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2200 Monor, Kossuth Lajos u. 65-67.
Tel.: 06-29/413-212, 410-409

Művelődési Ház
2200 Monor, Bocskai u. 1.

IRODAI ÜGYFÉLFOGADÁS:
Hétfő: 8.00–17.00
Kedd: 8.00–17.00
Szerda: 8.00–17.00
Csütörtök: 8.00–17.00
Péntek: 8.00–13.00
Szombat: Rendezvény szerint
Vasárnap: Rendezvény szerint

Jegyértékesítés, terembérlet, időpontegyeztetés, szak-
mai információk ügyében, kérjük irodai ügyfélfogadás 

alatt keresse munkatársainkat! Az irodai ügyfélfogadás 
után, csoportjaink működési ideje alatt csak ügyeletet 

biztosítunk. Megértésüket köszönjük! Saját rendezvénye-
inkre a belépőjegyet keressék egy hónappal a rendezvény 

előtt. Népszerű előadások esetén, javasoljuk,  
hogy éljenek a jegyelővételi lehetőséggel! 

Jegyrendelés, információ
a www.vigadokft.hu honlapon,a 06-29/413-212-es tele-

fonszámon, vagy a vigado@vigadokft.hu e-mail címen.

TÁMOGATÓINK, EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK:  
Monor Városi Önkormányzat, Monor Város- és Uszodaüze-
meltető Nonprofit Kft., Monor Városi Tűzoltóság, Monori 
Rendőrkapitányság, Monori Mentőállomás, KÖVÁL Zrt.,  
Kruchio Design, Polgárőr Egyesületek, Monori Strázsák 

Néptáncegyesület, egyházak, intézmények, civil szerveze-
tek, Gemini TV, Régió Lapkiadó Kft., Williams TV, 

www.monoronline.hu
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2014. január 11. 16 óra
Vigadó Díszterem

Hagyományos Újévi Operett
„Rózsám, viruló kis rózsám”
Barangolás a magyar nóta és operett világában

Az egész estét betöltő műsorunk felejthetetlen kikapcsolódást 
nyújt a műfaj szerelmeseinek és azokak is, akik csak most 
ismerkednek az operett és a nóta világával! Kacsóh Pongrácz, 
Lehár Ferenc, Kálmán Imre, Ábrahám Pál, Jacobi Viktor, 
Fényes Szabolcs legnépszerűbb melódiái közkedvelt művészek 
előadásában csendülnek fel!

Közreműködnek:
Szeredy Krisztina (Énekművész)
Domoszlai Sándor (Magánénekes)
Lejtényi Ágnes (Zongoraművész)
Liscsinszky Katinka (Táncművész)
Kovács Szilárd (Táncművész)

Kezdje kellemes szórakozással az új esztendőt! 

Belépőjegyek 2013-ban 1600 forintért, 
2014-ben 2000 forintért válthatók. 

Jegyrendelés, információ a www.vigadokft.hu honlapon, a 
06-29/413-212-es telefonszámon, vagy a vigado@vigadokft.hu 
e-mail címen.



5

2014. január 18. 17 óra
Vigadó Díszterem

Ünnepi műsor a Magyar 
Kultúra Napja alkalmából
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Berecz András önálló estje

A Kossuth Lajos díjjal elismert Berecz András így jellemzi 
magát: „álomszövő, amit éjszaka álmodik, nappal mesévé 
hímezi.” Úgy peregnek nyelve alatt az ízes szavak, mint 
nagyanyáink keze alatt a rokka. Ezeket a meséket fonja 
tovább, majd Önöknek Monoron bontogatja édes és fullánkos 
történetekké.

Belépőjegyek 2013-ban 1500 forintért, 
2014-ben 2000 forintért válthatók.

Jegyrendelés, információ 
a www.vigadokft.hu honlapon,
a 06-29/413-212-es telefonszámon, 
vagy a vigado@vigadokft.hu e-mail címen.
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Vigadó, szervezés alatt

Nőnapi 
operett a 
Maya Trió 
tagjaival 

Mohácsi Attila 
és társulata több 
alakommal 
léptek már fel 
a Vigadóban. 
Előadásuk első fe-
lében a klasszikus 
nagyoperettek vi-
lágába kalauzolják 
Önöket, részle-
teket hallhatnak 
többek között a 

