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Meghosszabbítás
a Nagyszombati utcán.

A 31-es autóbusz csúcsidőben
sűrűbben közlekedik.

A 32-es autóbusz útvonala Öreghegy
és a vasútállomás között változatlan,
de csúcsidőben sűrűbben közlekedik.

A 32-es járatok meghosszabbított
útvonalon járnak, összekötik
a vasútállomást az Őrhalmi szőlőkkel
és a Sóstó Ipari Parkkal.

A 2-es és a 32-es autóbuszok
a munkahelyi forgalomhoz
igazítva az Angol utcáig járnak.

Az utasigényeknek megfelelően,
egyelőre csökkentett menetrenddel
új 2-es járat indul Kisfalud és Sóstó között
a kórház és a vasútállomás érintésével.

A 31-es, 32-es járatok átalakítása,
az új 2-es busz

A 31-es vonal meghosszabbodik a Béla 
utcától a Nagyszombati utcán át a Kassai 
utcai végállomásig.

A 32-es vonal meghosszabbodik a vasút-
állomástól a Sóstó Ipari Parkig. Műszak-
váltáshoz, irodai munkavégzéshez iga-
zítva az Angol utcáig, azon kívül a bevá-
sárlóközpontig jár. Csúcsidőszakban 
sűrűbben közlekedik.

A rendszeresen felmerülő utasigények 
kiszolgálására kísérleti jelleggel új vona-
lat hozunk létre Kisfalud–Pozsonyi út–
Kórház–Vasútállomás–Sóstói bevásár-
lóközpont útvonalon, amely munka-
napokon, csúcsidőben közlekedik.


