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Közútfejlesztések az ország keleti kapujában  

Véget ért az elsı üteme a Záhony térségében futó 

közútfejlesztési projektnek, a Záhony és 

Tiszabezdéd között megépült összekötı úttal 

gördülékenyebbé és biztonságosabbá vált a vasúti 

átrakó térségének közúti közlekedése. A fejlesztés 

az unió társfinanszírozásával valósulhat meg. 

A közútfejlesztési program elsı lépéseként csaknem 5,5 km hosszan, kétszer egy 

forgalmi sávos, óránként 80 kilométeres sebességre tervezett út fıpályája épült 

Tiszabezdéd és Záhony között. A szakaszon három körforgalmú csomópont került 

kialakításra, két vasúti átjáró is megújult, valamint elkészültek a szükséges 

közmőkiváltások is: nagy-, illetve középnyomású gázvezetékek, hírközlési hálózat, 

villamos hálózat és vízvezeték is áthalad a nyomvonalon. 

A tervek szerint az építési fázis idén június 30-ig lezárult volna, de területszerzési 

nehézségek miatt ez az idıpont közel fél évet csúszott. A szakaszon személyautó-

forgalom alig várható, itt fıleg a térség ipari területeit kiszolgáló teherautók 

közlekednek. 

Házhoz megy a Mikulás! 

Szerezzen örömet gyerekeinek, idén csempéssze a 

Mikulás személyesen a kicsik csizmájába az 

ajándékot! A szolgáltatásról bıvebb információt a 

VOKE Vasutas Mővelıdési Ház Könyvtárában 

személyesen kaphat, vagy telefonon a 45/425-277-es 

telefonszámon, ára 1000 Ft családonként. 

 



 

 

Karácsonyra néhány csepp vér is igazi ajándék lehet! 

Immár hagyományosnak mondható az év vége közeledtével a MÁV és a Magyar 

Vöröskereszt közös kezdeményezése, a Vasutas Véradónap, amely idén december 

10-én, negyedik alkalommal kerül megszervezésre az ország húsz pályaudvarán. Az 

akció keretében a vasutas kollégák, az utasok és a pályaudvarok látogatói 

nyújthatják segítségre karjukat, hogy az önzetlenül felajánlott adománnyal életeket 

mentsenek meg. 

Érdemes tudni, hogy Magyarországon minden 

egészséges, 18. életévét betöltött, de 65. életévét 

még el nem ért személy adhat vért, akinek a súlya 

eléri az 50 kg-ot. Nık évente négyszer, férfiak 

ötször adhatnak vért, de két véradás között 

minimum 56 napnak kell eltelnie. A véradás 

alkalmával steril vérvételi zsákba – egyszer használatos tővel – 4,5 deci liter teljes 

vért vesznek le. A véradással saját magunk szőrıvizsgálatát is elvégezhetjük, hiszen 

a levett vért minden alkalommal kivizsgálják függetlenül attól, hogy a véradó 

hányszor adott vért. A kötelezı tesztek a HIV, Hepatitisz-B, Hepatitsz-C, szifilisz 

kimutatás és a vércsoport meghatározás. A véradáshoz szükséges a TAJ kártya, a 

személyi igazolvány és a lakcím kártya. 

Találkozzunk a következı városok pályaudvarain december 10-én: Budapest 

(Nyugati pu.), Hatvan, Miskolc, Nyíregyháza, Záhony, Debrecen, Békéscsaba, 

Füzesabony, Szolnok, Szentes, Szeged, Kiskunhalas, Székesfehérvár, Pécs, 

Dombóvár, Kaposvár, Zalaegerszeg, Szombathely, Tapolca, Gyır. 

Ne feledje, egyetlen véradással akár 3 beteg életen is segíthet! Legyen december 

10-én Ön is annak a közel félmillió önkéntesnek az egyike, akiknek a véradománya 

szükséges Magyarország biztonságos vérellátáshoz. 

 



 

 

 

Télapó Expresszel a Vasúttörténeti Parkba 

Az Északi-sarkon Polar Expresszel, Budapesten Télapó Expresszel utazhatnak a 

gyermekek és a gyermek lelkő felnıttek ezen a hétvégén a Nyugati pályaudvar és a 

Vasúttörténeti Park között. Az Orient Csarnokba érkezı Mikulás ruhába öltöztetett 

gızöst a Szeleburdi Meseszínház: Misu Mese Mikulás címő zenés mősora várja, és 

a Télapó minden gyermeknek mikuláscsomaggal kedveskedik.  

Ne maradjon le a Télapó vonatáról Ön se, ami december 3-án (pénteken) 15:40-kor, 

december 4-én (szombaton) és december 5-én (vasárnap) 10:40-kor és 13:40-kor 

indul a Nyugatiból! Jegyek a MÁV Nosztalgia Jegyirodában és a helyszínen, a 

Vasúttörténeti Park pénztárában kaphatók 1980 Ft-os egységáron (4 év alatti 

gyermekeknek nem kell jegyet váltani). 

A jegyár tartalmazza: 

A gızmozdonyos nosztalgiavonatozást a Nyugati pályaudvar és a Vasúttörténeti 

Park közötti szakaszon oda-vissza, a belépıjegyet a Vasúttörténeti Parkba, a 

Szeleburdi Meseszínház Télapó váró mősorának megtekintését, találkozást a 

Mikulással és a mikuláscsomagot.  

Bıvebb információ: Magyar Vasúttörténeti Park (06-1) 450-1497, (06-1) 269-5242 


