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Nagyiván: 
A 3402. jelű út 9+755 – 9+854 km szelvények között a meglévő állami közút burkolata mellett 1 buszöböl pár kerül 
elhelyezésre egy darab buszváró helyiséggel, amely a szelvényezés szerinti bal oldalon kap helyet. A Polgármesteri 
Hivatal előtt 5 db normál, az épülő orvosi rendelő előtt 1 db mozgáskorlátozott és 3 db normál, a meglévő óvoda előtt 1 
db mozgáskorlátozott és 2 db normál, a Polgármesteri Hivatal udvarán pedig 4 db normál parkoló kerül kialakításra. A 
3402. jelű út 10+008 – 10+057 km szelvények közötti szakaszon 1 db mozgáskorlátozott és 5 db normál parkoló kerül 
kialakításra. 
Örményes: 
A Felszabadulás utcában a meglévő beton burkolatú váróhelyiség a felépítménnyel együtt elbontásra kerül, és helyette 
új felépítményű váróhelyiség épül. A megépítendő buszperon és a meglévő járda között a járdakapcsolat szintén 
elkészül. A Felszabadulás utcában a Polgármesteri Hivatal előtt 2 db normál személygépjármű parkoló kerül 
kialakításra. A Szent István utca – Akácfa utca – Hársfa utca területén 2 db személygépkocsi parkoló és egy 
kerékpártároló épül alépítménnyel és felépítménnyel. A 4204. jelű út 12+205 és 12+261 szelvényei között a Kő u. 11. 
előtt autóbuszöböl építése. A meglévő beton burkolatú váróhelyiség a felépítménnyel együtt elbontásra kerül és 
helyette új felépítményű váróhelyiség épül. A megépítendő buszperon és a meglévő járda között a járdakapcsolat 
szintén elkészül. 

Tiszaigar: 
Dózsa György úton új, szabvány méretűbuszöböl, szabványos méretű buszperon valamint váró helyiség épül. A kijelölt 
gyalogátkelőhely építése a 34. sz. főúton a 9+094 km szelvényben épül. A kijelölt gyalogátkelőhely csatlakozásánál a 
főút mindkét oldalán a járdát meg kell építeni a gyalogátkelőhely, országos közút burkolatának széléig. Az építendő 
járda közvetlenül csatlakozik a szelvényezés szerinti jobb oldalon található meglévő járdához. 

Tiszaszentimre: 
A 22/1 és a 22/2 hrsz-ú területen 18 db személygépjármű és 1 db busz parkoló épül. A 23 hrsz-ú Sport út vagyis a 3217 
jelű út 16+756 km szelvényében gyalogos átkelőhely létesül. A 633/4 hrsz-ú területen egy új kerékpártároló épül. 

Tomajmonostora: 
A Széchenyi u. 42-45 sz. előtt a 3217. sz. közút 9+062 km szelvényében gyalogátkelőhely építése. A kijelölt 
gyalogátkelőhely csatlakozásánál a Széchenyi út páratlan számozású oldalán a járdát meg kell építeni a 
gyalogátkelőhely, országos közút burkolatának széléig. A Széchenyi út 61/a szám előtt a 3217. számú közút 8+848 km 
szelvényben az óvoda előtt gyalogátkelő építése. A kijelölt gyalogátkelőhely csatlakozásánál a Széchenyi út és a Petőfi 
út mindkét oldalán a járdát meg kell építeni a gyalogátkelőhely, országos közút valamint az önkormányzati tulajdonú 
útburkolatának széléig. A Széchenyi úton a 3217. sz. közút 8+846 és 8+827 km szelvényei között új, szilárd burkolatú 
parkoló kerül kialakításra, melyen 2 db gépjármű tud várakozni. 1 db kerékpártároló. 

A projekt keretében szemléletformáló események megtartására is sor kerül: 
 RoadShow elem BringaAkadémia ügyességi és közlekedésbiztonsági pálya: Mobil bringapálya 

jelzőtáblákkal, jelzőlámpákkal és bólyákkal. A pálya működtetéséhez szükséges gyermek és felnőtt 
kerékpárok, fejvédők és gyakorlott animátorok biztosítottak. 

 Interaktív kerékpáros KRESZ órák: A gyerekek játékos formában ismerkedhetnek meg a kerékpárosokat 
érintő legfontosabb KRESZ szabályokkal. 

 Bringa párbaj: A párbajban részt vevő gyerekek kiélhetik versenyzési vágyukat: a BringaPárbaj két, 
állványokra helyezett bringán folyik, a versenyzőik így virtuálisan, mégis hatalmas küzdelemben tesznek meg 
200 méternyi távolságot. 

 Bebiciklizés: A program célja, hogy adott kiinduló és célhelyszín között megtaláljuk a lehető leggyorsabb és 
legbiztonságosabb útvonalat. Azt a helyi bringásokkal közösen bejárjuk, felhívva a figyelmet a kritikus 
helyekre, veszélyekre. A részt vevők térképet és közlekedésbiztonsági ajándékot kapnak. 

A szemléletformálás további eszközeként egyedi, projektre szabott kerékpáros közlekedésbizonsági kiadvány, 
valamint a kerékpáros közlekedésre vonatkozó szabályokat is tartalmazó tájékoztató szóróanyag elkészítésére is sor 
kerül. 

A projekt várható befejezési ideje 2020. 03. 31. 

A projektről további információ a  oldalon olvasható. www.fegyvernek.hu
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