
Lépés a digitális világ felé
Tarr KfT. A cég új szolgáltatásokkal áll az ügyfelek rendelkezésére
Az internetszolgáltatás terén a 
hazai élmezőnyben található a 
Tarr Kft. Ezt állapította meg az a 
felmérés, melyet a legjobb inter-
netszolgáltató, a PCW végzett a 
közelmúltban Magyarországon. 
Tény, hogy a szekszárdi székhe-
lyű vállalat az elmúlt években 
rendszeres, a fogyasztók minő-
ségi ellátását biztosító fejleszté-
sei révén is gyakorta adott hírt 
magáról. Sőt, az előrelépés a 
kedvezőtlen gazdasági hatások 
ellenére is folytatódik - közölte 
Tarr János. A tulajdonos-ügy-
vezető az évértékelés mellett az 
újdonságokról és a tervekről is 
adott összefoglalót.

Hálózat és TARR MobilTV
– Az egyik legjelentősebb fel-

adatot az optikai hálózat építése 
adta és adja jelenleg is – kezdte 
Tarr János. – Ez a munka, ami 
három pályázattal zajlik, Bara-
nya, Bács-Kiskun, Tolna és Za-
la megyéket érinti, különböző 
nagyságrendben. A  beruházás 
eredményeként az érintett terü-
leteken – településeken – gaz-
daságosabbá válik az üzemel-
tetés, nagyobb lesz az üzembiz-
tonság. Emellett Szekszárdon 
nyolcvanszázalékos készültsé-
get mutat a telephelyfejlesztés; 
Zalaegerszegen ugyanezen 
munka egy hónapja zajlik. 
Igyekszünk saját munkakörül-
ményeinket is javítani, legyen 
szó szigetelésről, vakolatról 
vagy a tetőről. Utóbbinál ma-
radva érdekességként említhe-
tő, hogy a szekszárdi telephely 
áramfogyasztását hatvan szá-
zalékban a tetőre helyezett nap-
elemek biztosítják. Ügyfeleink 
még teljesebb kiszolgálása ér-
dekében Abán és Szekszárdon 
– utóbbi helyen az Interspar 
áruházban – új ügyfélszolgálati 
irodát nyitottunk. Idén tizenhét 
településsel bővült szolgáltatási 
területünk, főként zalai kistele-
püléseket kapcsoltunk a rend-
szerbe. Tolna megyében pedig 
Mőcsényt és Grábócot csatoltuk 
hálózatunkhoz. 

Örömünkre szolgál, hogy 
egyre több közülettel – például 
önkormányzattal – kötöttünk 
szerződést, továbbra is állunk 
rendelkezésre ezen a téren is. 
Igyekszünk a köz javát szolgáló 
támogatásokat és egyéb jellegű 
szponzorációs tevékenységeket 
is megtartani.

Még idei, de ugyanakkor a 
jövőbe mutató kezdeményezés 
a szüreti napokon már nagy 
közönségsikert arató TARR Mo-
bilTV. Ennek igénybevételével a 
TARR Kft. kínálatának legnép-
szerűbb csatornái – szám sze-
rint húsz – érhetőek el bárhol, 
bármikor mobileszközökről: pél-
dául okostelefonról, számítógép-
ről vagy tabletről. Erre a pluszdíj 
nélküli szolgáltatásra több mint 
1500 ügyfelünk regisztrált.

Digitálisan többet lát!
A jövő év január elején a 

TARR Kft. előfizetői számára 
átalakul a kábeltévé szolgálta-
tás és annak igénybevételi le-
hetősége. Azaz megváltozik az 
elérhető csatornák listája. Erre 
azért kerül sor, mert a TARR 
Kft. és a tévécsatornák tulaj-
donosaival kötött megállapodá-
sok egy része ez év végén lejár, 
vagy pedig a csatornák megvál-
tozott műsorszerkezete miatt 
újra az alapokra kell helyezni a 
hangsúlyt. 

