
 

K Ö Z L E M É N Y 

Autóbuszjáratok a Tisza-szigetre 2017. augusztus 5. 

 

 

A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tisza-

szigeten megrendezésre kerülő Tiszaújvárosi Halászléfőző Fesztivál rendezvényre 

ingyenes autóbuszjáratokat indítunk az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 

közszolgáltató által az alábbi menetrend szerint: 



 

Gyorsjárat (menetidő 10-15 perc): 

Autóbusz pályaudvarról indul: 9:30 – 23:30 óráig óránként, utolsó járat 24:00 órakor 

indul. 

Útvonal: Autóbusz pályaudvar – Kazinczy út (Hotel) – Széchenyi út (Üzletsor) – Tisza-

sziget bejárat. 

Visszafelé a Tisza-sziget bejárattól a le és felszállás után azonnal indul: kb. 9:40 – 

23:40 óráig minden egész órában. Az utolsó járat 0:15 órakor indul. 

 

Tiszaszederkény városrészt érintő járatok (menetidő 20-25 perc): 

Autóbusz pályaudvarról indul: 9:00, 11:00, 19:00  

Útvonal: Autóbusz pályaudvar – Bethlen G. út – Rózsa út – Szederkényi út – Bocskai 

út iskola – Bocskai út  – Kossuth út – Bajcsy Zs. út 37. – Bajcsy Zs. út 67. – Bocskai 

posta – Dózsa Gy. út (temető) – Tisza-sziget bejárat. 

Visszafelé a Tisza-sziget bejárattól a le és felszállás után azonnal indul: 15:20, 

19:20, 22:20, 23:20 

 

Tiszapart városrészt érintő járatok (menetidő 20-25 perc):  

Autóbusz pályaudvarról indul: 10:00, 12:00, 20:00  

Útvonal: Autóbusz pályaudvar – Kazinczy út – Széchenyi út (Üzletsor) – Tiszapart 

városrész – Tisza-sziget. 

Visszafelé a Tisza-sziget bejárattól a le és felszállás után azonnal indul: 16:20, 

20:20, 23:20. 

 

A délelőtti órákban és a koncert befejezésének idején, illetve ha az igény olyan 

mértékű, akkor az autóbuszok felszállás után azonnal indulnak és folyamatosan 

fordulnak. 

 

Az autóbusz-pályaudvarról a járatok a 8. kocsiállásról indulnak. 

 

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 

 

 

 

 

 

 
Tiszaújvárosi Halászléfőző Fesztivál 



2017. augusztus 5. (szombat) 

PARKOLÁSI REND 

 

Tájékoztatjuk a Tisza-szigeten megrendezésre kerülő Tiszaújvárosi Halászléfőző 

Fesztiválra látogatókat, hogy a helyszínen és a környező területeken a következő 

parkolási rend kerül kialakítása: 

A Tisza-szigeten, a rendezvény helyszínén a regisztrált résztvevőkön kívül a 

fesztiválra látogatók ingyenesen parkolhatnak a Sulymos utcában és a mellette 

kialakított területeken korlátozott számban. Amennyiben a Tisza-szigeten 

kialakított parkolók megtelnek, a Tisza Erőmű Kft. parkolójának kijelölt 

területein, valamint a Tisza-sziget előtti, jobb parti (a Tiszapart városrészhez 

vezető) töltésszakaszon is parkolhatnak. 

A kerékpárral érkezők számára a szigeten ingyenesen használható 

kerékpártárolók lesznek kialakítva. 

Kérjük a rendezvényre látogatókat, hogy lehetőleg az ingyenes autóbuszjáratokat 

vegyék igénybe. 

 

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 

 

Tiszaújvárosi Halászléfőző Fesztivál 
2017. augusztus 5. (szombat) 

 
Tájékoztatás! 

 
Értesítjük a főzőversenyre jelentkezett csapatokat, hogy a belépésre 
jogosító karszalagokat átvehetik 2017. augusztus 1-től a Derkovits 
Kulturális Központban, nyitvatartási időben, valamint augusztus 4-én 
(péntek) 10.00 órától - 16.00 óráig és augusztus 5-én (szombat) 06.00 
órától – 10.00 óráig a Tisza-szigeten az Információs Pontnál. 
Az átvételhez feltétlenül szükséges a nevezést igazoló kártya megléte, 
kérjük, azt hozzák magukkal! 
 

 

 


