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hirdetés

hirdetés

Azoknak segítenek, akik a fertőzöttségük miatt nem hagyhatják el
otthonukat.

Ingyenes karanténjáratot indított Pécsen egy nonpro�t szervezet, a gyerektaxit

működtető Pécsi Család- és Karrierpont. A kezdeményezéssel a koronavírus miatt

karanténba került családoknak segítenek:

Fogyasztási adatok
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Ingyenes karaténjáratot indítottak Pécsen

LEGNÉPSZERŰBB

2020. november. 21. 21:19

Dániából jöttek idáig 
Bentley-vel, de lebukt

Valami nem stimmelt a
luxusautóval, a rendőrök s
fogtak, a rendszám buktat
sofőrt.

2020. november. 21. 18:49

Kormányrendelet: hé
ingyen parkolhatunk
parkolóházakban

Esténként ingyen lehet ma
parkolni a parkolóházakba
Orbán Viktor aláírta az err
vonatkozó kormányrendel

szerző:
hvg.hu
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Ajánlom

Friss hírek Itthon Világ Gazdaság Tech Vélemény Sport Vállalkozás Kult Élet+Stílus Hetilap BrandChannel Állj mellénk! hvg360Autó
Tetszik 580 EBreaking Távozik az Index vezérkara Bejelentkezés

https://hvg.hu/ratecard
https://hvg.hu/ratecard
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsuomCP8MlZttyb8Ouh1vkITEBfm-XNvCEn9qqbOPQQqiq5VfdOF1QHlQjk7JiUY9dQrVLRpuYNErw5rV_RkLdcEuvJ6jCUCLA5Rtb7v7263LmfhY0YW2TnkWRzjPVjy9lMJbuA61Stm2Tj4MiTFFX43PD0c6iNmPzvUVLYuI_ecS0amgvXxjnvFZTy0hZ4aZXSo7dvN6g&sig=Cg0ArKJSzLaq3HoE91Ea&urlfix=1&adurl=https://ad.adverticum.net/C/3807769/6296767/629676400/1606144563974/hvg.hu/6296761/%3Fu%3D2008123880508169676661%26ct1%3Dhttps://www.ford.hu/szemelyautok-szemelyszallitok/uj-puma%25253Fbannereu%25253Dolm:nov:2020:c:ta:aw:retl:puma::hvg:db:ban:hvg-av-package-desktop:2002pumabx726launchspaceccnjpg970x250nhuhu:x:vm:pp:cntxt-plfmd:970x250:x:hu::dsc-t1:shpr::bnr:std
https://hvg.hu/cegauto
https://hvg.hu/cegauto/20201121_Daniabol_jottek_idaig_a_Bentleyvel_nem_kellett_volna
https://hvg.hu/cegauto/20201121_Daniabol_jottek_idaig_a_Bentleyvel_nem_kellett_volna
https://hvg.hu/cegauto/20201121_Kormanyrendelet_hetfotol_ingyen_parkolhatunk_a_parkolohazakban
https://hvg.hu/cegauto/20201121_Kormanyrendelet_hetfotol_ingyen_parkolhatunk_a_parkolohazakban
https://hvg.hu/cegauto/20201113_karantenjarat_karanten_pecs/nyomtatas
https://hvg.hu/frisshirek
https://hvg.hu/itthon
https://hvg.hu/vilag
https://hvg.hu/gazdasag
https://hvg.hu/tudomany
https://hvg.hu/velemeny
https://hvg.hu/sport
https://hvg.hu/kkv
https://hvg.hu/kultura
https://hvg.hu/elet
https://hvg.hu/360/hetilap360
https://hvg.hu/brandchannel
https://hvg.hu/tagsag
https://hvg.hu/360/
https://hvg.hu/cegauto
https://hvg.hu/
https://hvg.hu/itthon/20201123_Index_szombathy_bodolai_menesztes


2020. 11. 23. Autó: Ingyenes karaténjáratot indítottak Pécsen | hvg.hu

https://hvg.hu/cegauto/20201113_karantenjarat_karanten_pecs 2/5

Az ingyenes kisbuszos szolgáltatást hetente legalább egyszer lehet igénybe venni,

ezt az igényt telefonon vagy interneten kell jelezni az egyesület felé.

hirdetés

A kezdeményezést az önkormányzat 1,6 millió forinttal támogatja.

(RTL Híradó)

hirdetés

bevásárolnak nekik, kiváltják a gyógyszereiket, de hivatali

ügyintézésben is segítenek az önkéntesek.

VELETEK VAGYUNK – OLVASÓKKAL,
ÚJSÁGÍRÓKKAL!

A hatalomtól független szerkesztőségek száma folyamatosan
csökken, a még létezők pedig napról napra erősödő
ellenszélben próbálnak talpon maradni. A HVG-ben kitartunk,
nem engedünk a nyomásnak, és minden nap elhozzuk a hazai
és nemzetközi híreket. 

Ezért kérünk titeket, olvasóinkat, hogy tartsatok ki
mellettünk, támogassatok bennünket, csatlakozzatok pártolói
tagságunkhoz, illetve újítsátok meg azt! 

BRANDLAB

Ez ma már alap: így néz ki a tökéle
személyautó

Világgazdasági kilátások: elhúzód
kilábalás, vakcinában reményked

Régen gyilkoltak érte, mára mode
lett

AJÁNLAT

hirdetés

Akciós Hetek az Opel
Gyulainál november 1

Új Opel akár 30% kedvezm
vagy akár napi 1600 Ft-tó
hagyja ki!

Megjelent a Cégautó 2

A cégautópiac trendjeiről,
innovációkról, a legújabb 
tesztjeiről tájékozódjon a
Cégautóból!
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Friss hírek Itthon Világ Gazdaság Tech Vélemény Sport Vállalkozás Kult Élet+Stílus Hetilap BrandChannel Állj mellénk! hvg360Autó
Tetszik 580 EBreaking Távozik az Index vezérkara Bejelentkezés
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