Csárdáskirálynő, Marica grófnő, Víg özvegy című darabokból. 
A szünetet követően a báli szezonba nyerhetnek betekintést. 
Carambolina, My golden baby, Tangolita, Hej cigány, Jön-e 
velem nagysád shimmyt járni?, Kacagó-ária, Grisett dal és 
még sok ismert operett sláger.
Lepje meg hölgyismerőseit egy szép estével csodaszép jelme-
zek, gyönyörű dallamok közt!
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Művelődési Ház

Játékos Tudomány kiállítás 

Öveges professzor megvalósult álmát rendezzük be a Művelődési 
Házban. Egy tudományos múzeum, ami a természet törvényeit, és 
jelenségeit mutatja be szokatlan, látványos formában. A kiállítás 
nemcsak bemutatja ezeket a jelenségeket, hanem meg is magya-
rázza. 2005 a fizika éve volt, ennek apropójából készült e kiállítás, 
hogy játékos formában mutassa be a természeti törvényeket, még-
hozzá úgy, hogy a látogatók kiállított eszközöket saját maguk mű-
ködtethetik. A kiállítás elsősorban a fiatalabb korosztályhoz szól, 
de a felnőttek is nagy örömmel feledkeznek bele ezen eszközökkel 
való kísérletezésbe. Számos múzeum működtet hasonló játszóházat 
(San Francisco, London, München, New York) Magyarországon 
például a Természettudományi Múzeum játszóházában találkoz-
hatunk velük.
A kiállítás öt részre különül el: 1, Érdekes jelenségeket (gravitáció, 
fény, hang, elektromosság, mágnesesség) játékosan bemutató 
eszközök. 2, Ügyességet, gyorsaságot, koncentrációt próbára tevő 
játékok. 3, Illúziók, csalafinta képek galériája. 4, Ördöglakatok 
és logikai játékok. 5, Otthon saját kezűleg elkészíthető kísérletek 
bemutatója.
A kiállítást „rendhagyó fizikaóra” keretében ajánljuk általános 
és középiskolás osztályoknak! Csoportos látogatás esetén előre 
egyeztetett időpontban biztosítjuk a kiállítás megtekintését, kérjük 
keressenek fel minket elérhetőségeinken!

 A kiállításra belépőjegyet egységesen 400 forintért válthatnak. Osz-
tállyal érkező kísérőnek a kiállítás megtekintése ingyenes! Jegyrende-
lés, információ a www.vigadokft.hu honlapon, a 06-29/413-212-es 
telefonszámon, vagy a vigado@vigadokft.hu e-mail címen.
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2014. március 
Szervezés alatt

Közönségtalálkozó a HAZAJÁRÓK 
című televíziós műsor szereplőivel
A Duna TV-ből ismert Hazajárók forgatóstábja közönségtalálko-
zóra érkezik Monorra. A közönségtalálkozó alkalmával a filmjük 
bemutatása mellet mód lesz személyesen is találkozni a stáb munka-
társaival is. Különösen érdekes lehet a találkozó azon középiskolák-
nak, akik idegenforgalommal, honismerettel  kapcsolatos oktatást 
folytatnak. Fiatalos lendületű, bakancsos csapata 2012-ben Magyar 
Örökség Díjat vehetett át a Magyar Tudományos Akadémián. 30 
perces kisfilmjeik a trianoni magyar határon kívül lettek forgatva. 
Talán túlzás nélkül  kijelenthető, hogy olyan korszakos filmsorozat 
született meg a Hazajáró által, amely a Rockenbauer-féle, mára már 
legendává nemesedett  „Másfél millió lépés”-hez fogható.

2014. március 28.
Vigadó Díszterem

Városi sakkverseny 
általános iskolásoknak
A sakkjáték növeli az emlékezőtehetséget, tervszerű gondolko-
dásra tanít, ezáltal segít megfigyelni környezetünket és azokat a 
változásokat, amelyek körülöttünk zajlanak. Fejleszti a logikus 
gondolkodás képességét, más gondolatainak megismerését, növeli 
a képzelőerőt. Olyan tulajdonságok ezek, amelyek az élet minden 
területén szükségesek és hasznosak. Ezen gondolatok jegyében hir-
detjük meg minden évben a „Suli Sakk Kupa” versenyt a monori 
általános iskolák csapatai között. Ebben az évben 2014. március 
28-én (péntek) 14 órakor folytatódik a verseny a SULI-SAKK 
KUPÁÉRT, amelyre minden iskolából 10 fős csapatot várunk!
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2014. április 12. 17 óra
Vigadó Díszterem

Ünnepi műsor a Magyar 
Költészet Napja alkalmából   

Koncz Gábor Kossuth-díjas színművész estje 
Gyorsvonat – vallomás sorskérdéseinkről – címmel 

A Kossuth-díjas színművész 
kedvenc költőitől, íróitól 
válogat verseket, novellákat 
élete és szemlélete bemutatására. 
Hitet tesz az igaz emberség, a 
humánus együttélés és a munka, 
teljesítmény elismerése mellett. 

