNZE van, fizesse ki egy hulladékos zsák 

árát, amit közösségi takarítás céljára ajánl fel. Akinek IDEJE van, utcák, terek, 

buszmegállók takarítását szervezheti meg, csak igényelnie kell a hirdetőtáblán 

kifüggesztett adományzsákokból. 

Cégünk minden zsák után felajánl plusz 

egy zsákot az város közösségi 

takarításához. A programot a Zöld 

Állomás üzletben, az STKH honlapján és a 

Facebookon is meghirdetjük és 

folyamatosan követjük. 
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 Zsófia nap céljaink szolgálatában 

 

Mivel kommunikációnk során 

többször használjuk Zsófi néni 

figuráját, aki a kukások 

védőangyala, adja magát a 

lehetőség, tegyük emlékezetessé a 

neve napját is. Segítséget jelent 

számunkra, hogy a középiskolás 

diákok közösségi munka keretében 

szívesen vállalnak részt cégünk jó ügyért folytatott küzdelmében. Így kezdtük el 

a szemetes szelektív hulladékgyűjtő-szigetekre irányítani a figyelmet. 

„Tüntetést” szervezünk Zsófia napon, a tanítási idő után diákok több 

csoportban járják a várost, transzparenseik, skandált mondataik vidáman, de 

hangosan hívják fel a figyelmet a problémára, amit a szemetelő lakosság okoz. 

 

 Versben mondjuk el? Milyen szép, amiért dolgozunk 

 

Az ügyfélszolgálati Irodánk 

megjelenését folyamatosan használjuk 

szemléletformáló céllal. A Költészet 

napja alkalmából kollégáink kedvenc 

versrészleteit jelenítettük meg a 

kirakaton, megint csak szembe állítva a 

szemetesekről való vélekedést a 

természeti értékek megőrzéséért 

folytatott munkánkkal. 
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 STKH sátor a VOLT Fesztivál Civil Zónájában 

 

Cégünk a VOLT Fesztivál 

hulladékkezelője. Az elmúlt évek 

tapasztalata (és a 

hulladékanalízisek) alapján 

fontosnak tartjuk megjelenésünket 

a fesztiválozók között, hogy az 

oldott légkörben, lazítás közben is 

természetes legyen a 

felelősségvállalás kérdése. 

Kézműves programmal és a Too Much Waste kiállításunkkal vártuk a 

látogatókat, véleményüket közel 100 kérdőíven is megörökítettük. Kollégáink 

által összegyűjtött használt pólókat alakítottunk át fesztiválszatyorrá, nagy 

sikerrel, ugyanis a fesztivál utolsó délutánján azért kellett berekeszteni a 

kézműveskedést, mert elfogyott a 350 póló. A szatyorra festékszóróval fújható 

üzenetünket szívesen vitték magukkal a fiatalok. 

 Felelősséget vállalok a saját szemetemért! A kukások új jelképe 

 

A hulladékgazdálkodási szakmának eddig nem volt 

saját jelképe. Ennek hiányát éreztük, amikor a könnyű 

azonosíthatóságra törekedtünk volna, de nem 

találtunk megfelelő eszközt. A tavalyi év 

szeptemberében alkottuk meg és tűztük először 

rendezvényen a gallérunkra a magunk által 

megalkotott jelképünket, melynek jelentése: 

„Felelősséget vállalok a saját szemetemért!”. A 

kukások jellemző narancssárga ruhája a fényvisszaverő csíkkal hívja fel a 

figyelmet mindegyikünk megkerülhetetlen feladatára.  
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Programjaink alkalmával már több mint 100 kis szalagot kiosztottunk, lelkes 

civilek mellett a szakmánk vezetői sőt, kommunikációs szervezetek képviselői is 

viselték már büszkén a jelképünket. A szalagok kivitelezése –szokás szerint- 

kollégáink kezét dicsérik. 

9. Legfőbb eredményünk: értéket teremtünk a közösségnek 
 

A közösség érdekében vállalt munkánk hozadékát szűkebb és tágabb 

környezetünkben is értelmezni tudjuk. Azzal, hogy a hulladékkal kapcsolatos 

információkat – ezzel együtt elvárásainkat a lakossági hozzáállásról - 

élményszerzéssel kötjük egybe, érezhetően kedvezőbbé válnak a 

hulladékkezelés felé megnyilvánuló reakciók. Aki kellemes emlékeket őriz 

rólunk, a hulladékos cégről, toleránsabbá válik, a megértett és közösen 

feldolgozott információk gondosabb ügyfeleket eredményeznek. A program 

környezeti hozadéka az a példaképül állított viszonyulás, ami egész generációk 

életterét ezzel és életét befolyásolni fogja. 

