
H I R D E T É S 2014. március 10., hétfő

Tóparti rodeóshow
KICSIKNEK, NAGYOKNAK A Szent György-napi lovasünnep 

Április 25–27. között ismét 
érdemes lesz kilátogatni a 
tatai Öreg-tó partjára, ahol  
ismét megendezik a Szent 
György-napi lovasünnepet és 
lovas áldást. 

Szűr Annamária

A szervező Tatai és Térségbe-
li Lovasélet-fejlesztő Szövet-
ség elnöke, Straubinger Zoltán 
elmondta: a rendezvény ezút-
tal is ingyenesen látogatható, 

program összeállításakor pe-
dig az volt a legfontosabb vezér-
elv, hogy mindegyik korosztály 
megtalálja a stílusának, érdek-
lődési körének megfelelő szóra-
kozási, kikapcsolódási lehető-
séget.

- Már több helyszíni bejárá-
son is túl vagyunk. A rodeó 
show ezúttal is a régi lovarda 
mögött kapott helyet. Ez az im-
pozáns, lenyűgöző show egyéb-
ként az egyetlen, amelyre kü-
lön belépőt szedünk, a jó hír vi-
szont, hogy szombaton és va-

sárnap is lesz egy-egy előadás - 
részletezte Straubinger Zoltán, 
akitől azt is megtudtok: az Es-
terházy-kastélynál a nagyszín-
padot úgy helyezik el, hogy iga-
zán különleges látvánnyal vár-
ják majd a Magna Cum Laude-, 
Kökény Attila-, vagy épp Nótár 
Mary koncertre érkezőket.

A lovasáldás és a sportver-
senyek mellett játszósétány is 
várja majd a kilátogatókat, de 
kézműves árusok és helyi ze-
nekarok is várják majd az ér-
deklődőket. � n 
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Tavaly nagy siker volt a látványos rodeóshow, amely az idén is a tóparti lovaspályán kap helyet 
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Én ajánlottam új előfizetőt a 24 Órának:

Új előfizető* a 24 Órára és ajándékba
kapja a Vasárnapi 24 Órát:

Töltse ki a kupont és adja át a megyei lap
kézbesítőjének vagy hívjon minket telefonon:

Előfizetői kód:

Név:

Név:

Cím:

Cím:

Telefon:

Telefon:

2000 Ft-os Sodexo ajándékutalvány
10x1kg Sikér búzafinomliszt
Kerámia késkészlet 8x1 kg kristálycukor
8x250 g őrölt Sjáli kávé

Kérem, a következő ajándékot küldjék el részemre:

E-mail:

E-mail:

Az akcióban részt kívánok venni és vállalom, hogy a 24 Óra
hűségszerződéses előfizetője maradok a jelen előfizetésemet
követő legalább hat hónapon át.

Az akcióban részt kívánok venni és vállalom, hogy a 24 Óra
hűségszerződéses előfizetője maradok a jelen előfizetésemet
követő legalább hat hónapon át.

Ajánló aláírása Új előfizető aláírása

Igen, megrendelem a 24 Órát 2790 Ft/hónap áron,
ajándék vasárnapi számmal és a díjat havonta befizetem
a kézbesítőnek.

Az ajándékot az ajánlott új előfizetés díjának befizetése után a kézbesítőnk 
viszi ki Önnek! Kérjük, hogy töltse ki a kupont és töltesse ki az új előfizetővel is! 
Mindkettőjük aláírása után adják át a megyei lap kézbesítőjének!

* Az akció Komárom-Esztergom megye területén, 2014. március 31-ig érvényes és csak új előfizetőkre 
vonatkozik! Új előfizetőnek azt a megrendelőt tekintjük, akinek a megrendelés leadását megelőzően 
adott néven vagy címen az előző 2 hónapon keresztül nem volt előfizetése a megyei lapra.

** Az árus árhoz képest

!
!

Közel 40%
kedvezmény!**

SODEXO 
ajándékutalvány
l  több mint 1800 elfogadóhely 
     Komárom-Esztergom Megye 
     területén élelmiszerre, 
     műszaki cikkre, vegyiárura

Kerámia késkészlet
l  4 db-os készlet, konyhamester
     kerámia bevonat

10x1kg Sikér búzafinomliszt
l BL-55, Superbrands magyar termék

8x1 kg kristálycukor
l  befőzéshez,  sütemény készítéshez

8x250 g őrölt Sjáli kávé
l  Arabica és Robusta kávé keveréke
l  alacsony csersavtartalom
l  lágyan édes íz
l  közepes pörkölés

 

 

PROGRAMOK

www.vertescenter.hu

www.facebook.com/vertescenter

VARÁZSLATOS ESTI KEDVEZMÉNYEK

• 20:00–22:00   kedvezményes késő esti vásárlás

• 20:00–22:00   az MCE felsőgallai Amatőr 

   Csillagász Klub  csillagászati előadása 

    (távcsövekről, az univerzum csodáiról, asztrofotózásról)

A jó hangulatról 20:00-22:00 között 

Zimmerer Tamás gondoskodik.

A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

Március 14-én a Vértes Centerben

MÁRCIUS 14-ÉN PÉNTEKEN TÖLTS VELÜNK

EGY VARÁZSLATOS ESTÉT, AHOL ÜZLETEINK 

MEGHOSSZABBÍTOTT NYITVA TARTÁSSAL 

ÉS VONZÓ ÁRAKKAL VÁRNAK. VÁSÁRLÁS 

UTÁN SE SIESS HAZA – 22 ÓRÁTÓL 

VASTAG CSABA FELLÉPÉSE VÁR.

késő esti vásárlás

22:00–22:30      Vastag Csaba

www.vertescenter.hu
facebook com/vertescenter
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UTÁN SE SIESS HAZA

VASTAG CSABA FELLÉPÉSE VÁR. 22

*Az ajándékátvétel feltétele 1 db legalább 5.000 Ft értékű blokk felmutatása 

az információs pultban. 1 vásárló 1 blokkal csak 1 db ajándékbögrére jogosult.Az első 100 vásárló színes bögrét kap ajándékba.*

2800 Tatabánya, Győri út 7-9.

A kedvezmények listáját keresd a szórólapon, a tavaszi Vértes Center 

Világa magazinban, valamint a www.vertescenter.hu oldalon.


