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Pécs városa sűrűbb buszjáratokat biztosít azok számára, akik az újévet a belvárosban
köszöntik.
2016. december 31-én szabadnapi menetrend szerint közlekednek a járatok, majd 22 órától a
nappali járatokat sűrítve 2017-es jelzéssel rendkívüli buszjáratok is indulnak 30 percenként a
Csontváry utca – Árkád – Uránváros vonalon.
Éjszaka a 2-es, 973-as járatok is a korábbiaknál gyakrabban, 30 percenként indulnak, melyeket
a 2017-es jelzésű buszjárat egészít még ki, így Pécs kettő legnagyobb városrészébe,
Kertvárosba és Uránvárosba egész éjszaka 15 percenként indulnak a buszok. Meszes,
Fagyöngy utca és Malomvölgy felé 30 percenként közlekednek majd a járatok.
A 2-es, illetve a 973-as buszokhoz csatlakozó 926-os és 941-es járatok a megszokott
menetrendjük szerint indulnak Patacs, Magyarürög, illetve Kálinger felé. Fontos, hogy a
csatlakozó járatokon új jegyet nem kell lyukasztani. Az éjszaka során Patacs és Magyarürög
felé az Árkádtól 23:45, 0:15, 0:35, 1:15, 2:45 és 3:15-kor induló 2-es járatok közlekednek
tovább, Kálinger felé az Árkádtól 23:45, 0:15, 0:45, 2:45 és 3:15-kor közlekedő 973-as buszok
indulnak.
A peremkerületi, mecsekoldali (913, 932, 940) éjszakai járatok első indulása a Széchenyi téri
tűzijáték végéhez igazodik, így ezek mind 0:30-kor indulnak el a Pécsi Főpályaudvarról.
Éjszakai buszok közlekednek a Tettyére, az MTA-székházhoz, Bálicsba, Donátusba,
Szamárkútra, Pécsbányára, Újhegyre, Somogyba, Vasasra és Hirdre. 913-as buszjárat indul
továbbá a Főpályaudvarról 2:35-kor is, 940-es 3:00-kor és 932-es 3:15-kor.
Páva Zsolt polgármester úr kérésének megfelelően a Tüke kártyával rendelkező hölgyek
szilveszter éjszaka is térítésmentesen vehetik igénybe az éjszakai buszjáratokat, illetve a
2017-es jelzésű buszokat.  A zsúfoltság elkerülése érdekében tartalék buszok is rendelkezésre
állnak, ezzel is biztosítva a kényelmes hazajutást.
2017. január 1-jén munkaszüneti napi menetrend szerint indulnak el a nappali buszjáratok. 
Az új éjszakai buszjáratok 2013 nyarán lettek bevezetve. A régi éjszakai buszjáratokat egy
hónapban összesen ezer ember használta, mostanra viszont már havonta több mint 15 ezer
főre növekedett a járatokat igénybe vevő utazók száma. Az éjszakai járatok minden nagyobb
pécsi városrészbe közlekednek.
Köszönjük együttműködésüket és boldog új évet kívánunk!
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