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k Vigadó Kulturális és Civil Központ

2200 Monor, Kossuth Lajos u. 65-67.

Művelődési Ház
2200 Monor, Bocskai u. 1.

IRODAI ÜGYFÉLFOGADÁS:
Hétfő: 8.00–16.30
Kedd: 8.00–16.30
Szerda: 8.00–17.30
Csütörtök: 8.00–18.00
Péntek: 8.00–13.00
Szombat: Rendezvény szerint
Vasárnap: Rendezvény szerint

JEGYRENDELÉS, INFORMÁCIÓ: 
a www.vigadokft.hu honlapon,

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

Saját rendezvényeinkre a belépőjegyet keressék 
egy hónappal a rendezvény előtt! 

Népszerű előadások esetén, javasoljuk, 
hogy éljen a jegyelővételi lehetőséggel!

TÁMOGATÓINK, EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK:  
Monor Városi Önkormányzat, Monor Város- és Uszodaüze-
meltető, Nonprofit Kft., Monor Városi Tűzoltóság, Monori 

Rendőrkapitányság, Monori Mentőállomás, Kruchio De-
sign, Polgárőr Egyesület, Monori Strázsák, Néptánc Egye-

sület, Egyházak, intézmények, civil szervezetek, Gemini TV, 
Régió Lapkiadó Kft., Williams TV, www.monoronline.hu
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2013. január 5. 16 óra
Vigadó, díszterem

Hagyományos Újévi Operett
A Maya Trió operett és nosztalgia gálaműsora

Az évek óta nagy sikert arató, telt házas Újévi Operett mű-
sorral 2013-ban is várjuk Önöket! Mohácsi Attila, a Győri 
Nemzeti Színház tagja és csinos hölgy partnerei az előadás 
első felében olyan felejthetetlen dalokat hoznak el Önöknek, 
melyek a század elején is elhangzottak a Vigadó Dísztermé-
ben. Grófok, grófnők, cselédek, inasok fakadnak dalra az 
operettek nagy szerepeiből: ’Ha lennék egy lánykának édes’, 
’Tündérkirálynő légy a párom’,’ Gyere csókolj meg szaporán 
tubicám’, ’Hopsza Sári’, ’Délibábos Hortobágyon...’

A szünet után nosztalgia összeállítás minden korosztály 
számára: ’Járom az utam’, ’Este fess a pesti nő’,’ Love story’, ’ 
Ugye te is akarod?’, ’Holnap hajnalig’. Részletek a Grease, a 
Csókkirály az utcabál és más darabokból és filmekből.

Kezdje kellemes szórakozással az új esztendőt! 

Kedvezményes-elővételes belépőjegy 1500, felnőtt belépőjegy  
a koncert napján 1900 forintért váltható.
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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2013. január 15.
Vigadó, díszterem

Robin, a hód című gyerekelőadás Ke-
mény Henrik bábjainak felhasználásával

Robin, a hód meg a kutya fája című élő szereplős természetvé-
delmi mesejáték, Kemény Henrik bábjainak felhasználásával. 
A mese üzenete a természet, az erdő, és az élővilág védelme, 
egyedi humorral elmesélve. A Petőfi Csarnokban tartandó 
előadás előtt kizárólag Monoron!

Robin, a hód szerepében: BOBDOB
A bábok főbb szerepeiben az Emerton-díjas Katona Zászló 
bábművész

Díszlet és jelmeztervező: Sipos Orsolya
Hang: Dynacord Sound
Hangmérnök és zenei rendező: Leslie Soldier
Fény-  és pirotechnika: Megégő izzók csoport.
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2013. január 19. 16 óra
Vigadó, díszterem 

Magyar Kultúra Napja
Irodalmi névjegy „Mégis volna küldetés?” címmel 
Kubik Anna Kossuth-díjas színművész előadásában

A műsor a Kossuth-, és Jászai-
díjas, Érdemes művész Kubik 
Anna névjegye, bemutatkozás 
irodalmi műveken keresztül. 
Ars poetica, s egyéb vallo-
mások, rangos költemények 
szavaival, a magyar nyelv-

ről, szülőföld szeretetéről, hitről, családi összetartozásról, 
hazafiságról, közéleti témákról. Klasszikus és modern versek 
Ady, Babits, Kosztolányi, Tóth Árpád, Csoóri, Kányádi, Tóth 
Bálint, Gyurkovits, Lackfi műveiből válogatva.