Mindezt - remek írások tükrében-, a művész úrra jellemző őszin-
teséggel, vonzó férfiassággal teszi. Nem hiányzik a humora sem, 
amikor emberi hibáinkról szól.  

„A bátrak sem élnek örökké, de a gyávák sohasem.” – Koncz Gábor

Várjuk Önt is szeretettel! A rendezvény után minden kedves ven-
dégünket borkóstolóra invitáljuk, ahol a Csúzi Családi Pincészet 
legjobb borait kóstolhatják meg!

Kedvezményes belépőjegyek 1100,  
felnőtt belépőjegyek 1400 forintért válthatóak.

Jegyrendelés, információ 
a www.vigadokft.hu honlapon,
a 06-29/413-212-es telefonszámon, 
vagy a vigado@vigadokft.hu e-mail címen.
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2014. április 15.
Művelődési Ház, szervezés alatt
 

Húsvéti kézműves foglalkozás és 
húsvéti kaland Nyúlcsi Julcsival
Húsvéti kézműves foglalkozás, tojásfestés,  
papírmozaik és csibefarm készítés 14 órától.

16 órától Nyúlcsi Julcsi zenés mesejáték. Nyúlcsi Julcsi, 
Nyúl Béla és Nyúl Géza bájos, interaktív, élő játéka mellett 
kesztyűs és botos bábok jelenítik meg az erdő állatait. Nagy a 
készülődés Nyúlfalván, hiszen minden nyuszi húsvéti tojást 
fest. Fortélyos mester, a minden hájjal megkent ravaszdi róka 
– aki mindenre képes, hogy gyomrát megtöltse – megpróbálja 
elrontani az ünnepet, de vajon sikerül-e neki?
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2014. május 13. 17 óra
Művelődési Ház
 
Alma együttes koncertje

A közismert 
gyerekzene-
kar a családi 
koncert során 
improvizatív 
módon kezeli 
a táncos-zenés 
együttlétet: a 
gyerekek, sőt a 

szülők, pedagógusok is aktív részesei és formálói a sok vidám-
sággal fűszerezett műsornak. Sikerük kulcsa a gyermeklelket 
megérintő őszinteségben, a nevető-,  és táncizmokat megmoz-
gató képességükben rejlik. 
A zenekar műsorában a nagysikerű saját dalok mellett 14 éve 
töretlen sikerrel adja elő a klasszikus és kortárs költők leg-
szebb verseit megzenésítve.  Műsoruk során nevetve tanítják 
a gyerekeket, miközben felhőtlen és tartalmas szórakozást 
nyújtanak az egész családnak. 
A koncertre szeretettel várunk minden dalolni, kacagni és 
táncolni vágyó gyermeket és gyermeklelkű felnőttet.

Családbarát rendezvény!
Egy éves kor alatti gyerekek ingyen jöhetnek a szüleikkel.
Három gyerekkel egy felnőtt kísérő belépése ingyenes.

Jegyrendelés, információ a www.vigadokft.hu honlapon,
a 06-29/413-212-es telefonszámon, 
vagy a vigado@vigadokft.hu e-mail címen.
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2014. május 25.
Piac- és Fesztiválcsarnok, szervezés alatt

Városi gyereknap 

– Monori Kézműves Alkotók Klubjának kiállítása
– Kézműves foglalkozások 
– Egészségügyi szűrések
– Mentős bemutató
– Kirakodóvásár 
– Színpadi programok

2014. június 7.
Szervezés alatt

Borvidékek Hétvégéje a Monor Kör-
nyéki Strázsa Borrend szervezésében

A Monor Környéki Strázsa Borrend célja nem csak a helyi, de 
az országos borkultúra népszerűsítése is. E cél mentén kerül 
immár harmadik alkalommal megrendezésre a Borvidé-
kek Hétvégéje. Egyedülálló módon, autentikus pincefalu 
környezetbe hozza össze mind a 22 magyar borvidéket és a 
bort szerető embereket; kikapcsolódásra, kirándulásra vágyó 
családokat. Mindezt az ország közepén, Budapest közvetlen 
szomszédságában. 

