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k Vigadó Kulturális és Civil Központ

2200 Monor, Kossuth Lajos u. 65-67.

Művelődési Ház
2200 Monor, Bocskai u. 1.

Tel.: 06-29/410-409, 413-212

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

Saját rendezvényeinkre a belépőjegyet keressék 
egy hónappal a rendezvény előtt! 

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

Jegyrendelés, információ
a www.vigadokft.hu honlapon,

a 06-29/413-212-es telefonszámon, 
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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2013. augusztus 11.
Szent István tér

Nyáresti koncertek Monoron!
Sok szeretettel várjuk Önöket Monor város megújuló főterén 
egy hangulatos koncertsorozatra! 

Szeptemberig minden hónap második vasárnapján 18:30-tól 
a Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület fúvószenekara ad 
koncertet. A 200 éves múltra visszatekintő egyesület tagjai fe-
lelősséggel őrzik és ápolják a zenei kultúrát és a zeneszeretetet. 
Repertoárjukban megtalálhatóak a tradicionális fúvószene 
indulói, polkái, keringői, operett- és operanyitányok és termé-
szetesen a tánczene, standard illetve a pezsdítő latin-amerikai 
stíluselemei is.

Várjuk Önöket Monor városközpontjában, a Szent István téren 
2013. augusztus 11-én és szeptember 8-án 18:30-tól!  
A koncert ingyenes!



5

2013. augusztus 20.
Szent István tér

Az államalapítás ünnepe
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2013. szeptember
Vigadó Díszterem – szervezés alatt

Varga Gábor előadása 
Varga Gábor tart előadást a Vigadóban a gyógygomba kivona-
tok hatásairól és a hatóanyag-kutatás lépéseiről.  Beszámolót 
tart a gyógygombák hatásáról a cukorbetegséggel és a rákbe-
tegséggel összefüggésben. 

2013. szeptember 29. 15 óra
Művelődési Ház

Idősek Világnapja 
A Vigadó Nonprofit Kft. ezúton hívja meg Önöket, Monor 
Város Önkormányzata által, az Idősek Világnapja alkalmából 
szervezett ünnepségére, melyet 2013. szeptember 29-én 15 
órakor rendezünk a monori Művelődési Központban (Bocs-
kai u. 1.). 

Köszöntőt mond Pogácsás Tibor Monor város polgármestere.
A rendezvényen Tarnai Kiss László magyar nóta- és könnyű-
zene műsora szórakoztatja Önöket.

Nyugdíjas kedves vendégeink számára a belépés ingyenes, 
de előzetes regisztrációhoz kötött. Kérjük, jelentkezzen a 
06-29/413-212 telefonon, vagy a vigado@vigadokft.hu e-mail 
címen!
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2013. október
Vigadó Díszterem – szervezés alatt

Mocsári Károly meglepetés  
koncertje a francia sanzonok világából
Ismét kétzongorás koncertre készül városunk díszpolgára 
Mocsári Károly. A francia sanzonok legnagyobb szerzőinek, 
többek között Edith Piafnak és Yves Montandnak a művei 
szólalnak meg a Vigadó két zongoráján.

2013. október 24. 
Művelődési Ház

Kolompos zenekar 
mesejátéka és tökfaragás
11:00 és 14:00 – Kolompos zenekar Vitéz Levente 
című mesejátéka
Hogyan nevetteti meg, s kapja feleségül Vitéz Levente a Király 
szomorú leányát, később hogyan találja meg a Háromfejű Sár-
kány által elrabolt Királykisasszonyt, miközben vándorol vi-
dékekről, vidékekre, és érdekesebbnél érdekesebb muzsikákkal 
és táncokkal ismerkedik meg... Erről szól a Kolompos mesetár 
legújabb, egyben eddig leghosszabb darabja. A mesejátékra 
iskolákból és óvodákból szervezett csoportokat is várunk! 
Kérjük, a részletekről érdeklődjenek elérhetőségeinken!

