Tisztelt busójárást gépkocsival, busszal Látogatók!
A mohácsi busójárás kulturális rendezvény évről-évre nagyobb számú látogató
tekinti meg, mely megtisztelő a rendezvényünk számára. Azért, hogy a szórákozásuk
önfeledt legyen néhány tanáccsal látnánk el Önöket.
Bűnmegelőzés szempontjából igen fontos, hogy a járművüket lezárva hagyják a
parkolóhelyen. Abban, az utastérben látható helyen táskát, csomagot ne hagyjanak,
mely a figyelmet felkeltheti.
A közlekedés szempontjából fontos tudni, hogy egyes útszakaszokra tilos a
behajtás, oda csak engedéllyel, vagy mohácsi lakcímkártyával hajthatnak be az arra
jogosultak. A behajtást ezeken a pontokon rendőrök ellenőrzik. A behajtási pontokon
gyakran nem helybeli rendőrök találhatóak, ezért részletesebb felvilágosítást sajnos
nem minden esetben tudnak adni, hisz a feladatuk a forgalom szabályozása.
A buszok tekintetében a korábbi évektől eltérően a Szepessy tér csak le- és felszálló
helyként működik, a járművek parkolása a vásártéren, vagy más, a honlapon jelölt
parkolóban történik majd.
A parkolási szabályokat a korlátozással nem érintett utakon lazábban értelmezik
ebben az időszakban Mohácson, hisz sok jármű érkezik. A forgalom korlátozással,
megállási, várakozási és behajtási tilalmakat akkor is vegyék komolyan, ha ezeket
nem oszlopra helyezett fémből készült táblák jelzik. Ezek megszegése esetén a
baleset-, a jármű sérülésveszélye tekintetében a legnagyobb fenyegetettség. Ilyen
tilalmak általában a buszok, és nagyobb forgalommal érintett szakaszokon kerülnek
elrendelésre, valamint a busók vonulási területén.
A busókról tudni kell, hogy gyakran a közúton haladnak, a közlekedési szabályok
figyelmen kívül hagyásával. Fontos, hogy nagy oldaltávolságot, akár 3 métert is
szükséges hagyni, és óvatosan, kis sebességgel kell őket megközelíteni, mert az
álarc alól nehezen tájékozódnak a szűk látómező miatt.
A hazaindulással kapcsolatosan fontos ismertetni, hogy minden évben a látogatók
magas száma miatt fennakadások alakulnak ki az utak szűk keresztmetszete, jármű
áteresztő képessége miatt. A fennakadások elkerülése végett a Pécsi út (57-es út) Kossuth Lajos utca (5121-es út) kereszteződése Pécs irányába lezárásra kerül, a
járművek Mohács-Szőlőhegy felé kerülnek terelésre. A Pécs felé távozó járművek e
miatt a Liszt Ferenc utcán, vagy egy kicsit hosszabb szakaszon az Eszéki úton

tudnak távozni, de akkor se essenek kétségbe, ha Mohács-Szőlőhegy felé kerülnek
terelésre, mert ott balra fordulva ugyanúgy a Pécsre vezető útra jutnak. Az M6-os
autópályán távozók részére fontos információ, hogy a véméndi felhajtó használata
ajánlott a már leírt Pécsi út lezárása miatt, illetve azért, mert a Pécsi út a
legforgalmasabb ebben az időszakban.
Amennyiben az 57-56-os utak kereszteződésében kialakított körforgalomban
torlódás alakul ki valamelyik ágon, akkor rendőri irányítás mellett fog működni,
melyben a Liszt Ferenc és az Eszéki út felől, - tehát 56-os út déli ágáról,- érkezők
kerülnek előnyösebb helyzetbe. Fontos, hogy ne álljanak ki a sorból, és
próbálkozzanak újabb utak keresésével, mert előre láthatóan minden útszakasz
túlterhelt lesz.
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balesetmenetesen érkezzenek haza, ezért a közlekedésben nagyobb türelmet
kérünk mindenkitől. Külön kérjük, hogy a megkülönböztető jelzéssel közlekedő
járművek részére minden esetben biztosítsanak szabad utat, még akkor is, ha csak a
fényjelzést látják.
Kellemes időtöltés és balesetmentes közlekedést kívánunk!