A Borvidékek Hétvégéjét a Magyarországi Borrendek Orszá-
gos Szövetsége teljes támogatása is övezi. Velük együttműköd-
ve választjuk ki a bort kínáló borászatokat az ország szinte 
valamennyi történelmi borvidékéről. Az idei év tervei szerint 
30-35 kínáló borászatot várunk a legszebb, legjobb adottsá-
gokkal rendelkező helyi borospincékbe. 
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Piac- és Fesztiválcsarnok

Országos Nyugdíjas Kulturális Találkozó 
„Ne tartogass semmit egy-egy különleges alkalomra, amíg 
élsz minden nap egy különleges alkalom!”

Nyugdíjas találkozó, az ország egészéből érkező fellépő 
csoportok és vendégeik részére, immáron tizenegyedik 
alkalommal. Művészeti csoportok jelmezes, zenés felvonulása 
a városközpontban. Vendégek köszöntése nyugdíjas kultúr-
csoportok bemutatkozása a Fesztiválcsarnokban. A színpadi 
programok után tombola és nyugdíjas táncos mulatság.

Jöjjön kikapcsolódni és töltsünk együtt Monoron újra egy 
szép napot!
Nem csak fellépőként, vendégként, nézőként is szívesen 
látjuk!
Monoron lakik, de soha nem volt még vendég a Strázsa-he-
gyen? Van kedve távoli nyugdíjas barátaival kikapcsolódni? 
Várjuk Önt is egy kellemes délutánra!
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2014. július 21-25.
Művelődési Ház

Művészeti napközis tábor

2014. hatodik alkalommal várunk Téged is Monoron, a Viga-
dó Nonprofit Kft. által szervezett művészeti napközis táborba. 
Minden nap 8:00-16:30-ig érdekes programokkal, foglalkozá-
sokkal várjuk a jelentkezőket 7 és 16 éves kor között.  
A résztvevők számára tízórait és meleg ebédet biztosítunk. 

Foglalkozások szakemberek vezetésével:
 – festészet 
 – grafika 
 – néptánc 
 – moderntánc
 – szobrászat 
 – színjátszás  
 – sportnap
 – autóbuszos kirándulás. 
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2014. augusztus 16-20.
Monor városközpont, szervezés alatt

Új Kenyér Ünnepe

Az Új Kenyér ünnepe alatt Monoron a Szent 
István téren felállított színpadon minden este 
koncertet szervezünk: 

augusztus 16. Cimbaliband
augusztus 17. Dinoszaurusz Band; Deák Bill Gyula 
augusztus 18. Kalapos Folk Band
augusztus 19. Vecsési Fúvószenekar
augusztus 20. Zűrzavar zenekar; Hevesi Happy Band

A koncertek előtt a színpadon minden nap más helyi csoport 
mutatkozik be, többek között a Monori Strázsák Néptánc 
Egyesület, Dalkör, Zumba, Napraforgócska gyermek néptánc-
csoport. 
 
Augusztus 17-én házi készítésű péksütemények versenye és 
kóstoltatás.

A téren felállított faházakban a helyi pékmesterek és kézmű-
ves borászatok ízletes termékeit kóstolhatják meg. A kisgyer-
mekes családok körében szokványos hétvégéken is népszerű 
szökőkút környéke, és a közeli idén átadott modern játszótér 
erre az öt napra mini vidámparkká változik, ugrálóvár, óriás-
csúszda és arcfestő várja a gyerekeket és szüleiket. 

A rendezvény záró napján, mely egybeesik az Államalapítás 
Ünnepével a helyi történelmi egyházak közös ökumenikus 
alkalom keretében áldják meg az új kenyeret.



16

M
eg

em
lé

ke
zé

se
k 

és
 e

m
lé

kn
ap

ok
2014. február 8.
Vigadó 

A házasság világnapja a Nagycsaládo-
sok Monori Egyesülete szervezésében
2014. február 25.
Petőfi utcai emléktábla

Kommunista Diktatúra 
Áldozatainak Emléknapja
2014. március 15.
Városközpont, Kossuth-
szobor

Megemlékezés 
az 1848-49-es 
forradalom és 
szabadságharc 
eseményeiről.
Ünnepi műsort ad a 
Monori Strázsák Néptánc 
Egyesület.