15:00 – Töklámpás faragás 
Hozz magaddal egy éles kést, kreativitásodat és ha van kedvük, 
szüleidet is és készítsünk együtt vicces és ijesztő tökfejeket!
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2013. október 18-20.
Művelődési Ház

Kézműves kiállítás

A Monori Kézműves Alkotók Klubjának második kiállítása. 
A helyi képzőművész alkotóknak szerveztünk klubot a mo-
nori Vigadóban 2013 tavaszán. Folyamatosan várjuk minden 
kézműves technikával dolgozó alkotó jelentkezését! A tagok 
megismerhetik egymás munkáját, bemutathatják techni-
káikat. A klub megalakulása óta immár a második közös 
kiállításon mutatkoznak be. Összejöveteleiket minden hónap 
második keddjén tartják a Vigadó emeletén. Érdeklődni a 
klub működéséről a 06-29/413-212-es telefonszámon vagy a 
vigado@vigadokft.hu e-mail címen lehet.

2013. november 8.  18 óra
Vigadó Díszterem

Pokoli és angyali történetek 
Monoron Vujity Tvrtko-val
Pokoli és angyali történetek, avagy két óra alatt a Föld körül 
Vujity Tvrtko-val. Filmvetítéssel egybekötött közönségtalál-
kozó a TV2 Pulitzer-emlékdíjas műsorvezető-riporterével. 
Ismerje meg a világ legmulatságosabb diktatúráját, Csernobil 
valóságát, Fekete- Afrika misztikumát, Észak-Korea hétpe-
csétes titkait. Egy izgalmas este Tvrtkoval, amit soha nem fog 
elfelejteni! És sokkal erősebb lesz a végén...
Belépőjegy elővételben 1500, belépőjegy az előadás napján 
2000 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. november 16. 16 óra
Vigadó Díszterem

Vecsési Fúvószenekar koncertje   

A sikeres Nyáresti koncertek sorozatból megismert Vecsési 
Hagyományőrző Zeneegyesület fúvószenekara egy különleges 
koncertet ad elő Önöknek a kiváló akusztikájú Díszteremben. 
A műsort a Vecsési Szent Kereszt templom felszentelésének 
50. évfordulójára állították össze, melyet azóta sikerrel mu-
tattak be a környező településeken. A közel 200 éves múltra 
visszatekintő egyesület tagjai felelősséggel őrzik és ápolják a 
zenei kultúrát és a zeneszeretetet. A zenekart vezényli Szabó 
Imre karnagy úr.

Műsoron: 
Charpentier Te Deum - Prelude
Ludwig Van Beethoven IX. Szimfónia
J. S. Bach Bist du Bei Mir
Hidas Frigyes Magyar Dal és Tánc
Antonio Vivaldi Winter
Giuseppe Verdi Aida Bevonulási Induló
Ennio Morricone  Gabriel’s Oboe
Ted Huggens Give Us Peace
Uli Roever & M. Korb Highland Cathedral

A koncertre belépőjegy vásárlásával a monori egyházakat 
támogatja az adventi ünnepségsorozat megszervezésében.  
A koncertre belépőjegy egységesen 800 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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Készüljünk együtt a szeretet ünnepére! Az adventi vasárnapo-
kon a történelmi egyházak kórusai és lelkipásztorai köszöntik 
Önöket! Az adventi gyertyák meggyújtását követően meleg 
teával, forralt borral és zsíros kenyérrel várják az érdeklődő-
ket! A megújuló városközpontban idén is szervezünk adventi 
vásárt. 
 
2013. november 22. 19 óra
Vigadó 

Angyali üdvözlet – kiállítás 

az advent jegyében 

A Kruchió László által megálmodott kiállítás minden évben 
az adventi időszak egyik kiemelkedő rendezvénye. A tavalyi 
nagy siker után, idén Pásztor Piroska foltvarró művész önálló 
kiállításával együtt tekinthetik meg az adventi kiállítást.  
A kiállítások ingyenesen, a Vigadó nyitvatartási idejében és az 
adventi gyertyagyújtások után tekinthetőek meg.



11

Re
nd

ez
vé

ny
ei

nk

2013. december 1. 

Első adventi gyertya meggyújtása

2013. december 8. 

Második adventi gyertya meggyújtása

2013. december 15. 