A legjelentősebb változást 
mindenesetre az jelenti, hogy 

a TARR Kft. 2015-ben egy egye-
di újdonságot vezet be. Azokon 
a településeken, ahol elérhető 
a digitális szolgáltatás – Szek-
szárdon és környékén min-
denhol –, az analóg kábeltévé 
csomagjában található csator-
nákon felül pluszcsatornákat, 
SD (normál felbontású) és HD 
(nagy felbontású) csatorná-
kat is láthatnak előfizetőink, 
amennyiben digitális kábeles 
vételre alkalmas eszközzel, az-
az DVB-C tuneres  televízióval 
rendelkeznek. Ha nem, akkor 
a TARR Kft. jutányos áron biz-
tosítja a digitális szolgáltatás 
igénybevételéhez szükséges di-
gitális kártyaolvasót (CI modul), 
avagy a digitális beltéri egysé-
get (set-top-box). Az előfizetők 
így az analóg csatornákat digi-
tális formában is elérhetik, illet-
ve bizonyos csatornák digitális 
formában, alsóbb csomagban is 
elérhetőek lesznek. Ezzel együtt 
HD-felbontású csatornákat is 
láthatnak, s bővül az – analóg 
kiosztásban szereplő – csator-
nakínálat is. A digitális csator-
nákhoz a TARR Kft. plusz ki-
egészítő kényelmi funkciókat is 

biztosít, úgymint elektronikus 
műsorújság, nyelvválasztási 
funkció vagy feliratozás.

Mindez – stílszerűen szólva 
– azt vetíti előre, hogy az ügy-
feleknek érdemes a „digitális vi-
lágra” nyitniuk, mennyiségi és 
minőségi okból egyaránt.

Duplázódó sávszélesség
A jövő év január elsejével to-

vábbi hét zalai település csatla-
kozik hálózatunkhoz, melynek 
építését 2015-ben is folytatjuk. Jó 
hír az internethasználók széles 
táborának, hogy terveink szerint 
a fejlesztéseknek köszönhetően 
az elkövetkező évben hálózatun-
kon a jelenlegi sávszélesség dup-
lája lesz elérhető. 

Mindent összegezve, 2014 
után 2015-ben is kibővült ter-
mékstruktúrával és személyre 
szabott távközlési ajánlatokkal 
állunk ügyfeleink, köztük üz-
leti ügyfeleink rendelkezésére. 
Így biztosítva számukra még 
kellemesebb időtöltést és még 
hatékonyabb működést. Mind-
ezek jegyében ezúton is kívánok 
a TARR Kft. munkatársai és a 
magam nevében is valamennyi 
olvasó és minden egyes partne-
rünk számára kellemes kará-
csonyi ünnepeket és sikerekben 
gazdag, boldog új esztendőt!  
� n Szeri Á.

2014. december 19., péntek m e g y e i  t ü k ö r 3

Teljesen lezárták  
az Alkotók útját
PaKs Egy víznyelőrács be-
építése miatt teljes pályán le-
zárták az Alkotók útját az Új-
templom utcai keresztező-
désben. Kerülni a Tulipán ut-
ca felé lehet, a forgalomkorlá-
tozásról jelzőtáblák tájékoz-
tatják a közlekedőket. A kor-
látozás várhatóan december 
20-ig lesz érvényben. �n V. T.

Tárlat a képeslapra 
került alkotásokból
PaKs Több évre visszanyú-
ló hagyomány, hogy az ön-
kormányzat egyedi, gyere-
kek által készített karácso-
nyi képeslapokkal köszön-
ti partnereit. Az általános is-
kolások számára meghirde-
tett rajzpályázatra érkezett 
alkotásokból zsűri választot-
ta ki azokat, amelyek idén a 
paksi karácsonyi üdvözlőla-
pokat díszítik. A tizenöt ké-
peslapra került mű a pol-
gármesteri hivatal földszin-
ti aulájában látható, készítő-
ik munkáját ajándékkal kö-
szönte meg a városvezetés. 
� n V. T.