2014. május 30.
Vigadó

Pedagógus nap

2014. június
Vigadó

Semmelweis nap
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Az év második felére tervezett rendezvényeink: 

2014. szeptember 

Schaffer Erzsébet író, a Nők Lapja 
Pulitzer-emlékdíjas újságírójának 
előadása

2014. október 10. 

Lackfi János, József Attila-díjas 
költő, író előadása

2014. november 

Operett gála 
Oszvald 
Marikával

2014. november 

Angyali üdvözlet 
címmel adventi 
kiállítás
2014. december

Szép szerelmem Magyarország címmel 
Nemcsák Károly és Tolcsvay Béla estje 
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Pest megyei ifjúsági 
hangversenysorozat
Vigadó Díszterem

2013. december 

„Top 10” kórusművek
Közreműködik a Nemzeti Énekkar
Vezényel: Antal Mátyás

2014. február

„Top 10” kamaraművek
Közreműködik Taraszova Krisztina – zongora 
és Rácz István – ének

2014. április

„Top 10” zenekari művek
Közreműködik a Duna Szimfonikus Zenekar
Vezényel: Deák András
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okA hat éve alapított „Közös nevező” kiállítás-sorozat keretében 
2014. első felében a következő kiállítók mutatkoznak be a 
monori Vigadó Galériában:

2014. január 6.  

Tisza-Kalmár György festőművész 
(Tapolca-Diszel)

2014. február 3. 

Srankóné Kacsó R. 
festőművész (Budajenő) 

2014. március 3.

Jancsovicsné Bakosi Mária 
festőművész (Tápiószele)

2014. április 7.

Makray János festőművész 
(Tótvázsony)

2014. május 5.

Czentyéné Zolnai Irén képzőművész 
(Debrecen) 

2014. június. 2.

Szalai Gáborné Krisztina (Monor)
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k A Művelődési  Házban működő 
állandó csoportok

 Hétfő: Szivárvány nyugdíjas klub 17.00–22.00
  Kis-Strázsák néptánccsoport 17.30–19.00
 Kedd: Pedagógus nyugdíjas klub
  Minden hónap harmadik keddjén: 16.00–20.00
  Borzsák Endre Hagyományőrző Egyesület
  18.00–20.00
 Szerda: Vasutas nyugdíjas klub
  Minden hónap 2. szerdáján: 14.00–18.00
  Gamedance modern tánc csoport
  16.30–20.00
 Csütörtök: Városi nyugdíjas kör 15.00–22.00
  Ovis néptánc 16.00–17.00
  Napraforgócska gyermek-néptánc  
  iskolás csoport 17.00–18.30
   Merlot felnőtt színjátszó csoport
  18.30–20.30
 Péntek: Idősek klubja 16.00–19.00
  Monori Strázsák Néptánc Egyesület
  17.00–22.00

Vigadó Kulturális és Civil Központban 
működő állandó csoportok 

 Hétfő: Monori Galamb- 
  és Kisállattenyésztők Egyesülete
  Minden hónap első hétfőjén 18.00–20.00
  Torna 18.30–20.00
 Kedd: Kézműves Alkotók Klubja
  Minden hónap második keddjén 16.00–18.00



21

Sz
ak

kö
rö

k,
 k

lu
bo

k,
 P

ar
tn

er
ei

nk
 re

nd
ez

vé
ny

ei
 

 Csütörtök:  Sakk klub 16.00–20.00
  Díszmadár- és kisállattenyésztők klubja
  Minden hónap utolsó csütörtökén
  18.00–20.00
  Torna 18.30–20.00
  
  „Közös út” Cukorbetegek Egyesülete 
  egyéni időbeosztás alapján
  Nagycsaládosok Monori Egyesülete
Csoportjainkba folyamatosan várjuk a jelentkezőket 
a foglalkozások időpontjában!

