Hétvégi vágányzárak a Tiszai pályaudvar és Felső-Majláth között
2012. március 30. péntek, 11:39

Az MVK Zrt. Projekt Igazgatósága tájékoztatja a Tisztelt Utasokat, hogy 2012. március
31-én és április 1-jén (szombat, vasárnap), valamint április 14-15-én szombaton és
vasárnap a Zöld Nyíl projekt kivitelezési munkálatai miatt villamospótló autóbuszok
fognak közlekedni a teljes villamos vonalon. A villamospótló autóbuszok menetrendjét a
pdf dokumentum tartalmazza.
A letölthető
teljes dokumentum itt található.
A hétvégi vágányzári időszakok alatt az 1-es és 0-s villamosok helyett villamospótló autóbuszok
szállítják az utasokat az alábbi útvonalakon:
1VP villamospótló járat útvonala:
Felső-Majláth felé: Kandó K. tér - Baross G. u. - Bajcsy-Zs .u. - Soltész N. K. u. - Zsolcai kapu Ady E. u. - Madarász V. u. - Szentpáli u. - Corvin u. - Uitz B. u. - Kálvin J. u. - Petőfi u. Dayka-híd - Hunyadi u. - Tizeshonvéd u. - Győri kapu - Andrássy u. - Kiss tábornok út - Árpád
út - Hegyalja út - Csóka u. körforgalom.
Belváros irányába: Hegyalja út - Árpád út - Kiss tábornok út - Andrássy u. - Győri kapu - Szent
István u. - Hunyadi u. - Dayka-híd - Petőfi u. - Rácz Gy u. - Kálvin J. u. - Uitz B. u. - Corvin u. Szentpáli u. - Horváth L. u. - Ady E. u. - Zsolcai kapu - Soltész N. K. u. - Bajcsy-Zs .u. - Baross
G. u. - Kandó K. tér
0VP villamospótló járat útvonala:Újgyőri főtér (6-os felszállóhely) – Vasgyári út – Vasgyár vá. –
Fürdő u. – Első u. – Újgyőri főtér vá. (leszállóhely)
1VP
villamospótló járat megállói:
A Tiszai pályaudvarról indulva a következő megállókban állnak meg: Selyemrét (21-es busz),
Bajcsy-Zs .u. (3-as busz), Búza tér (1-es busz), Centrum (20-as busz), Szemere u. (21-es
busz), Erzsébet tér (21-es busz) majd a Balázs Győző tér villamosmegállóig a villamos
peronokkal párhuzamosan, a járdán kialakított ideiglenes megállók következnek. A Gyula utcai
villamosmegálló helyett az Örs utcai 1-es autóbusz megállója következik, majd az Újgyőri
főtérig a peronok melletti ideiglenes megállókban állnak meg a járatok. Az Újgyőri főtér után a
szokásos villamospótló megállókban állnak meg a villamospótlók.
A Tiszai pályaudvar irányába az Újgyőri főtérig a villamospótló megállókban, majd a Győri
kapuban a Thököly utcáig a villamosperonok melletti ideiglenes megállókban állnak meg. A
Szent Anna tér
megálló helyett a Tizeshonvéd köz – Szent István u. sarkán található ideiglenes megállóban, a
Malomszög utcánál pedig a Malomszög utca- Szent István u. sarok ideiglenes megállóban
állnak meg a buszok. Utána: Erzsébet tér (21-es busz), Szemere u. (21-es busz), Centrum
(20-as busz), Búza tér (1-es busz), Bajcsy-Zs .u. (3-as busz), Selyemrét (21-es busz) megállók
következnek. 0VP villamospótló járat megállói:Újgyőri főtér – Vasgyár vá. (a Fürdő utcán
kijelölt VP megállóhely) – Újgyőri főtér
Kérjük
Tisztelt Utasainkat, hogy figyeljék a megállóhelyi tájékoztatókat.
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