
2021. 01. 14. Sikerült: a pécsiek megmentették a gyerektaxit! | BAMA

https://www.bama.hu/pr/sikerult-a-pecsiek-megmentettek-a-gyerektaxit-3438118/ 1/14

Az országosan is egyedülálló Pécsi Gyerektaxi megmentéséért
indított kezdeményezés most örömteli végéhez érkezett: a
Baranya Megyei Önkormányzat elnöke, dr. Őri László által
nyújtott félmilliós támogatással megvan annak a kilenc
személyes kisbusznak a megvásárlásához hiányzó összeg, amivel
a Pécsimami Közhasznú Egyesület folytatni tudja segítő
tevékenységét.

2018 áprilisától 2020 november végéig uniós támogatással, a Pécsi

Család és KarrierPONT keretében működött az ingyenes gyerektaxi, ami

több ezer alkalommal szállított gyermekeket sok olyan szülőnek segítve,

aki enélkül nem, vagy csak részmunkaidőben tudott volna dolgozni.

A vírus első szakaszában, amikor bezártak az iskolák, egyedülálló szülők

bevásárlását segítették, november közepe óta pedig párhuzamosan

működik a gyerektaxi és az ingyenes Pécsi Karanténjárat, utóbbival idős

egyedülállóknak is segítenek a bevásárlásban, gyógyszerek

beszerzésében.
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A kisbusszal helyi közösségek által rászoruló családoknak gyűjtött

karácsonyi adományokat is szállítottak az Esztergár Lajos Család- és

Gyermekjóléti Szolgálat és Központhoz.

A januári iskolakezdésig a gyerektaxi szünetel, de a karanténjárathoz az

ünnepek alatt is fordulhatnak a karanténba került pécsiek és a rászoruló

idősek, az ingyenes bevásárló szolgáltatásra a 70/350-2099-es számon

lehet jelentkezni.

Az uniós pályázati támogatásból kisbusz vásárlásra nem, csak bérlésre

volt lehetőség, ami havonta több százezer forintos költséget jelentett,

ezt az egyesület az uniós támogatás nélkül, a működtetés egyéb

költségeivel együtt biztosan nem tudta volna előteremteni, ami a

Gyerektaxi végét jelentette volna.

Az egyesület tagjai azonban szívügyüknek tekintették a folytatást, ezért

indítottak októberben adománygyűjtő kampányt egy használt, de jó

állapotú kisbusz beszerzésére, ami egy igen széleskörű pécsi

összefogást eredményezett, hiszen az ügyük mellé állt több, mint 60

magánszemély, a HAUNI HUNGÁRIA Kft., a PRAKTISTAR Kft., a Pécs-

Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, Kővári János önkormányzati

képviselő, egy jelentősebb működési támogatással a Pécsi

Önkormányzat és most a Baranya Megyei Önkormányzat elnöke, Dr. Őri

László is.

A weboldalon sütiket használunk, hogy
biztonságos böngészés mellett a legjobb
felhasználói élményt nyújtsuk. 
Részletes leírás

MEGÉRTETTEM

https://mediaworks.hu/wp-content/uploads/2020/05/bamacookie.pdf
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A kisbuszt jelentős kedvezménnyel és rugalmas fizetési feltételekkel

kínálta eladásra a Via Markt kisbolthálózat tulajdonosa; az Amreinracing

Kft. pedig felvállalta, hogy szervizeli azt a gyerekek maximális

biztonsága érdekében.

A Pécsimami Egyesület és a Pécsi Család és KarrierPONT csapata

ezúton köszöni minden támogatónak, hogy lehetővé tették a folytatást,

ami így egy igazi közös, pécsi siker lett.

Most az egyesület legfontosabb feladata, hogy megteremtse a

működtetés feltételeit, ennek érdekében minden pályázati lehetőséget

meg fog ragadni.

Mindaddig, amíg a járványhelyzet fennáll, igyekeznek párhuzamosan

segíteni a bevásárlásban és a gyermekek szállításában. Amint

rendeződik a helyzet és már csak a Gyerektaxira tudnak

összpontosítani, szeretnénk bővíteni a szolgáltatást reggeli

gyermekszállítással, illetve ad hoc segítségnyújtással, ha váratlan

esemény miatt nem tud elmenni a szülő gyermekéért.

Egy pécsi cég már érdeklődött a gyermektaxihoz hasonló szolgáltatás

bevezetése iránt saját dolgozói számára. Az egyesület hosszútávú célja

az, hogy más civil- és gazdálkodó szervezetek is felismerjék a

gyerektaxiban rejlő lehetőséget, így egyre több gyermekes család

mindennapjait könnyíthesse meg ez a szolgáltatás. Ennek érdekében
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szívesen megosztják tapasztalataikat és segítséget nyújtanak a

gyerektaxi projekt adaptálásában.

