Vágányzári információ
Track reconstruction information
Füzesabony

Hevesvezekény

A vonatpótló autóbuszok a vasúti menetjegyekkel és bérletekkel
vehetők igénybe. Az együttes elhelyezés és a kerékpárszállítás nem
biztosítható az autóbuszokon.
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The replacement buses do not serve Kisköre-Tiszahíd stop.
The railway tickets and passes are valid on the replacement buses.
The bicycle transportation is not allowed on the buses.
Find the detailed timetable and information at the stations or visit our
website at www.mavcsoport.hu.
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Due to the reconstruction works of the bridge at Kisköre, from 17th
november 2018 until 8th December 2018 train traffic and timetable
changes take place on the Kál-Kápolna – Kisújszállás railway line, furthermore train replacement buses running between Kisköre – Abádszalók
(– Kisújszállás) stations instead of trains.
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Erdőtelek

A pótlóbuszok Kisköre-Tiszahíd megállóhelyet nem érintik.

A vasútvonal részletes vágányzári menetrendje megtalálható az állomásokon, valamint a www.mavcsoport.hu oldalon.
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A kiskörei Tisza-híd felújítási munkálatai miatt 2018. november
17-től 2018. december 8-ig változik a vonatok közlekedése és
menetrendje a Kál-Kápolna – Kisújszállás vasútvonalon, továbbá
Kisköre – Abádszalók (– Kisújszállás) állomások között vonatpótló
autóbuszok szállítják az utasokat a vonatok helyett.
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only in the early morning hours on workdays

Bánhalma,
Szövetkezeti bolt amh.
Kenderes, Vasút út
ideiglenes amh.

Bánhalma-Halastó
Kenderes
Kisújszállás vá. amh.

Kisújszállás

Berekfürdő
KarcagVásártér

Karcag

