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É R T E S Í T É S 
 
Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy Szekszárdon a Pünkösdi Fesztivál 

rendezvényei miatt forgalomkorlátozások lépnek életbe. Lezárásra kerül a Szent 

István tér 2017. május 31-én (szerda) 22.40 órától június 6-án (kedd) 13.00 óráig a 

Széchenyi utcától a Mészáros L. utcáig terjedő szakaszon. 

 

Az útlezárás ideje alatt a helyközi járatok a következő terelő útvonalon közlekednek: 

 

6-os út irányából érkező járatok: 

Újvárosi templom – Rákóczi u. – Széchenyi u. – Wesselényi u. – Holub u. – 

Autóbusz-állomás. 

A járatok a Posta és a Wesselényi utcai helyi (a Gimnázium helyett) 

megállóhelyen állnak meg.  

 

6-os út irányába induló járatok: 

Autóbusz-állomás – 56-os út – Mátyás király u. – Zrínyi u. – Damjanich u. – 

Újvárosi templom 

 

Bátaszék irányából érkező járatok: 

Kórház – Wesselényi u. – Holub u. – Hunyadi u. – Autóbusz-állomás. 

A járatok a Gimnázium helyett a Holub utcai megállóban állnak meg. 

 

Bátaszék irányába induló járatok: 

 Autóbusz-állomás – Hunyadi u.- Holub u. – Wesselényi u. - Kórház. 

 
Szekszárd, 2017. május 24.  
 

Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zrt. 

           Szekszárd 

tel:82/506-122
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É R T E S Í T É S 
 
Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy Szekszárdon a Pünkösdi Fesztivál 
rendezvényei miatt forgalomkorlátozások lépnek életbe. Lezárásra kerül a Szent 
István tér 2017. május 31-én (szerda) 22.40 órától június 6-án (kedd) 13.00 óráig a 
Széchenyi utcától a Mészáros L. utcáig terjedő szakaszon. 
 
Az útlezárás ideje alatt a helyi járatok a következő terelő útvonalon közlekednek:  
 
1-es, 4-es, 6Y, 7-es, 7A, 7B vonalon: 
Autóbusz-állomás –Holub u. – Wesselényi u. – Nyomda – Szent László u., onnan 
tovább a járati útvonalon és ugyanezen vissza. 
 
2A vonalon: 
Palánk – Posta – Nyomda – Wesselényi u. – Holub u. – Autóbusz-állomás. 
 
4A vonalon: 
TESCO Áruház –Bencze Ferenc u.?? –Wesselényi u. – Nyomda – Szent László u., 
onnan tovább a járati útvonalon és ugyanezen vissza. 
 
4Y vonalon: 
TESCO Áruház – Kórház – Nyomda – Szent László u., onnan tovább a járati útvonalon 
és ugyanezen vissza. 
 
5-ös, 5Y, 6-os, vonalon: 
Autóbusz-állomás – Holub u. – Wesselényi u. – Kórház, onnan tovább a járati 
útvonalon és ugyanezen vissza. 
 
Az útlezárás ideje alatt az 1, a 4, a 4A, a 6Y, a 7, a 7A és a 7B  vonalak járatai nem 
érintik a Szent István téri és a Liszt Ferenc téri megállóhelyet, helyettük a terelő 
útvonalon található megállóhelyeken állnak meg.  
Az útlezárás ideje alatt a 4Y vonal járatai nem érintik a Wesselényi utcai, a 
Szövetség utcai, a Holub utcai, a Szent István téri és a Liszt Ferenc téri 
megállóhelyeket, helyettük a terelő útvonalon található megállóhelyen állnak meg 
Az útlezárás ideje alatt az 5, az 5Y és a 6 vonal járatai nem érintik a Szent István 
téri és a Nyomda megállóhelyet, helyettük a terelő útvonalon található 
megállóhelyeken állnak meg. 

 

Szekszárd, 2017.május 24. 

 Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. 

        Kaposvár 

tel:82/506-122


2017. június 2-5 Pünkösdi Hal- és Vadünnep útlezárások 

Terület Tervezett program Lezárás kezdete Lezárás vége 

Szent István tér: 

Múzeum saroktól a Gimnázium 

sarokig. 

Megyei Önkormányzat előtti út a 

Csokonai u. kereszteződésig, 

az „E” épület felöli út szabadon 

hagyásával. 

Vidámpark 

 

 

 

 
 

2017. május 31 (szerda) 22.40 

órától 

 

 

2017. június 6-án (kedd)  

13 óráig 

 

 

Zeneiskola – OTP között az úttesten 

 
Kirakodó vásár 

2017. június 2. (péntek) 0500 

órától  

2017.június 6. (kedd) 0500 

óráig 

Bíróság előtti terület / Béla tér/ 

VIP parkoló 

 

 

2017. június 2. (péntek) 0600 

órától 

 

2017. június 6. (kedd) kb.05 

óráig 

 

Béla király tér teljes területe, a 

Vagyonkezelő és a Tarr kft előtti 

parkoló.  A gépkocsi forgalomtól el 

van zárva. 

  

 

Színpadi programok, vendéglátós sátrak 

építése 

2017. június 1.(csütörtök) 06 
00 órától  

2017. június 6. (kedd) 

 24 00óráig 

 Bezerédj utca az Okmány irodától a 

Bartina ABC-ig 
Színpadi programok, Vendéglátós sátrak 

2017. június 1. (csütörtök) 05 

órától 

2017. június 6. (kedd)  

24 óráig 

Bezerédj utca félpályás zárása a 

tömbbelső parkoló bejáratáig. A 

Kormányhivataltól teljes zárás.  

Zsákutca 
2017. június 1. (csütörtök) 05 

órától 

2017. június 6. (kedd) 24 

óráig 

Augusz I. u. a 160 lakásos előtti 

parkolótól 

Arany János u. Gimnázium sarkáig 

útlezárás 
2017. június 2. (péntek) 05 

órától 

2017. június 6. (kedd) 06 

óráig 

Széchenyi u. ÁNTSZ Székház és 

Kála Áruház közötti szakasz 

Forgalom elől elzárva 

Kivéve: autóbusz, megkülönböztető 

jelzést használók és TAXI  

A Kála sarkánál félpályás zárással hívjuk fel 

a figyelmet, hogy a Lottózótól le van zárva. 

2017. június 2. (péntek) 1800 

órától 

/A szombati piac idejére az 

útzár feloldásra kerül./ 

2017. június 5. (hétfő) kb. 

2400 óráig 

 