Végül, de nem utolsó sorban köszönik a sajtó képviselőinek, hogy a

kezdetek óta tájékoztatták a pécsieket a gyerektaxi lehetőségéről és a

gyerektaxi megmentéséért indított kezdeményezés fejleményeiről.

Mindenkinek békés, meghitt ünnepeket és jó egészséget kíván a

Pécsimami és a Pécsi Család és KarrierPONT csapata.

Az ingyenes Pécsi Gyerektaxi szolgáltatásra ITT, az ingyenes Pécsi

Karanténjáratra pedig ITT lehet jelentkezni.

Az ingyenes Pécsi Gyerektaxi szolgáltatás 2018. áprilisától 2020

novemberéig az „EFOP-1.2.9-17 Nők a családban és a munkahelyen”

felhívásra benyújtott „Munka ÉS Család – A nők munkaerő-piaci

helyzetének javítása és Nő-Köz-Pont létrehozása Pécsett” projekt

keretében valósult meg a Pécsi Család- és KarrierPONT szervezésében.
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http://pecsimami.hu/karantenjarat
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SZÓLJ HOZZÁ!

MAGYARNEMZET.HU

2022-ben a lét lesz a tét

LIKEBALATON.HU

E Z E K  I S  É R D E K E L H E T N E K
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https://hirvilag.hu/article/2022-ben-a-let-lesz-a-tet-5589224?utm_source=www.bama.hu&utm_medium=ottboxcikk&utm_campaign=ott
https://hirvilag.hu/article/mutatjuk-a-jegesedo-balatont-5575926?utm_source=www.bama.hu&utm_medium=ottboxcikk&utm_campaign=ott
https://mediaworks.hu/wp-content/uploads/2020/05/bamacookie.pdf
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Mutatjuk a jegesedő Balatont

MAGYARNEMZET.HU

Az űrben járt borok és szőlőtőkék térnek haza a Földre

METROPOL.HU
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https://hirvilag.hu/article/az-urben-jart-borok-es-szolotokek-ternek-haza-a-foldre-5589894?utm_source=www.bama.hu&utm_medium=ottboxcikk&utm_campaign=ott
https://hirvilag.hu/article/orjongve-kiabalt-a-virustagado-no-a-repulon-lazadasra-buzditotta-az-utasokat-video-5588658?utm_source=www.bama.hu&utm_medium=ottboxcikk&utm_campaign=ott
https://mediaworks.hu/wp-content/uploads/2020/05/bamacookie.pdf
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Őrjöngve kiabált a vírustagadó nő a repülőn, lázadásra buzdította az utasokat – Videó!

LIKEBALATON.HU

Elképesztő! Kokainszállítmányok a balatoni vonatokon!

VG.HU

Óriási veszteséget hozott a vírus a sztárcsapatoknak

RIPOST.HU
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https://hirvilag.hu/article/orjongve-kiabalt-a-virustagado-no-a-repulon-lazadasra-buzditotta-az-utasokat-video-5588658?utm_source=www.bama.hu&utm_medium=ottboxcikk&utm_campaign=ott
https://hirvilag.hu/article/elkepeszto-kokainszallitmanyok-a-balatoni-vonatokon-5566651?utm_source=www.bama.hu&utm_medium=ottboxcikk&utm_campaign=ott
https://hirvilag.hu/article/oriasi-veszteseget-hozott-a-virus-a-sztarcsapatoknak-5590239?utm_source=www.bama.hu&utm_medium=ottboxcikk&utm_campaign=ott
https://hirvilag.hu/article/oriasi-elismerest-kapott-kassai-viktor-pedig-mennyit-szapultak-5593321?utm_source=www.bama.hu&utm_medium=ottboxcikk&utm_campaign=ott
https://mediaworks.hu/wp-content/uploads/2020/05/bamacookie.pdf
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Óriási elismerést kapott Kassai Viktor, pedig mennyit szapulták

MAGYARNEMZET.HU

Hat ismert politikus a vádlottak padján

Hozzászólások
0 hozzászólás Rendezés: 

Facebook Hozzászólások modul

Legrégebbi

Hozzászólás írása...
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https://hirvilag.hu/article/oriasi-elismerest-kapott-kassai-viktor-pedig-mennyit-szapultak-5593321?utm_source=www.bama.hu&utm_medium=ottboxcikk&utm_campaign=ott
https://hirvilag.hu/article/hat-ismert-politikus-a-vadlottak-padjan-5565596?utm_source=www.bama.hu&utm_medium=ottboxcikk&utm_campaign=ott
https://developers.facebook.com/products/social-plugins/comments/?utm_campaign=social_plugins&utm_medium=offsite_pages&utm_source=comments_plugin
https://mediaworks.hu/wp-content/uploads/2020/05/bamacookie.pdf
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L E G O L V A S O T T A B B

