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2020. szeptember 6-án (vasárnap) 6.00 – 14.00 óra között szülők veszik

birtokba a Vásárcsarnokot: a PVH és a Pécsimami közös szervezésében

megvalósuló baba- és gyermekholmi börze sokaknak segíthet enyhíteni

a tanévkezdéssel járó terheket.

A Pécsi Család-ésA Pécsi Család-és
KarrierPONT is kint lesz aKarrierPONT is kint lesz a
vasárnapi börzén avasárnapi börzén a
Vásárcsarnokban!Vásárcsarnokban!
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A rendezvényen a bolti ár töredékéért cserélhetnek gazdát a

feleslegessé vált, de még jó állapotú gyerekruhák, játékok és

babakellékek, a gyermekkel érkezőket pedig ingyenes játszóház

szórakoztatja.

A Pécsi Család és KarrierPONT munkatársai 9.00 és 12.00 óra között a

Vásárcsarnok emeletén ingyenes munkavállalási tanácsadással várják

azokat az édesanyákat, akik állást keresnek, vagy gyermekvállalás után

szeretnének felkészülni a munkába való visszatérésre, de vállalkozás

indítással kapcsolatos kérdéseikre is választ kaphatnak az érdeklődők.

A helyszínen lehet majd jelentkezni a Pécsi „CsakPONT” hamarosan

induló, ingyenes és gyakorlatias workshopjaira is, melyeket olyan neves

szakemberek tartanak, mint Svéda Dóra (Coachingcentrum) és Repka

Ágnes („Dolgozó Mami”).

Több alkalmas, tanúsítvány kiadásával záruló, szintén ingyenes

képzésekre is jelentkezhetnek a szülők stresszkezelés,

konfliktuskezelés, személyiségfejlesztés, kommunikáció és munka-

magánélet összehangolása témájában.

A Pécsett igen népszerű, szeptemberben úja elinduló, ingyenes

„Gyerektaxi” szolgáltatás működéséről is tájékoztatást kaphatnak azok,

A weboldalon sütiket használunk, hogy
biztonságos böngészés mellett a legjobb
felhasználói élményt nyújtsuk.
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akik felkeresik a

Pécsi Család-és KarrierPONT munkatársait a rendezvény ideje alatt, a

Vásárcsarnok emeletén.

Vigyázzunk egymásra: a járványügyi helyzetre való tekintettel a

Vásárcsarnok területén maszk viselése kötelező.

A Pécsi Család és KarrierPONT ingyenes szolgáltatásait a „Munka ÉS

Család – A nők munkaerő-piaci helyzetének javítása és Nő-Köz-Pont

létrehozása Pécsett” című, EFOP-1.2.9-17-2017-00082 számú pályázati

projekt keretében nyújtja, az Európai Unió támogatásával és a Magyar

Állam társfinanszírozásával, az Európai Szociális Alap finanszírozásában.
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Megyék Csatája - Itt vannak az első LoL-selejtezők továbbjutói
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Ilyen nincs: rolleren szállította a hatalmas tv-t Nyíregyházán egy férfi – Videó!

CSUPASPORT.HU

Elfújta a szél – mikor ne indulj túrázni
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Fehérorosz és nigériai kollégájával egyeztetett Szijjártó Péter
888 34 perce

Halálos baleset miatt körözi az Interpol a Red Bull örököst
RIPOST 49 perce

Felborult egy jármű Balmazújváros és Hajdúböszörmény között
HAON 46 perce

Drámai a helyzet Franciaországban: Párizsban a hónap végére nem lesz szabad lélegeztetőgép
ORIGO mostanában

Barca: „Ha Griezmann kinyitná a száját, Koeman nem lenne boldog”
NEMZETI SPORT mostanában

Zuglói emberrablás: megvan, kik kínozták meg a zuglói �atalt – videó
BORS 45 perce

Srí Lankán a nyilvános rendezvények betiltásáról kellett dönteni
MAGYAR NEMZET mostanában

Borzalmas baleset történt Pécs belvárosában hajnalban hat sérült1
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Borzalmas baleset történt Pécs belvárosában hajnalban, hat sérült

Akciófilmbe illő autós üldözés zajlott Pécsen – KÉPEK & VIDEÓ!

Busz gázolt el egy idős asszonyt Pécsen – FRISSÍTVE: Elhunyt a néni

Vonattal ütközött egy autó Sellye és Szentlőrinc között

Szippantós autó hordja a tó vizét a baranyai faluban

S Z P O N Z O R Á L T  T A R T A L O M

Ezért egyél mindennap egy almát!

S Z P O N Z O R Á L T  T A R T A L O M

Így fizethet egyszerűen és biztonságosan az interneten

Lázálom! Menet közben elkezdett lángolni egy autó a Balatonnál

Szabó Lőrinc ezer szállal kötődött a Balatonhoz

2020.10.07. 16.00. Keszthely
Nem csak a húszéveseké a világ

2020.10.07. 19.00. Veszprém
ÚJ IDŐPONTBAN! – HAJÓS András stand up comedy est

2020.10.09. 10.00. Balatonfüred
Füredi Szüret a Balatoni Hal és Bor jegyében

1

2

3

4

5
A weboldalon sütiket használunk, hogy
biztonságos böngészés mellett a legjobb
felhasználói élményt nyújtsuk.
Részletes leírás

