Bács Volán Zrt.
Baja, Nagy I. u. 39.
Bacs -14-2011/2012.

Menetrendi

értesítő

Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2012. szeptember 01-jétől
(szombat) a Hivatalos Volán Autóbusz Menetrend Bács-Kiskun megyei
kötetében az alábbi menetrend módosítások kerülnek bevezetésre:
5215 Kiskunfélegyháza-Kecskemét autóbuszvonalon
486 sz. munkanapokon közlekedő járat nyári tanszünetben munkanapokon közlekedik
Kecskemét, Daimler 1. kapu megállóhely érintésével a kecskeméti Mercedes-Benz gyár
hivatásforgalmi utazási igényeinek kiszolgálására.
Kiskunfélegyháza,aut.áll. ind.:
12:00 óra
Kecskemét, Daimler 1. kapu ind.: 12:30 óra
Kecskemét, aut.áll. érk.:
12:40 óra
484 sz. járat tanév tartama alatt munkanapokon új járatszámmal Kecskemét, Daimler 1. kapu
megállóhely érintése nélkül közlekedik, a Mercedes-Benz gyár utazási igényeit az 1090/4 sz.
járat szolgálja ki.
Kiskunfélegyháza,aut.áll. ind.:
12:00 óra
Kecskemét, aut.áll. érk.:
12:40 óra

5300 Csikéria-Bácsalmás autóbuszvonalon
313 sz. iskolai előadási napokon közlekedő járat Bácsalmás, aut.áll.-Bácsszőlős, aut.vt.Csikéria, szőlők megállóhelyek között az alábbi megállóhelyeken megállításra kerül.
Bácsalmás, aut.áll. ind.:
07:25 óra
Bácsalmás, Damjanich u. ind.:
07:26 óra
Bácsalmás, vá. bej.út ind.:
07:27 óra
Bácsszőlősi elág. ind.:
07:33 óra
Bácsszőlős, aut.vt. ind.:
07:35 óra
Bácsszőlősi elág. ind.:
07:38 óra
Borkombinát ind.:
07:40 óra
Vöröserdő ind.:
07:41 óra
Tavankút sor ind.:
07:43 óra
Csikéria, temető ind.:
07:45 óra
Csikéria, szőlők ind.:
07:46 óra
Csikéria, aut.vt. ind.:
07:48 óra
Csikéria, sz.bolt érk.:
07:50 óra

-2316 sz. iskolai előadási napokon közlekedő járat Csikéria, szőlők - Bácsszőlősi elág.
megállóhelyek között az alábbi megállóhelyeken megállításra kerül.
Csikéria, sz.bolt ind.:
08:00 óra
Csikéria, aut.vt. ind.:
08:02 óra
Csikéria, szőlők ind.:
08:04 óra
Csikéria, temető ind.:
08:05 óra
Tavankút sor ind.:
08:07 óra
Vöröserdő ind.:
08:09 óra
Borkombinát ind.:
08:11 óra
Bácsszőlősi elág. ind.:
08:15 óra
Bácsszőlős, aut.vt. ind.:
08:18 óra
Bácsszőlősi elág. ind.:
08:21 óra
Bácsalmás, vá. bej.út ind.:
08:28 óra
Bácsalmás, Damjanich u. ind.:
08:29 óra
Bácsalmás, aut.áll. érk.:
08:30 óra

5306 Bácsalmás-Jánoshalma-Hajós-Kalocsa autóbuszvonalon
368 sz. iskolai előadási napokon közlekedő járat 15 perccel korábban indul és meghosszabbított
útvonalon Kiszállásig közlekedik.
Bácsalmás, aut.áll. ind.:
06:20 óra
Mélykút, aut.vt. ind.:
06:45 óra
Mélykút, Öregmajor ind.:
06:53 óra
Kisszállás, aut.vt. érk.:
07:00 óra
363 sz. iskolai előadási napokon közlekedő járat Kiszállásról indul és Mélykút-Bácsalmás
között változatlan időben közlekedik.
Kisszállás, aut.vt. ind.:
07:00 óra
Mélykút, Öregmajor ind.:
07:07 óra
Mélykút, aut.vt. ind.:
07:15 óra
Bácsalmás, aut.áll. érk.:
07:35 óra
194 sz. munkaszüneti napokon közlekedő járat Hajósi pincék helyett Kéleshalom, sz. ib.
megállóhelyig közlekedik. A járat közlekedése a 2012. január 16-i menetrend módosítás előtti
állapotnak megfelelően visszaállításra kerül.
Jánoshalma, vá. ind.:
17:55 óra
Kéleshalom, sz.ib. érk.:
18:13 óra
199 sz. munkaszüneti napokon közlekedő járat Hajósi pincék helyett Kéleshalom, sz. ib.
megállóhelyről indul, a járat közlekedése a 2012. január 16-i menetrend módosítás előtti
állapotnak megfelelően visszaállításra kerül.

