












Vágányzári információ 142-es
vonal

Értesítjük tisztelt utasainkat, hogy  

2022. március 16-tól 2022. június 17-ig 
Kőbánya-Teher állomáson végzett karbantartási munkák miatt 

a 142 Budapest – Lajosmizse – Kecskemét vasútvonalon egyes 
vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.   

A Lajosmizse felé közlekedő vonatok – a hajnali 2910 és késő esti 
2958, 2968 sz. vonatok kivételével – Budapest-Nyugatiból 5 

perccel korábban indulnak, Kőbánya-Kispest állomásig 
módosított menetrend szerint, Kőbánya-Kispesttől változatlan 

menetrend szerint közlekednek. 
A Lajosmizse felől közlekedő vonatok – a hajnali 2919, 2929 sz. 
és késő esti 2931 sz. vonatok kivételével – Kispestig változatlan 

menetrend szerint, Kispesttől módosított menetrend szerint 
közlekednek, Budapest-Nyugatiba 5 perccel később érkeznek. 
A hajnali 2910, 2919, 2929 sz. és késő esti 2958, 2968, 2931 sz. 

vonatok alapmenetrend szerint közlekednek. 

A vasútvonal részletes vágányzári menetrendje 

megtalálható az állomási pénztáraknál, 

ügyfélszolgálatoknál, illetve elérhető a 

MÁVDIREKT +36 (1) 3 49 49 49-es telefonszámán 

és a www.mavcsoport.hu honlapon. 

7754-3/2022/START 
MÁV-START / Menetrendtervezés 

APPHOLMI
A TELEPÜLÉSI APPLIKÁCIÓ

HÍREK ESEMÉNYEK INFÓK

MINDEN EGYMINDEN EGY  
HELYEN!HELYEN!





Ócsa Öreghegyi
Pincesor Egyesület

Orbán napi Nyitott Pincenap Program
2022.05.28.

10:00 Zenés pincenyitogató 

12:30 Ünnepélyes megnyitó és ökomenikus keresztszentelés- áldás

  Köszöntőt mond: Pánczél Károly országgyűlési képviselő

  Bukodi Károly polgármester 

  Nyulas Pál Pincesor Egyesület elnöke

  Keresztszentelés, áldás: közreműködik Szentháromság kórus

  Mihoc Valérián plébános, Hantos Péter Nt lelkipásztor, Papp Barnabás baptista lelkipásztor

13:00 Jó ebédhez szól a nóta – Varga Band zenekar

14:00 - 15:45 Színpadon műsorok:

  Flashdance Tánciskola táncosainak bemutatkozása (óvodás és serdülő csoport)

  Főzőshow - kóstolóval

               Ócsai Asszonykórus

               Kárpáti Szilvia népi mesemondó

              Pelsőczi Gergő és társai nótacsokor

16:00 Borlovagok bevonulása, borlovag avatás

16:45 főző-, bor és pálinkaverseny eredményhirdetése

19:00 László Attila előadóművész koncertje

  (a 2011.évi Csillag Születik nyertese)

A borversenyre a nevezés május 15-ig történik 3 üveg bor leadásával Tóth  Bélánál, telefon:   
0630/9338807   

A pálinkaversenyre és a főzőversenyre május 28-án a helyszínen lehet nevezni.

A pálinkaversenyre 3 dl pálinka leadásával 11 óráig lehet nevezni Gál Attilánál, telefon: 0630/5131418

A főzőversenyre jelentkezni 10-12 óráig, étel leadása 13 óráig Barizs Norbertnél, telefon: 0670/3677857

 A bor, pálinka és étel nevezési díja 1.500,- Ft fajtánként, ételenként.

A helyszínen lehetőség lesz borkóstolásra, melynek feltétele kóstoló jegy vásárlása, mely magába foglal-
ja a Pinceegyesület poharát is, díja: 5 kóstolós – 3.000,- Ft,   10 kóstolós - 4.500,- Ft.

Rendezvénnyel kapcsolatban érdeklődni
 Nyulas Pál 06/30/4660940            Sponga Károlyné 06/30/2638549        Viola Tamás 06/30/9442299
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PRÓBÁLD KI KERESKEDÉSÜNKBEN!
A megadott értékek a típusjóváhagyás során rögzített, gyári felszereltséggel kerültek megállapításra, és a hirdetés feladásának időpontjában érvényesek. A nevezett értékek nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékozta-
tónak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak a 715/2007/EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak megfelelően. Ezen értékeket egyes többletfelszereltségek, tartozékok, valamint a vezetői szokások és 
egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. A kép illusztráció. Részletek a márkakereskedésben.      

A ŠKODA FABIA modellek WLTP szerint mért fogyasztása:  4,4 - 7,6 l/100 km, CO2 kibocsátása 99 - 173 g/km

reltségek, tartozékok, valamint a vezetői szokások és 

 kibocsátása 99 - 173 g/km

AZ ÚJ ŠKODA FABIA

PORSCHE M5
1238 Budapest, Szentlőrinci út
+36 1 421 8220
www.porschem5.hu







A „Volkswagen Sport Tesztnapok” rendezvényen részt vevő modellek motorizáltságtól függő, kombinált 
átlagfogyasztása: 7,3-9,9 l/100 km, CO₂-kibocsátása: 166-223 g/km. A megadott értékek a típusjóváhagyás során 
rögzített, gyári felszereltségekkel kerültek megállapításra, és a hirdetés feladásának időpontjában érvényesek.  
A nevezett értékek nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem a különböző járműtípusok 
összehasonlítására szolgálnak, a 715/2007/EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak megfelelően. Ezen értékeket 
egyes többletfelszereltségek, tartozékok, valamint a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők  
(pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. A képeken látható gépkocsik illusztrációk.

roadshow.volkswagen.hu

Emlékezetessé tesszük az idei éved, hiszen hozzád is megérkeznek a Volkswagen Sport Tesztnapok,  
ahol hat napon keresztül próbálhatod ki a legkülönlegesebb sportos modelljeinket. Ha régóta szeretnéd 
megtapasztalni, milyen élményekkel vár a T-Roc R-line, a Golf R, a Golf GTI Clubsport, az Arteon Shooting 
Brake R, vagy a Tiguan R, regisztrálj és foglalj időpontot online márkakereskedésünkbe!

VOLKSWAGEN  
SPORT TESZTNAPOK
Próbáld ki hat sportos  
modellünket hat napig  
márkakereskedésünkben!

Helyszín: Porsche M5 - Budapest
Időpont: 2022. június 10-15.
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