MEGÉRTETTEM

https://www.bama.hu/kek-hirek/helyi-kek-hirek/borzalmas-baleset-tortent-pecs-belvarosaban-hajnalban-2908537/
https://www.bama.hu/kek-hirek/helyi-kek-hirek/borzalmas-baleset-tortent-pecs-belvarosaban-hajnalban-2908537/
https://www.bama.hu/kek-hirek/helyi-kek-hirek/akciofilmbe-illo-autos-uldozes-zajlott-pecsen-2914081/
https://www.bama.hu/kek-hirek/helyi-kek-hirek/akciofilmbe-illo-autos-uldozes-zajlott-pecsen-2914081/
https://www.bama.hu/kek-hirek/helyi-kek-hirek/busz-gazolt-el-egy-idos-asszonyt-pecsen-2904775/
https://www.bama.hu/kek-hirek/helyi-kek-hirek/busz-gazolt-el-egy-idos-asszonyt-pecsen-2904775/
https://www.bama.hu/kek-hirek/helyi-kek-hirek/vonattal-utkozott-egy-auto-sellye-es-szentlorinc-kozott-2901730/
https://www.bama.hu/kek-hirek/helyi-kek-hirek/vonattal-utkozott-egy-auto-sellye-es-szentlorinc-kozott-2901730/
https://www.bama.hu/kozelet/helyi-kozelet/szippantos-auto-hordja-a-to-vizet-a-baranyai-faluban-2908990/
https://www.bama.hu/kozelet/helyi-kozelet/szippantos-auto-hordja-a-to-vizet-a-baranyai-faluban-2908990/
https://www.bama.hu/pr/ezert-egyel-minden-nap-egy-almat-2904931/
https://www.bama.hu/pr/igy-fizethet-egyszeruen-es-biztonsagosan-az-interneten-2909902/
https://likebalaton.hu/telepules/siofok_sosto_szabadifurdo_balatonszeplak/hireink/lazalom-menet-kozben-elkezdett-langolni-egy-auto-a-balatonnal-171049/?utm_source=www.bama.hu&utm_medium=showrss&utm_campaign=likebalaton_ajanlo
https://likebalaton.hu/telepules/balaton/hireink/szabo-lorinc-ezer-szallal-kotodott-a-balatonhoz-170801/?utm_source=www.bama.hu&utm_medium=showrss&utm_campaign=likebalaton_ajanlo
https://likebalaton.hu/telepules/keszthely/programok/nem-csak-a-huszeveseke-a-vilag-169542/?utm_source=www.bama.hu&utm_medium=showrss&utm_campaign=likebalaton_ajanlo
https://likebalaton.hu/telepules/veszprem/programok/hajos-andras-stand-up-comedy-est-136668/?utm_source=www.bama.hu&utm_medium=showrss&utm_campaign=likebalaton_ajanlo
https://likebalaton.hu/telepules/balatonfured/programok/furedi-szuret-a-balatoni-hal-es-bor-jegyeben-171062/?utm_source=www.bama.hu&utm_medium=showrss&utm_campaign=likebalaton_ajanlo
https://mediaworks.hu/wp-content/uploads/2020/05/bamacookie.pdf


2020. 10. 07. A Pécsi Család-és KarrierPONT is kint lesz a vasárnapi börzén a Vásárcsarnokban! | BAMA

https://www.bama.hu/pr/a-pecsi-csalad-es-karrierpont-is-kint-lesz-a-vasarnapi-borzen-a-vasarcsarnokban-2826053/ 9/12

Címlap

2 70 1
Különdíj

Hírek Könnyű

Járások Helyi sport

G Y Á S Z

2020.10.09. 15.00. Siófok
Siófoki séták – Az Operettkirály

A holland származású gitáros 65 évet élt.

G Y Á S Z  /  5 3  P E R C E

Meghalt Eddie Van Halen legendás rockzenész

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy JAKAB
KÁROLYNÉ Dohonyi Jolán Joli, akit mindenki
így ismert és szeretett, életének 91. évében

2020. szeptember 19-én elhunyt. Hamvasztás
utáni búcsúztatója 2020. október 9-én 14

órától lesz a pécsi köztemető nagy
dísztermében. A gyászoló család

Fájdalommal tudatjuk, hogy EGRÉDER JÁN
ny. körjegyző kétújfalui lakos türelemme

viselt, hosszú betegségben 83 éves koráb
elhunyt. Utolsó útjára 2020. október 7-én

órakor kísérjük a szigetvári Kanizsai
temetőben. Gyászolja szerető családja
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Részletes leírás

MEGÉRTETTEM

https://www.facebook.com/bama.hu/?fref=ts
https://www.instagram.com/bama.hu/
https://www.bama.hu/
https://www.bama.hu/
https://www.bama.hu/
https://www.bama.hu/
https://www.bama.hu/
https://www.bama.hu/
https://likebalaton.hu/telepules/siofok_sosto_szabadifurdo_balatonszeplak/programok/siofoki-setak-az-operettkiraly-169904/?utm_source=www.bama.hu&utm_medium=showrss&utm_campaign=likebalaton_ajanlo
https://www.bama.hu/bulvar-celeb/nemzetkozi-bulvar-celeb/meghalt-eddie-van-halen-legendas-rockzenesz-2915314/
https://mediaworks.hu/wp-content/uploads/2020/05/bamacookie.pdf


2020. 10. 07. A Pécsi Család-és KarrierPONT is kint lesz a vasárnapi börzén a Vásárcsarnokban! | BAMA

https://www.bama.hu/pr/a-pecsi-csalad-es-karrierpont-is-kint-lesz-a-vasarnapi-borzen-a-vasarcsarnokban-2826053/ 10/12

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
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