Belépőjegyek elővételben 1100, az előadás napján 1500 forin-
tért 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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2013. március 7.
Vigadó, díszterem 

Nőnapi operett és kívánságműsor
Tóth Évával és Leblanc Győzővel

Színes és változatos operett 
műsorral és élő kívánságmű-
sorral várja Önöket Leblanc 
Győző a Magyar Állami Ope-
raház magánénekese és csinos 
partnere Tóth Éva. Kálmán 
Imre, Lehár Ferenc, Strauss, 
Jacobi Viktor, Ábrahám Pál, 
Huszka Jenő legismertebb 
operett dallamai csendülnek 
fel előadásukban, melynek 
végén Önök is kérhetik tőlük 
kedvenc operett vagy nosztal-
gia dalukat. 

Lepje meg hölgy ismerőseit egy kellemes estével! 

Nyugdíjas belépőjegy elővételben 950,  
a helyszínen 1300 forintért váltható.
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2013. március 22. 14 óra
Vigadó, díszterem 

Városi sakkverseny  
általános iskolásoknak
A Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit 
Kft. minden évben rendez sakkversenyt a monori 
általános iskolák csapatai között. 2013. március 
22-én (péntek) 14 órakor folytatódik a verseny a III. 
sakk vándorkupáért.
A sakkjáték növeli az emlékezőtehetséget, tervszerű gondol-
kodásra tanít, ezáltal segít megfigyelni környezetünket és 
azokat a változásokat, amelyek körülöttünk zajlanak. Fejleszti 
a logikus gondolkodás képességét, más gondolatainak meg-
ismerését, növeli a képzelőerőt. Olyan tulajdonságok ezek, 
amelyek az élet minden területén szükségesek és hasznosak.
Számos ország közoktatásában kitüntetett helyet foglal el a 
sakk oktatása, mivel sok kiváló tulajdonságot kíván művelőitől. 
A pedagógusok úgy tekintenek a sakkjátékra, mint személyi-
ségformáló, jellemnevelő, készség-képességfejlesztő módszerre.
A Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft. ilyen 
gondolatok jegyében hirdette meg a „Suli Sakk Kupa” ver-
senyt a monori általános iskolák csapatai között. Ebben az 
évben 2013.március 22-én (péntek) 14 órakor, már a III. SU-
LI-SAKK KUPÁÉRT folytatódik a verseny, amelyre minden 
iskolából 10 fős csapatot várunk! 

A verseny helyszíne: 
Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft. Díszterme
2200 Monor, Kossuth L. u. 65-67.



9

Re
nd

ez
vé

ny
ei

nk

2013. március 26.
Művelődési ház

Húsvéti kézműves foglalkozás és a 
Kék kutya című mesejáték óvodások, 
kisiskolások és családjaik részére 
14.30-tól húsvéti kézműves foglalkozás, gyöngyfűzés, 
tojásfestés és csibefarm készítés 

16.30-tól a Kék kutya című 
mesejáték a Cakkumpakli 
színház előadásában

A játékos darab az elfogadás té-
makörében segít utat mutatni a 
gyerekeknek. Az előadás során 
az élményanyagra koncentrálva, 
a színpadi hatásokra és a lát-
ványra építik mondanivalóju-
kat a társulat tagjai. A különbö-
ző karaktereket élőszereplőkkel 
és bábokkal vegyesen formálják 
meg, zenével, dalokkal és 
koreográfiákkal fűszerezve 
tálalják fel kis vendégeiknek a 
színházélményt.