Abortált magzatokat tartott a garázsában az orvos
888 bő órája

2021.01.14.
KEMMA pár perce

2021.01.14.
VEOL pár perce

2021.01.14.
BAON pár perce

Lekörözték a motorok a járműpiacot
VILÁGGAZDASÁG bő órája

2021.01.14.
MAGYAR NEMZET pár perce

Megszólalt a magyar anyuka: „Már nem vagyok Covid-kétkedő”
RIPOST 40 perce

Bontják az ikonikus épületet Pécs határában

Már néhány centi hó is megbénítja a közlekedést Pécsett (videó)

Nem adott életjelet magáról a barátnő, pánikba esett a párja

1

2
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https://hirvilag.hu/article/abortalt-magzatokat-tartott-a-garazsaban-az-orvos-5608529?utm_source=www.bama.hu&utm_medium=showrss&utm_campaign=hirvilag-megyei
https://hirvilag.hu/article/2021-01-14-5608715?utm_source=www.bama.hu&utm_medium=showrss&utm_campaign=hirvilag-megyei
https://hirvilag.hu/article/2021-01-14-5608470?utm_source=www.bama.hu&utm_medium=showrss&utm_campaign=hirvilag-megyei
https://hirvilag.hu/article/2021-01-14-5608648?utm_source=www.bama.hu&utm_medium=showrss&utm_campaign=hirvilag-megyei
https://hirvilag.hu/article/lekoroztek-a-motorok-a-jarmupiacot-5607967?utm_source=www.bama.hu&utm_medium=showrss&utm_campaign=hirvilag-megyei
https://hirvilag.hu/article/2021-01-14-5608518?utm_source=www.bama.hu&utm_medium=showrss&utm_campaign=hirvilag-megyei
https://hirvilag.hu/article/megszolalt-a-magyar-anyuka-mar-nem-vagyok-covid-ketkedo-5607958?utm_source=www.bama.hu&utm_medium=showrss&utm_campaign=hirvilag-megyei
https://hirvilag.hu/?utm_source=www.bama.hu&utm_medium=showrss&utm_campaign=hirvilag-megyei
https://www.bama.hu/kozelet/helyi-kozelet/bontjak-az-ikonikus-epuletet-pecs-hataraban-3477100/
https://www.bama.hu/kozelet/helyi-kozelet/bontjak-az-ikonikus-epuletet-pecs-hataraban-3477100/
https://www.bama.hu/kozelet/helyi-kozelet/mar-nehany-centi-ho-is-megbenitja-a-kozlekedest-pecsett-3476815/
https://www.bama.hu/kozelet/helyi-kozelet/mar-nehany-centi-ho-is-megbenitja-a-kozlekedest-pecsett-3476815/
https://www.bama.hu/kek-hirek/helyi-kek-hirek/nem-adott-eletjelet-magarol-a-baratno-panikba-esett-a-parja-3468238/
https://www.bama.hu/kek-hirek/helyi-kek-hirek/nem-adott-eletjelet-magarol-a-baratno-panikba-esett-a-parja-3468238/
https://mediaworks.hu/wp-content/uploads/2020/05/bamacookie.pdf
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Súlyos baleset: tűzoltók szabadítottak ki egy embert a 6-os úton

