
„Az olajbegyűjtő autó az éppen esedékes időpontban és körzeten belül 

a  06/30-3775316-os telefonszám hívása esetén házhoz megy az 

olajért.” 

 

 

Mosonmagyaróvár város: 

 

 2015. július 4. (szombat) Ipartelep (Timföldgyári u. – Barátság u. 

– Bartók B. u. között 915 -1100 ;   Gyári u. - Királyhidai u. - Bartók B. 

u. által határolt rész 1100-1245) 

 2015. július 6. (hétfő)  Bauer R. u. – Fertősor - Hanság u. - 

Kossuth L. u. között + Szigetföldi u. környéke (1515-1700); Hanság 

u. - Gyári u. - Kossuth L. u. között (1700-1845) 

 2015. július  7. (kedd)  Mofém telep (1515-1700), Lajta lakópark 

(1700-1845) 

 2015. július 8. (szerda) Majorok (Dohy J. u. - Pozsonyi u. között + 

Sun lakópark 1515-1700; Hadirokkant u. - Balás Á. u. - Várallyai Gy. 

u. között 1700-1845) 

 2015. július 9. (csütörtök) Halászi úti ltp. (1515-1700);  

Gyöngyös ltp. – Duna lakópark (1700-1845) 

 2015. július 10. (péntek) Károly u. - Kórház u. között, Gulyás L. u. 

- Móra F. u. között + Manninger ltp. (1515-1700); Károly u. - Toldi u. 

között és Magyar u. környéke (1700-1845) 

 2015. július 11. (szombat) Tízház u. - Soproni u. között (915 -

1100); Osztermayer u. - Soproni u. által határolt rész (1100-1245) 

 2015. július 13. (hétfő) Móra ltp. (1515-1600); Flesch ltp. – 

Kormos ltp. (1600-1800) 

 2015. július 14. (kedd) Széchenyi ltp. – Mosonyi M. ltp. (1515-

1700);  Aranyossziget u. és a környező utcák (1700-1845) 

 2015. július 25. (szombat) Osztermayer u. - Liszt F. u. között 

(915 -1100); Bakó u. - Liszt F. u. közötti rész (1100-1245) 

 



Levél község: 

 

 2015. július 15. (szerda) Szövetkezet u. – József A. u. – Vasút u. 

– Akácos u. - Bartók B. u. – Alsófő u. – Tó u. – Sport u. – Új u. 

(1515-1700); Fő u. – Orgona u. – Dózsa Gy u. – Petőfi u. – Ág u. – 

Horgász u. – Vadász u. – Mező u. (1700-1845) 

 

 

Máriakálnok község: 

 

 2015. július 16. (csütörtök) Malomdűlő – Petőfi u. – Kert u. – 

Dunasor – Halász u. között (1515-1700); Templom u. – Rákóczi u. – 

Csillag u. - Kossuth L. u. – Márai u. – Flórián u. – Deák u. – Jókai u. 

– Ádám Z. u. – Táncsics u. (1700-1845) 

 

 

Halászi község: 

 

 2015. július 17. (péntek) Bem u. – Damjanich u. – József A. u. – 

Ságvári E. u. – Jókai u. – Fürst S. u. – Vadvirág u. – Jégvirág u. 

(1515-1700); Dankó P. u. – Kossuth L. u. – Rákóczi u. között (1700-

1845) 

 2015. július 18. (szombat) Dunasétány - Kossuth L. u. - Bajcsy 

Zs. u. között (915 -1100); Kossuth L. u. – Ady E. u. – Győri u. között 

– Püski u. - Szt. Márton u. (1100-1245) 

 

 

Mosonudvar község: 

 

 2015. július 13. (hétfő 1800-1845) 