Belépőjegy a kézműves foglalkozásra 300 forint. Az előadásra 
gyerekeknek 600, felnőtteknek 800 forint. Családi jegy (hár-
man, vagy többen jönnek egy családból) 2000 forint.
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2013. április 13–14.
Művelődési ház

Fényes Szabolcs: Maya
A monori Merlot Társulat újabb bemutatója

Aktuális történetünk a francia idegenlégióba kalauzolja 
kedves nézőinket, ahol a légiós katonák, a Berber-bár táncosai, 
művészei, és dolgozói hihetetlen történetein kacaghatnak a je-
lenlévők! A szereplők az este során megszámlálhatatlan kala-
majkába keverednek, amiből rendszerint humorosabbnál-hu-
morosabb megoldásokkal tudnak csak kikeveredni. És hogy 
hogyan alakul  Maya- Charlie; Rudi-Barbara; Dixi-Madeliene 
kapcsolata, és a többi szereplő sorsa, csak a helyszínen fog 
kiderülni azok számára, akik megnézik 5. bemutatónkat! Az 
okos mama, a My Fair Lady, az Anconai szerelmesek és az Egy 
csók és más semmi után a Maya című revü-operettel várjuk 
kedves nézőinket!

Bemutató
2013. április 13-14, 17.00 óra Monori Művelődési Ház
Támogatójegyek ára: 1000 Ft

Szereplők
Józan Zsuzsi, Bakos Edina, Kalocsai Kitti, Kiss Krisztina, 
Csorba Richárd, Borsos Gábor, Fodor Tamás, Tósoki Róbert, 
Kiss Bettina, Illés Máté, Tóth Linda, Monori Anna, Kovács 
Gergő, Mészáros Dániel

Zene: Kiss János
Színpadra alkalmazta, rendezte: Vereczkei Gabriella
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2013. május 3. 16.30
Művelődési ház

Kaláka együttes koncertje

A méltán népszerű Kaláka együttes Nálatok laknak-e állatok 
című zenés könyve több mint 20 éve a gyerekek kedvence. Az 
ebből készült koncertre várunk minden nevetni és szórakozni 
vágyó gyereket és felnőttet! Az együttes több mint 40 éves közös 
munkáját Kossuth-, és Prima Primissima-díjakkal ismerték el. 

A koncertre a gyerekek 1100, a felnőttek 1400 forintért válthat-
nak jegyet.

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

2013. május 24., 20 óra
Piac- és Fesztiválcsarnokban (Monor, Bocskai u.)

MAGNA CUM LAUDE élő koncert

A slágergyáros gyulai zenekart már senkinek nem kell 
bemutatni. Kellemes hangzású dalaik, közvetlen stílusuk sok 
nagy fesztivál fő fellépőivé és sokak kedvencévé tette őket. 
Hallgassa meg őket Monoron élőben is!

Belépőjegyek kaphatóak a Vigadó emeleti pénztárában
és az országos jegyirodákban február közepétől. Felnőtt belépő 
elővételben 2900, diák-nyugdíjas belépő 2000 forint.  
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2013. június 2.
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? A 
Kulturális Találkozó napján több pincében vendégfogadással 
és borkóstolóval várják Önt és városunk vendégeit is. A részle-
tekről érdeklődjön elérhetőségeinken!  

2013. május 26.
Fesztiválcsarnok 

MONOR VÁROSI GYEREKNAP

Tervezett programok: Kézműves foglalkozások , Baba-mama 
szoba, Kirakodóvásár, Egészségügyi szűrések, Rendőrségi és 
tűzoltósági bemutató, Színpadi programok
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2013. június 23. 
Fesztiválcsarnok (Monor, Bocskai u.) 

Az év leghosszabb napján  
az év legnagyobb koncertje
A MÁV Szimfonikus Zenekar  
és Mocsári Károly koncertje 
A MÁV Szimfonikus Zenekart 1945-ben alapította az ország 
egyik legnagyobb vállalata, a Magyar Államvasutak, amely 
a mai napig is legfőbb támogatója a közel száz muzsikust 
foglalkoztató együttesnek. Egyike az ország élvonalbeli hi-
vatásos zenekarainak, repertoárja a barokk zenétől a modern, 
kortárs művekig terjed.  A zenekar rendszeres közreműködője 
a Budapesti Tavaszi Fesztiválnak. A MÁV Szimfonikusok 
nevéhez fűződik az elmúlt évek egyik legnagyobb szakmai- és 
közönségsikere, a Mozart-maraton.
A zenekar vezetői:
Csaba Péter vezető karmester és művészeti vezető
Kesselyák Gergely karmester
Rodrigo De Carvalho állandó vendégkarmester
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r 2013. július 8-12.
Művelődési ház

Művészeti napközis tábor

Immár ötödik alkalommal várunk Téged is Monoron, a 
Vigadó Nonprofit Kft. által szervezett művészeti napközis 
táborba. Minden nap 8:00-16:30-ig más és más programokkal 
várjuk a jelentkezőket. A résztvevők számára tízórait és meleg 
ebédet biztosítunk. 

