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2015. április 25-én ismét bringás fieszta a Szinvaparkban! 
Az idei családi nap egyik meglepetése: a fenntartható közlekedési módok szövetségének és 

népszerűsítésének jegyében a kerékpáros napra különjáratként közlekedik 
az MVK Zrt. Ikarus 31 típusú legendás old timer besorolású autóbusza. 

A különjárat az Újgyőri főtér – Szinvapark, a Kassai utca – Szinvapark és az Avas városközpont – 
Szinvapark útvonalon közlekedik az alábbi menetrend szerint. 

 
A különjáratok igénybe vétele díjmentes, de visszaútban felszállás csak a családi kerékpáros 

napon az MVK Zrt. standjánál kiadott kártyával lehetséges. 
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Újgyőri főtér – Szinvapark 
 

Megállóhely Indulás Megjegyzés 

Újgyőri főtér, 1. busz belvárosi irány mh. 10:35 Csak felszállás céljából áll meg! 

Avar utca 10:36 Csak felszállás céljából áll meg! 

Örs utca 10:38 Csak felszállás céljából áll meg! 

Zoltán utca 10:39 Csak felszállás céljából áll meg! 

Aba utca 10:41 Csak felszállás céljából áll meg! 

Szent Anna tér 10:43 Csak felszállás céljából áll meg! 

Vologda városrész 10:45 Csak felszállás céljából áll meg! 

Dózsa György utca 10:46 Csak felszállás céljából áll meg! 

Petőfi tér 10:47 Csak felszállás céljából áll meg! 

Szeles utca 10:48 Csak felszállás céljából áll meg! 

Szinvapark 10:50 Csak leszállás céljából áll meg! 

 
Kassai utca – Szinvapark 
 

Megállóhely Indulás Megjegyzés 

Kassai utca, 24 busz belvárosi irány mh. 11:00 Csak felszállás céljából áll meg! 

Bulcsú utca 11:02 Csak felszállás céljából áll meg! 

Búza tér 11:04 Csak felszállás céljából áll meg! 

Szinvapark 11:05 Csak leszállás céljából áll meg! 

 
Avas városközpont – Szinvapark 
 

Megállóhely Indulás Megjegyzés 

Avas városközpont 11:25 Csak felszállás céljából áll meg! 

Sályi István utca 11:27 Csak felszállás céljából áll meg! 

Szentgyörgy út 11:28 Csak felszállás céljából áll meg! 

Vasúti felüljáró 11:30 Csak felszállás céljából áll meg! 

Tapolcai elágazás 11:32 Csak felszállás céljából áll meg! 

Petneházy utca 11:34 Csak felszállás céljából áll meg! 

Lévay József utca 11:35 Csak felszállás céljából áll meg! 

Vörösmarty városrész 11:37 Csak felszállás céljából áll meg! 

Szinvapark 11:39 Csak leszállás céljából áll meg! 
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Szinvapark – Újgyőri főtér 
 

Megállóhely Indulás Megjegyzés 

Szinvapark, Szinvapark előtti megállóhely 14:30 Csak felszállás céljából áll meg! 

Szeles utca 14:31 Csak leszállás céljából áll meg! 

Petőfi tér  14:33 Csak leszállás céljából áll meg! 

Dózsa György utca 14:34 Csak leszállás céljából áll meg! 

Vologda városrész  14:36 Csak leszállás céljából áll meg! 

Szent Anna tér 14:37 Csak leszállás céljából áll meg! 

Aba utca 14:39 Csak leszállás céljából áll meg! 

Zoltán utca 14:41 Csak leszállás céljából áll meg! 

Örs utca 14:42 Csak leszállás céljából áll meg! 

Avar utca 14:43 Csak leszállás céljából áll meg! 

Újgyőri főtér, leszállóhely 14:45 Csak leszállás céljából áll meg! 

 
Szinvapark – Kassai utca 
 

Megállóhely Indulás Megjegyzés 

Szinvapark, Szinvapark előtti megállóhely 15:00 Csak felszállás céljából áll meg! 

Búza tér  15:01 Csak leszállás céljából áll meg! 

Bulcsú utca 15:02 Csak leszállás céljából áll meg! 

Kassai utca 15:04 Csak leszállás céljából áll meg! 

 
Szinvapark – Avas városközpont 
 

Megállóhely Indulás Megjegyzés 

Szinvapark, túloldali megállóhely 15:15 Csak felszállás céljából áll meg! 

Vörösmarty városrész 15:17 Csak leszállás céljából áll meg! 

Lévay József utca 15:18 Csak leszállás céljából áll meg! 

Petneházy utca 15:20 Csak leszállás céljából áll meg! 

Tapolcai elágazás 15:22 Csak leszállás céljából áll meg! 

Vasúti felüljáró 15:23 Csak leszállás céljából áll meg! 

Szentgyörgy út 15:24 Csak leszállás céljából áll meg! 

Sályi István utca 15:26 Csak leszállás céljából áll meg! 

Avas városközpont 15:28 Csak leszállás céljából áll meg! 

 
 


