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Új útvonal
a Nagyszombati utcában.

Betér a rendelő-
intézethez.

A Fecskepart és a vasútállomás között
nincs menetrendi változás.

Megmarad a Gáz utca –
Lövölde utca nyomvonal.

A 32-es járatok a vasútállomástól
Sóstóig hosszabbodnak meg,
csúcsidőben sűrűbben járnak.

A 34-es járat útvonala az észrevételek
alapján módosul, a Jancsár utca helyett
a Csapó utcáig közlekedik.

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

A vonalak körjárati jellege megszűnik.

A 33-as vonal a Fecskepart–Várkörút–
vasútállomás–kórház–Köfém lakótelep 
útvonalon közlekedik, így Fecskepart át-
szállásmentes kapcsolatot kap a kór-
házhoz és a Köfém lakótelephez. Munka-
napokon sűrűbben, 20-30 percenként 
jár, üzemideje bővül.

A 34-es vonal a Csapó utca–vasút-
állomás–Lövölde utca–Áron Nagy Lajos 
tér–Móri út útvonalon átmeneti megol-
dást nyújt a Fecskepart–Piac tér igények-
re. Munkanapokon és hétvégén délelőtt 
óránként jár.

A 33-as és 34-es járatok átalakítása