Foglalkozások szakemberek vezetésével:
 festészet 
 grafika 
 néptánc 
 moderntánc
 szobrászat 
 színjátszás  
 sportnap
 autóbuszos kirándulás. 

Jelentkezési korhatár: hét és 
tizenhat éves kor között. A 
tábor részvételi díja: 18.000 
Ft /egy családból a második 
és a többi jelentkezőnek 
14.000 Ft (amely magában 
foglalja naponta a kétszeri 
étkezést, uszodabelépőt, a 
kirándulást, a foglalkozások 
eszközeinek árát és a hazavi-

hető elkészített műveket). Jelentkezni a Vigadó Nonprofit Kft. 
irodájában személyesen lehetséges. 
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szervezés alatt álló programjaink:

2013. szeptember 

Máté Bence előadása
A BBC 2010. évi természetfotósának dedikálással 
egybekötött előadása 

2013. november

Fergeteges operett gála  
Oszvald Marikával

2013. december

Erőss Zsolt  
hegymászó  
vetítéssel egybe-
kötött előadása 
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A Pest megyei ifjúsági hangversenybérlet sorozat keretében 
tavasszal két előadásra várjuk a bérletes tanulókat:

2013. február 6. 

Honvéd Férfikar
Vezényel: Strauss Kálmán
Bartók: Székely népdalok Kodály : Fölszállott a páva, Huszt, 
Karádi nóták, Daltanulás

2013. április 30.

„Zene a szélrózsa 
minden irányából”
Duna Szimfonikus 
Zenekar     
Vezényel: Deák András

Haydn: Magyar rondó
Brahms: V. magyar tánc
Bartók: Román népi táncok
Rossini: A tánc
Bizet: Carmen-Torreádor dal
Grieg: Peer Gynt – Anitra tánca
Csajkovszkij: Diótörő – Arab tánc – Kínai tánc
Johann Strauss: Perzsa tánc
Borogyin: Poloveci táncok
Hacsaturján: Kardtánc
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Vigadó 

A házasság világnapja
a Nagycsaládosok Monori Egyesülete szervezésében

2013. február 25.
Petőfi utcai emléktábla 

Kommunista Diktatúra  
Áldozatainak Emléknapja

2013. március 15.
Városközpont, Kossuth-szobor

Megemlékezés az 1848-49-es forrada-
lom és szabadságharc eseményeiről.
Ünnepi műsort a József Attila Gimnázium  
diákjai adnak.

2013. május 31.
Vigadó 

Pedagógus nap

2013. június
Vigadó 

Semmelweis nap

2013. augusztus 20.

Az államalapítás 
ünnepe
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Vigadó, számítógépes oktatóterem

„Nagyi” internet tanfolyam
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?
Akkor jöjjenek el hozzánk, teljesen kezdő, főleg nyugdíjasok 
számára szervezett internet használatot és levezést okító képzé-
sünkre. 
Kezdő tanfolyam: 5x2 óra, majd igény szerint a folytatható.
Tanfolyam díja: 500 Ft/óra, melyet a jelentkezéskor, vagy legké-
sőbb az első foglalkozáson kell befizetni. 
Jelentkezés és tanfolyamindítás folyamatosan egész évben!
Helyszín: Vigadó, korszerű új számítógépekkel felszerelt. I. eme-
leti számítógépes oktatóterme. Monor, Kossuth L. u. 65-67.

Jelentkezni a helyszínen vagy a 29/413-212 telefonszámon lehet.
 Várjuk Önt is szeretettel!
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január 7. 17:00

N. Sebestyén Katalin festőművész kiállítása

február 4.

Nagy Parisa festőművész kiállítása

március 4.

Magyar Miklós festőművész  
és a négyek társaságának kiállítása

április 1.

Bimbó Tamás festőművész kiállítása

május 6

Magyar Mihály és Bényi Máté kiállítása

június 3.