Nagy élményt jelentett 
a kicsiknek
Mőcsény Sikert aratott a 
családok – főleg az ifjak – 
körében a mőcsényi Falumi-
kulás nevű program. A Kö-
zösségi Házban zajlott ese-
ményre a település alsó ta-
gozatos és annál fiatalabb 
csemetéi kaptak meghívást, 
majd ajándékot a télapótól. 
Összesen 24 kisgyermek ar-
cára csalt ezáltal mosolyt a 
rendezvényt szervező önkor-
mányzat – mondta Krachun 
Elemér polgármester. �n V. B.

Mindenkinek jutott 
a Télapó ajándékaiból
Harc Ajándékot vitt a Mi-
kulás a harci gyerekeknek 
a „Harc jövőjéért” Alapít-
vány Közösségi Házába. A 
gyerekek nagy izgalommal 
várták a Mikulást, aki nem 
okozott csalódást, és időben 
meg is érkezett ajándékai-
val. A gyerekek pedig rajz-
zal, verssel, zenével kedves-
kedtek neki.  Nem csak a 
gyerekekre gondolt a Miku-
lás, a szeretetcsomagot kap-
tak az ünnepségre meghí-
vott felnőttek is. � n V. M.

Keresik a megoldást a lakásotthonügyre
Közgyűlés Régi-új igazgató, Liebhauser János az Illyés Gyula-könyvtár élén
szeKszárd A megyeszékhelyen 
létesítendő lakásotthon elhelye-
zésével kapcsolatban egyeztető 
tanács létrehozásáról döntött a 
város közgyűlése. A tegnap dél-
után tartott ülés első napirendi 
pontjának előterjesztője, Ács 
Rezső polgármester elmondta, 
hogy egy uniós projekt kere-
tében zajlik a faddi 2. számú 
gyermekotthon kiváltása. Az el-
képzelések szerint egy lakásott-
hon és egy pedagógiai-szakmai 
központ Szekszárdon létesülne. 
A Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság Tolna Megyei Ki-
rendeltsége (továbbiakban Fő-
igazgatóság) a Szőlőhegyi város-
részt látta alkalmasnak a gyer-
mekek elhelyezésére, és talált 

is egy megfelelő ingatlant, majd 
előszerződést kötött a megvéte-
lére. Az említett városrészben 
lakó szekszárdi polgárok azon-
ban a közelmúltban egy általuk 
szervezett fórumon, valamint 
írásban, számos aláírással alá-
támasztva, kifejezték ellenérzé-
süket a lakásotthon elhelyezését 
illetően, melyet a 
városvezetés tu-
domására hoztak. 
Kérték, hogy lehető-
ség szerint a lakás-
otthon ne Szőlőhe-
gyen legyen. Az önkormányzat 
szándéka az, hogy tekintettel 
legyen mind a lakók, mind pe-
dig a gondozott gyermekek ér-
dekeire, ezért a közgyűlés úgy 

határozott, hogy megbízza a pol-
gármestert egy egyeztető tanács 
létrehozására, amelynek tagjai: 
a Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság Tolna Megyei Ki-
rendeltségének igazgatója, Szek-
szárd polgármestere, valamint 
Szekszárd-Szőlőhegy városrész 
lakóközösségének képviselője. 

Ács Rezső elmond-
ta, bízik abban, 
hogy találnak olyan 
megoldást, amely 
mindhárom érin-
tett félnek megfelel, 

és mind a lakók, mind a gyere-
kek érdekeit megfelelően képvi-
seli. Rácz Zoltán ellenzéki képvi-
selő hozzászólásában arra kérte 
képviselőtársait, hogy maximá-

lis figyelemmel kezeljék ezt a 
kérdést, mert az ügyben érintett 
fiataloknak nagy szüksége van 
a társadalom segítségére.
Napirendre került az Illyés Gyu-
la könyvtár vezetői posztjára ér-
kezett pályázat elbírálása. A vá-
ros harmadik alkalommal hir-
dette meg az álláshelyet, amely-
re egy pályázó, Liebhauser Já-
nos, a könyvtár jelenlegi igaz-
gató helyettese nyújtott be pá-
lyázatot. A bontási jegyzőkönyv 
szerint pályázata a benyújtásra 
nyitva álló határidőn belül érke-
zett, és megfelelt a kiírásnak. A 
közgyűlés döntése alapján 2015-
től 2019-ig Liebhauser János látja 
el az Illyés Gyula Megyei Könyv-
tár vezetői feladatait. � n V. M.

