FO
ORGALM
MI REND VÁLTOZ
V
ÁS
A VIL
LLÁNYI VÖRÖSB
V
BOR FES
SZTIVÁL IDEJE A
ALATT
Tájékozta
atjuk a Tiszztelt Utazó
óközönség et, hogy a „Villányi Vörösbor Fesztivál” ideje alattt
2018. okttóber 5-én
n (péntek)) 1200 órá
ától októbe
er 8-án (h
hétfő) 530 óráig a különböző
ő
útlezáráso
ok miatt egyes
e
nap
pokon külö
önböző te
erelő útvon
nalakon foognak köz
zlekedni a
menetrend szerinti regionális
r
és
é országo
os járatok, eltérően a korábbi éévek gyako
orlatától.
Pénteken
n (10.05.) 1200 órá
ától vasá rnap (10.. 07.) reg
ggel 600 óráig a következő
ő
terelőútvo
onalon – éss jelentős késéssel
k
– fognak kö
özlekedni az
a autóbusszjáratok:


Terelő
őútvonal (Nagyharsá
ány felöl): Nagyhars
sányi út – körforgaloom – Pető
őfi Sándorr
utca – Rákóczi Ferenc utca
u
– Vassútállomás
s, majd vis
ssza ugyannezen az útvonalon
n
egészzen a körfo
orgalomig – elkerülő
ő út – magyarbólyi út. Ennek értelmébe
en minden
n
Villányyon áthala
adó autóbu
uszjárat eg
gészen a vasútállomá
v
ásig fog beetérni a biztonságoss
fordulás miatt.



A Villá
ányból/ba vagy Villá
ányon át M
Magyarbóly
y felé/felöl közlekedőő járatok nem
n
érintikk
Virágo
ost, kivéve
e az 5813/53 sz. jára
atot, mely
y eltérő mó
ódon közleekedik, merrt a kijelöltt
terelő
ő útvonalon
n sem engedik be Vi llányba a 14 órakor kezdődő F
FELVONUL
LÁS miatt..
at az elkerülő út follytatásán kkeresztül éri
é el a Virágoson kkialakított ideigleness
E jára
megá
állóhelyet, majd a villányi elke
erülő úton halad Sik
klós felé. A
Az Önkorm
mányzattall
történ
nt egyeztettést követő
ően e járatt a Villány nyugati ré
észén lévőő körforgalomnál (14
4
óra kö
örül) fog megállni
m
ren
ndőrségi se
egítség me
ellett, akik az
a esetleg esen leszá
álló utasokk
gyalog
gos közlekkedésében
n is segítsé
éget nyújtanak.

0
Vasárnap
p (10. 07.)) reggel 600
órától a következ
ző terelőútv
vonalon foognak közllekedni azz
autóbuszjáratok:



6000 órától felsszabadul a Baross G
Gábor utca
a – Damjanich Jánoss utca útvo
onal, ezértt
terrelő útvon
nalon csa
ak a vasú
útállomásrra betérő járatok ffognak kö
özlekedni..
(To
ovábbra is lezárva a Rendezvé ny tértől a Városházá
áig a Barooss Gábor utca.)
u



Terrelőútvona
al (Nagyharsány felö l): Nagyha
arsányi út – körforga lom – Pető
őfi Sándorr
utcca – Rákócczi Ferenc
c utca – Va
asútállomá
ás, majd vissza ugyaanezen az útvonalon
n
egé
észen Baro
oss Gáborr utcáig. Ezzután a jára
atok a Dam
mjanich utccában fogják érintenii
aV
Villány, vh. megállóhe
elyet (Virág
gos irányába).



Ekkkortól a Villánybóll/ba vagyy Villányon át köz
zlekedő jááratok a hivataloss
me
egállóhelye
en érintik Villány
V
Virá gost.

Hétfőn, 2
2018. októ
óber 8-án reggel üzzemkezdettől – a Szent
S
Istvván utcai kordon iss
elb
bontásra kerül
k
– az autóbuszzjáratok a menetren
ndben megghirdetett útvonalon
n
fog
gnak közlekkedni.
A Villány, városháza
a elnevezé
ésű megálllóhelyek helyett ideig
glenes meggállóhelyek kerülnekk
kijelölésre
e a Rendezvény tér közelében
n a Rákócz
zi Ferenc úti
ú keresztteződésnél, valamintt
Villány, Viirágoson a magyarbó
ólyi kereszzteződéstőll kb. 50 mé
éterre Bólyy felé.
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