Elhunyt Büki László, az Aranycipó alapítója

A zirci arborétumban télen sem áll le az élet

Filmbe illő módon lopott széfeket két férfi egy siófoki hotelből

Biztató hírek: nyáron újraindulhat a turizmus

Nyáridéző lángossal csábítanak a hétvégén Balatonbogláron

Figyelem! Jelentős változások történtek a balatoni és a behúzós horgászrendben

Kábítószerterjesztőket fogtak Csopakon és Veszprémben

4
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https://www.bama.hu/kek-hirek/helyi-kek-hirek/sulyos-baleset-tuzoltok-szabaditanak-ki-egy-embert-a-6-os-uton-3481180/
https://www.bama.hu/kek-hirek/helyi-kek-hirek/sulyos-baleset-tuzoltok-szabaditanak-ki-egy-embert-a-6-os-uton-3481180/
https://www.bama.hu/kozelet/helyi-kozelet/elhunyt-buki-laszlo-az-aranycipo-alapitoja-3469975/
https://www.bama.hu/kozelet/helyi-kozelet/elhunyt-buki-laszlo-az-aranycipo-alapitoja-3469975/
https://likebalaton.hu/telepules/veszprem/hireink/a-zirci-arboretumban-telen-sem-all-le-az-elet-178762/?utm_source=www.bama.hu&utm_medium=showrss&utm_campaign=likebalaton_ajanlo
https://likebalaton.hu/telepules/siofok_sosto_szabadifurdo_balatonszeplak/hireink/filmbe-illo-modon-lopott-szefeket-ket-ferfi-egy-siofoki-hotelbol-178546/?utm_source=www.bama.hu&utm_medium=showrss&utm_campaign=likebalaton_ajanlo
https://likebalaton.hu/telepules/balaton/hireink/biztato-hirek-nyaron-ujraindulhat-a-turizmus-178570/?utm_source=www.bama.hu&utm_medium=showrss&utm_campaign=likebalaton_ajanlo
https://likebalaton.hu/telepules/balatonboglar/hireink/nyaridezo-langossal-csabitanak-a-hetvegen-balatonboglaron-178629/?utm_source=www.bama.hu&utm_medium=showrss&utm_campaign=likebalaton_ajanlo
https://likebalaton.hu/telepules/balaton/hireink/figyelem-jelentos-valtozasok-tortentek-a-balatoni-es-a-behuzos-horgaszrendben-178648/?utm_source=www.bama.hu&utm_medium=showrss&utm_campaign=likebalaton_ajanlo
https://likebalaton.hu/telepules/veszprem/hireink/kabitoszerterjesztoket-fogtak-csopakon-es-veszpremben-178625/?utm_source=www.bama.hu&utm_medium=showrss&utm_campaign=likebalaton_ajanlo
https://mediaworks.hu/wp-content/uploads/2020/05/bamacookie.pdf
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G Y Á S Z

M I N D E N  B I Z O N Y T A L A N Mészáros RitaMészáros Rita

A futókedv nem csökkent a vírushelyzetben semA futókedv nem csökkent a vírushelyzetben sem

A brit kormány a halasztással időt szeretne adni a külföldről

érkezőknek arra, hogy felkészüljenek az új szabályozásra.

F O N T O S  R É S Z L E T E K  /  3  P E R C E

Péntek helyett hétfőtől kell negatív tesztet felmutatniuk az Angliába
utazóknak

"Tiéd a csend a nyugalom, miénk a könny és
az örök fájdalom." Szomorú szívvel és mély
fájdalommal tudatjuk, hogy PÁLDI GYÖRGY
(Édikém) 76 éves korában, házasságának 52.

évében eltávozott közülünk és örökre

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy DR. SIMO
ZSOLT sásdi állatorvos, 57 éves korában 20
január 1-én eltávozott az élők sorából. Vég
búcsúztatójára 2021. január 13-án 14 órak
kerül sor a pécsi magyarürögi temetőben

személyes részvétnyilvánítást kérjük

A weboldalon sütiket használunk, hogy
biztonságos böngészés mellett a legjobb
felhasználói élményt nyújtsuk. 
Részletes leírás

MEGÉRTETTEM

https://www.bama.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-futokedv-nem-csokkent-a-virushelyzetben-sem-3484663/
https://www.bama.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-futokedv-nem-csokkent-a-virushelyzetben-sem-3484663/
https://www.bama.hu/orszag-vilag/pentek-helyett-hetfotol-kell-negativ-tesztet-felmutatniuk-az-angliaba-utazoknak-3485773/
https://mediaworks.hu/wp-content/uploads/2020/05/bamacookie.pdf
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Hírek Könnyű

Járások Helyi sport

Apróhirdetés

Impresszum Médiaajánlat

Levél nekünk Felhasználási feltételek

Adatvédelem Hirdetési ÁSZF

Előfizetői ÁSZF Játékszabályzatok

megpihent. Gyászolják: szerető felesége,
rokonai, barátai

mellőzzék. Emléke örökké bennünk él!
Gyászoló családja
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Regionális hírportálok

Bács-Kiskun - baon.hu

Baranya - bama.hu

Békés - beol.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu

Csongrád - delmagyar.hu

Dunaújváros - duol.hu

Fejér - feol.hu

Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu

Hajdú-Bihar - haon.hu

Heves - heol.hu

Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu

Komárom-Esztergom - kemma.hu

Nógrád - nool.hu

Somogy - sonline.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu

Szeged - szegedma.hu

Tolna - teol.hu

Vas - vaol.hu

Veszprém - veol.hu

Zala - zaol.hu

Közélet

888.hu

hirvilag.hu

mandiner.hu

magyarnemzet.hu

mainap.hu

metropol.hu

szabadfold.hu

Sport

csupasport.hu

fourfourtwo.hu

nemzetisport.hu

Gazdaság

agrariumonline.hu

figyelo.hu

vg.hu

Magazin

astronet.hu

automotor.hu

bravo.hu

dietaesfitnesz.hu

lakaskultura.hu

likebalaton.hu

mindmegette.hu

videkize.hu

vitorlazasmagazin.hu

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos

lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új

irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
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