A tudatosan felépített információ-átadás hatására ma már a környezetünkben 

élők sokat tudnak a hulladékgazdálkodásról. Számokban kimutatható a 

fejlődés, amit egy-egy rendezvény után akár a hulladékkezelési közszolgáltatás 

díjának tömeges befizetése, akár a szelektív gyűjtőszigetek nagyobb tisztasága 

igazol. Ha a lakosság nagyobb számban működik együtt cégünk dolgozóival, 

nemcsak mi mint gazdálkodó szervezet nyerünk, hanem maga a közösség is: 

rendet és egészséges környezetet. 

A szerepvállalásunk hatására kialakult pozitív megítélés egyre vonzóbb jelkép 

a városban és szakmában egyaránt. Szűkös anyagi lehetőségeink ellenére e 

figyelemnek köszönhetően találunk támogatókat, olyanokat is, akik név nélkül 

szeretnének egy jó ügy mellé állni. Van, aki szolgáltatást ajánl fel, van, aki a 

díjakat állja, megint más a program szervezésében segít. A közösen elért sikerek 

tovább erősítik az elkötelezettséget mindannyiunkban, miszerint a helyi szinten 

megvalósuló kezdeményezések például szolgálhatnak, amit szívesen 

megosztunk másokkal is. 
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Érdemes volt úttörőként szerepet vállalnunk a hulladékos szakma 

kommunikációjában, hiszen a döntően műszaki beállítottságú férfiak által 

irányított területen elbeszélünk egymás mellett, ha nem irányítjuk a figyelmet a 

kommunikációra. Nem elég, ha a „szakik” tudják, hogy mi, miért van, tudni kell 

érteni is az ügyfeleink nyelvén és tudni kell szólni hozzájuk úgy, hogy meg is 

értsék, mit akarunk. Ehhez a törekvéshez visz közelebb a környezetvédelemért 

folytatott szemléletformáló munkánk. 

 

10. Összegzés 
 

Cégünk, az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Nonprofit Kft. szolgáltatási költségeinek optimalizálása elképzelhetetlen a 

magunk mellé állított lakosság együttműködése nélkül. A kishatásfokú 

kommunikációs eszközök helyébe állított komplex rendszer a személyes 

példamutatásra épül. A célcsoportunkkal hosszú távú, tudatos és etikus 

együttműködésre törekszünk, melyhez eredményes eszköznek bizonyult a közös 

előnyök tudatosítása, élményszerű információszerzés mellett. A személyes 

példamutatás hitelességünket erősíti, a bevont személyek, csoportok a saját 

kisközösségükben kiváló szószólóivá váltak a felelős hulladékgazdálkodás 

ügyének. 

A jövőben folytatjuk a cselekvésre és érintettségre alapozó kommunikációnkat. 

Meggyőződésünk, hogy azok, akik az STKH-val olyan alkalommal találkoznak, 

mely a tisztaságot és az egészséget szolgálja, könnyebben azonosulnak a 

helyes hulladékkezelésért folytatott csatározásainkkal is. 

 

 

Zárszóként egy kedves történetet idézünk fel, a legutóbbi Új Utca 

rendezvényükről. Diákcsapatnak mutatta be a történelmi belváros ékességeit 

egy idegenvezető, útba ejtve a műemlékekben gazdag Új utcát is. A fiatalok 

mobiltelefonjaikat előkapva fényképezték a cégünk által kiállított 
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kukabútorokat, készültek képek a kukás fotóparavánról, nevetgélve, 

mutogatva araszoltak az utcában. Az idegenvezető türelmesen várt, de az 

utca legszebb házánál nem bírta magába folytatni a szót: „Ha kinézegettétek 

magatokat a kukák között, érdemes egy pillantást vetni erre a csodálatosan 

felújított gótikus lakóházra…” Akik hallottuk, mosolyogtunk. Nahát, a kukáink 

megállják a helyüket a felbecsülhetetlen értékek mellett. Értéket teremtettünk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