Kéleshalom, sz.ib. ind.:
Jánoshalma, vá. érk.:

18:15 óra
18:33 óra
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5315 Baja-Császáröltés autóbuszvonalon
347 sz. a hetek első tanítási napját megelőző munkaszüneti napon közlekedő járat
Nemesnádudvar érintésével közlekedik az 5315/357 sz. járat közlekedésének megfelelően. A
járat Hajósi pincék megállóhelynél csatlakozást biztosít a Kunság Volán által közlekedtetett
Kalocsa-Jánoshalma viszonylatban közlekedő járathoz, átszállással lesz Császártöltésre utazás
továbbra is biztosítva. A járat Császártöltésen az 5219/632 sz. 18:30 órakor Kecskemétre induló
járatra a csatlakozás továbbra is biztosítja.
Baja, aut.áll. ind.:
17:30 óra
Nemesnádudvar, kh. ind.:
18:00 óra
Hajósi pincék ind.:
18:16 óra
Császártöltés, aut.vt. ind.:
18:20 óra
Császártöltés, felső érk.:
18:22 óra
372 sz. a hetek első tanítási napját megelőző munkaszüneti napon közlekedő járat 5 perccel
később indul, a módosított 347 sz. járat menetrendjéből adódóan.
Császártöltés, felső ind.:
18:25 óra
Baja, aut. áll. érk.:
19:10 óra

5335 Baja-Nagybaracska-Hercegszántó-Hercegszántó(Hóduna) autóbuszvonalon
553 sz. munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járat 10 perccel korábban indul,
lakossági kérelem alapján a hercegszántói iskolába a tanításkezdésre érkezés biztosítása
érdekében.
Baja, aut.áll. ind.:
06:40 óra
Bátmonostor, aut.vt. ind.:
07:00 óra
Nagybaracska, aut.vt. ind.:
07:10 óra
Csátalja, aut.vt. ind.:
07:15 óra
Dávod, Püspökpuszta ind.:
07:26 óra
Dávod, alsó ind.:
07:30 óra
Hercegszántó, oh. ind.:
07:44 óra
Hercegszántó, aut.vt. érk.:
07:50 óra
551 sz. munkaszüneti napokon közlekedő járat 10 perccel korábban indul, az 5335/553 sz.
járattal azonos időfekvésben közlekedés biztosítására.
Baja, aut.áll. ind.:
06:40 óra
Bátmonostor, aut.vt. ind.:
07:00 óra
Nagybaracska, aut.vt. ind.:
07:10 óra
Csátalja, aut.vt. ind.:
07:15 óra
Dávod, alsó ind.:
07:25 óra
Hercegszántó, oh. ind.:
07:39 óra
Hercegszántó, aut.vt. érk.:
07:45 óra

5339 Baja-Nagybaracska-Hercegszántó-Homorúd-Mohács autóbuszvonalon
472 sz. a hetek első tanítási napját megelőző munkaszüneti napon közlekedő járat 15 perccel
később indul a komp csatlakozás biztosítása érdekében.
Mohács, Duna-balpart ind.:
16:40 óra
Homorúd, kh. ind.:
16:48 óra
Hercegszántó, alsó érk.:
17:05 óra
Baja, 2012. augusztus 17.
További információ:

Baja 79/321-791

Bácsalmás 79/341-346 (14 óráig) ww.bacsvolan.hu
Bács Volán Zrt.
Baja