Partnereink rendezvényei
Monor Környéki Strázsa Borrend 
2014. február 1. Vigadó 
Lovagi lakoma és borászbál
2014. április 5. József Attila Gimnázium 
Városi borverseny
Szivárvány Óvoda
2014. február 7. Művelődési Ház
Farsang
Monori egyházak
2014. február 8. Művelődési Ház
Egyházi farsang
Monor Hegyessy Lions Club
2013. február 15. Monori Pincefalu, KultPince
Strázsahegyi Fánkfaló
V-68-as Galambász Egyesület
2014. február 14-16. Művelődési Ház
Galambkiállítás
Szterényi József Szakközépiskola és Szakiskola
2014. február 22-23. Művelődési Ház
Az iskola színjátszó csoportjának előadása
Család ellen nincs orvosság címmel bohózat két részben
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2014. március 19. és június 18. Művelődési Ház
Véradás
Napraforgócska gyermeknéptánc-csoport
2014. április 5. Művelődési Ház
Táncház
Monori Lokálpatrióta Egylet
2014. április 12. Művelődési Ház
Kolbászverseny- és kóstoló
Dr. Borzsák Endre Városi Könyvtár
2014. április 16. Vigadó Díszterem
Városi vers- és prózamondó verseny
Nemzetőr Általános Iskola
2014. április 29. Petőfi utca
Tánc világnapja
2014. május 24. Bacchus tér
Strázsahegyi Tekerő amatőr terepkerékpár-verseny
2014. május 31. Művelődési Ház
Nemzetőr Gála
Nagycsaládosok Monori Egyesülete
2014. május 3. Művelődési Ház
Anyák napja
Telepi Vöröskereszt
2014. május 11. Művelődési Ház
Anyák napja
Közös Út Cukorbetegek Egyesülete és Védőnői Szolgálat
2014. május 17. Művelődési Ház
Egészség nap
Ady Úti Általános Iskola
2014. május 23. Vigadó Díszterem
Forrás kórus évzáró hangversenye
Monori Gazdakör
2014. május 24. Orbán-szobor
Orbán-napi Sokadalom
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m2014-ben szervezés alatt
Vigadó számítógépes oktatóterem

Kattins rá, Nagyi!
Kedves Nagymamák, Nagypapák!

Önök is többször hívják 
unokáikat segíteni, ha valamit 
meg szeretnének nézni az 
Interneten? 
Bosszankodnak, azon, hogy 
nem tudják mit is jelent az, 

hogy további információ: www……hu?
Érzik, hiányát annak, hogy külföldön lévő hozzátartozóikkal, 
más településen élő barátaikkal nem tudnak, gyorsan, ingyen 
levelet váltani, képet küldeni esetleg beszélgetni?
Szeretnének önállóan vásárolni az internetről? Megnézni a 
menetrendet, vagy az orvos rendelési idejét? Új receptet letölteni, 
vagy csak információkat, pletykákat olvasni, esetleg hivatalos 
ügyeiket, sorban állás nélkül, otthonról intézni?
A Budapesti Művelődési Központ 2002-ben dolgozta ki a 
kifejezetten az idősek internetes ismereteit megalapozó képzési 
programját „Kattints rá, Nagyi!” címmel, melyet azóta is folya-
matosan fejleszt. A kezdetben csak helyi szinten folyó képzést 
az évek során hálózattá bővítettük, mely 2010-ben elnyerte a 
Tempus Közalapítvány „Hálózati tanulásért díj”-át. 
A képzés célja, hogy a nyugdíjas résztvevők képessé váljanak az 
internet alapfokú használatára. Mindezt tapasztalt oktatókkal és 
gyakorlatorientált képzési programmal valósítjuk meg.
A tanfolyam a UPC Magyarország Kft. támogatásával valósulhat 
meg. 
Várjuk Önt is szeretettel!
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A Vigadó szolgáltatásai

Terembérlet 12-240 főig:  
Rendszeres terembérlet foglalás esetén kedvezményt 
adunk. 
 
TICKETPORTAL JEGYIRODA
Vásárolja meg belépőjegyét a legkeresettebb és leg-
népszerűbb magyarországi vagy akár külföldi előadá-
sokra pénztárunkban!

Eszközbérlet: Projektor, mikrofon, CD-lejátszó, 
DVD-lejátszó, írásvetítő, vászonnal

Családi és céges rendezvények, konferenciák, gyer-
mekzsúrok szervezése, igény szerinti programokkal, 
fellépőkkel, büfével.

Esküvők, lakodalmak, osztálytalálkozók 
szervezése és lebonyolítása. 
Kérje egyedi árajánlatunkat!

Irodabérlet: A Vigadó Nonprofit Kft. emeletén 12-19 m2 

alapterületű klimatizált, akadálymentesített első eme-
leti irodák hosszú távra bérbeadók, akár bútorozva is. 
Megtekinthetőek az intézmény nyitvatartási idejében. 
Információ a helyszínen, vagy elérhetőségünk bárme-
lyikén kérhető.  
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