Évforduló Fennállásnak 65. évfordulóját ünnepli idén a gyönki Hegyhát 
Integrált Szociális Intézmény. A rendezvénysorozat zárásaként tartottak 
tegnap ünnepséget, amelyen Biro Kornélia igazgató beszédében felidézte 
az elmúlt 65 év történéseit, illetve kitért a jelen kihívásaira is. A közönség 
egy kisfilmet is láthatott, amelyet a nyugdíjas kollégák visszaemlékezési-
ből állítottak össze. Műsort a Lajta László AMI növendékei adtak.  n H. E.

Tarr János tulajdonos-ügyvezető a cég szekszárdi szervertermében
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Két Sárgödör téri 
fotója került be az 
új kalendáriumba
PaKs Ismét sikerrel szerepelt a 
Magyar trikolór tizenkét hónap-
ja – A Nemzet Naptára című pá-
lyázaton Wollner Pál. A paksi 
fotósnak két, Sárgödör téren ké-
szített fotója került a kalendá-
riumba. A New york-i Hungari-
an TV Magazine első alkalom-
mal 2006-ban, az 1956-os forra-
dalom ötvenedik évfordulója al-
kalmából hirdette meg fotópá-
lyázatát, amelyre a paksi fotós 
a kezdetektől sikerrel pályázik 
nemzeti színeinket megörökí-
tő fotókompozíciókkal. A naptá-
rat Budapesten, a Honvéd Kul-
turális Központ színháztermé-
ben megrendezett gálán mutat-
ták be. � n V. T.

Nehogy külföldi 
menedzserek  
üzemeltessék  
az atomerőművet
PaKs Továbbra is a magyar szak-
emberek gondos kezei között 
akarja tudni a paksi atomerő-
művet Heringes Anita ország-
gyűlési képviselő, az MSZP pak-
si elnöke. Közleményében meg-
döbbentőnek nevezte Lázár Já-
nos miniszter Tóth Bertalan-
nak adott válaszát, miszerint a 
kormány úgy döntött, nemzet-
közi menedzserek kezébe adja 
az atomerőművet. A miniszter-
elnökség vezetője azt mondta, 
nemzetközi fejvadász céget bíz-
nak meg, hogy keressenek nyu-
gati menedzsereket, akikre rá-
bízzák „lehetőség szerint több-
ségben a paksi atomerőmű jelen 
pillanatban működő részének 
üzemeltetését”, mert úgy ítélik 
meg, jó néhány szerződés átte-
kintésére és a működési költsé-
gek csökkentésére van szükség. 
– Szeretném azt hinni, nem azt 
jelentette be, hogy a kormány az 
atomerőmű vezetését külföldi 
menedzserekre kívánja bízni a 
tapasztalt magyar szakemberek 
helyett. Remélem, ez nem azt je-
lenti, hogy elbocsátások és lét-
szám leépítések lesznek a költ-
ségcsökkentés jegyében – fogal-
mazott Heringes Anita, aki fel-
szólította Hirt Ferenc kormány-
párti képviselőt, hogy derítse ki 
és tisztázza, mi áll a kijelentés 
hátterében, miről döntött a kor-
mány, és hogyan fogja ez befo-
lyásolni Paks jövőjét. � n V. T.
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 n Harmadszor írták 
ki a pályázatot 
a könyvtár igaz-
gatói posztjára

Cégautó a megújuló szekszárdi központban

Ahova a hívások érkeznek

HIRDETéS

elérHeTőségeK
Központi ügyfélszolgálati 
iroda címe: 7100 Szekszárd,  
Bezerédj I. u. 2.
Hibabejelentés telefonon:  
h–v 8.00–21.00,  
tel: 06-40/416-000 vagy 
1223
Fax: 06-74/413-636
Telefon külföldről:  
+36-74/416-000
E-mail: info@tarr.hu
web: www.tarr.hu 