Bukor Tibor és Bartha András kiállítása

Július 8.

Gy. Erdei Júlia filcmozaik kiállítás
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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
 Csütörtök: Városi nyugdíjas kör
  15.00–22.00
  Napraforgócska gyermeknéptánc  
  iskolás csoport 16.30–17.30
  Napraforgócska gyermeknéptánc  
  ovis csoport 17.30–18.30 
  
  
   

  
  
  
  Merlot felnőtt színjátszó csoport
  18.30–20.30
 Péntek: Idősek klubja
  16.00–19.00
  Monori Strázsák Néptánc Egyesület
  17.00–22.00
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Vigadó Kulturális és Civil Központban 
működő állandó csoportok
 
 Hétfő: Monori Galamb- 
  és Kisállattenyésztők Egyesülete
  Minden hónap első hétfőjén 
  18.00–20.00
 Csütörtök:  Baba-Mama Klub
  9.30–11.00
  Sakk klub
  16.00–20.00
  
  
  
  
  
  
  
  
  Díszmadár- 
  és kisállattenyésztők klubja
  Minden hónap utolsó csütörtökén
  18.00–20.00

  „Nagyi” internet tanfolyam
  szervezés szerint
  „Közös út” Cukorbetegek Egyesülete 
  egyéni időbeosztás alapján
  Nagycsaládosok Monori Egyesülete

Csoportjainkba folyamatosan várjuk a jelentkezőket 
a foglalkozások időpontjában!
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Monori egyházak
2013. február 2., Művelődési Ház

Egyházi farsang

V-68-as Galambász Egyesület
2013. február 8-10., Művelődési Ház

Galambkiállítás

Monor Hegyessy Lions Club
2013. február 16., Strázsahegy

Fánkfaló

Szterényi József Szakközépiskola és Szakiskola
2013. február 16-17., Művelődési Ház

Az iskola színjátszó csoportjának előadása

Vöröskereszt Monori Szervezete
2013. március 20. és június 19., Művelődési Ház

Véradás

Monori Strázsák Néptánc Egyesület
2013. március, Művelődési Ház

Tavaszköszöntő táncház

Városi Könyvtár
2013. április 24., Vigadó 

Vers- és prózamondó verseny

2013.június 22.

Múzeumok éjszakája
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eiNemzetőr Általános Iskola 

2013. április, Petőfi Sándor utca
A tánc világnapja

2013. május 25., Bacchus tér
Strázsa hegyi tekerő

Nagycsaládosok Monori Egyesülete
2013. május 4., Művelődési Ház
Anyák napi köszöntő

Ady Úti Általános Iskola
2013. május 10., Vigadó
Forrás kórus évzáró hangversenye

Közös Út Cukorbetegek  
Egyesülete és Védőnői Szolgálat
2013. május 11., Művelődési Ház
Egészségnap

Monori Gazdakör
2013. május 25., Orbán-szobor
Orbán napi sokadalom

Monor Környéki Strázsa Borrend
2013. június 8-9., Monori Pincefalu 
Borvidékek Hétvégéje
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A Vigadó szolgáltatásai

Terembérlet 12-240 főig:  
Rendszeres terembérlet foglalás esetén kedvezményt 
adunk. Monori székhelyű intézmények, civil szerveze-
tek, nem belépődíjas, nem bevételes rendezvényekhez 
előre egyeztetett időpontban 100%-os terembérleti díj 
kedvezménnyel használhatják a Művelődési Házat, a 
Vigadó termeit 30% kedvezménnyel.

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
Internet használat
Fénymásolás: A/4, A/3 fekete-fehér
Nyomtatás: Színesben és fekete-fehérben

Családi és céges rendezvények, konferenciák,  
gyermekzsúrok szervezése, igény szerinti  
programokkal, fellépőkkel, büfével.
Esküvők, lakodalmak, osztálytalálkozók 
szervezése és lebonyolítása, terembérlet
Kérje egyedi árajánlatunkat!

Irodabérlet:
A Vigadó Nonprofit Kft. emeletén 12-19 m2 alapterületű 
klimatizált, akadálymentesített első emeleti irodák 
bérbeadók akár bútorozva is.
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