Harmadik adventi gyertya meggyújtása

2013. december 21. 
Szent István tér
 
Városi karácsonyi ünnepség
Az ünnepi hangulatról a katolikus egyház közössége élő 
betlehemes műsorral, forralt borral, teával és zsíros kenyérrel 
gondoskodik. Közreműködik a Monori Strázsák Néptánc-
együttes. 

2013. december 22. 

Negyedik adventi gyertya 
meggyújtása
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2013. december 6. 18 óra
Vigadó Díszterem

Miklós-napi Operett gála
Oszvald Marikával és az Operett Voices társulattal
A Jászai Mari-díjas, Érdemes művész Oszvald Marika igazi 
operett családból származik, már apró gyermekkorától a 
színház és azon belül is az operett világában élt. A Színház- és 
Filmművészeti Főiskola operett-musical szakán végzett, majd 
az Operettszínházhoz szerződött, amelynek azóta is oszlopos 
tagja. Monoron immár másodszor köszönthetjük a művésznőt 
és a tehetséges társulatot. 

Belépőjegyek elővételben 1900, a koncert napján 
2400 forintos áron kaphatóak.

Információ, jegyrendelés: a www.vigadokft.hu oldalon, 
a 06-29/413-212-es telefonszámon, 
vagy a vigado@vigadokft.hu e-mail címen
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2013. december 13. 18 óra
Vigadó Díszterem

Dr. Papp Lajos professzor 
előadása az advent jegyében
„Soha nem a magunkért való küzdelem a cél, hanem mások 
szolgálata. Ha nem akarunk megbetegedni, nagyon kell egy-
mást szeretnünk. A betegségek megelőzésére és gyógyítására 
egyaránt a szeretet az egyetlen gyógyszer.” Dr. Papp Lajos

Az előadásra belépőjegyek egységesen 950 forintért kaphatóak.

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. január 11. 
Vigadó Díszterem – szervezés alatt

Újévi Operett

Immár hetedik éve 
készülünk minden év 
első rendezvényének 
szervezésére. Tartson 
velünk 2014-ben is a 
hagyományos Újévi 
Operetten! Részletek a 
legnagyobb magyar és 
külföldi szerzők ope-
rett és nosztalgia sláge-
reiből, a közadakozás-
ból vásárolt Steinway 
zongora kísérettel.
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2014. január 18. 17 óra
Vigadó Díszterem

Ünnepi műsor a Magyar Kultúra 
Napja alkalmából
Berecz András önálló estje

A Kossuth Lajos díjjal elismert Berecz András így jellemzi ma-
gát: „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 Önök-
nek Monoron bontogatja édes és fullánkos történetekké.

Belépőjegyek egységesen 1500 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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2013. október 6.
Ady Úti  
Általános Iskola

Az Aradi 
Vértanúk 
Emlék-
napja

2013. október 23. 
10.30
Piac- és Fesztivál-
csarnok

Ünnepi megemlékezés az 1956-os 
forradalom eseményeiről
Ünnepi beszédet mond Pogácsás Tibor polgármester

„MEMENTO” – őszi elégia 1956-2013 címmel ünnepi 
műsort ad Mohácsi Attila és Szikra József  Örökös-tag a Győri 
Nemzeti Színház művészei. 
Válogatás Tamás Aladár, Bertók László, Nagy László, Pilinsz-
ky János, Bella István, Kövesi György műveiből. 
Dramaturg: Benkő József Nívó-díjas rendező.
A műsort követen koszorúzás az 1956-os emlékműnél.
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Hazajáró
Vetítéssel egybekötött közönségtalálkozó a nép-
szerű televíziós sorozat tagjaival és alkotóival

2014. március – szervezés alatt 

Bartos Erika meseíró vetítéssel 
egybekötött mesedélutánja

2014. április – szervezés alatt 

Széles Sándor és Gyurta Dániel 
olimpiai bajnok könyvbemutatója

2014. május 16. 
Művelődési Ház

ALMA együttes gyermekkoncertje

2014. júniustól – szervezés alatt 

Nyáresti koncertek
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Vigadó Díszterem

2013. november 

„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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okAz öt éve alapított „Közös nevező” kiállítás-sorozat keretében 
2013. második felében a következő kiállítók mutatkoznak be 
a monori Vigadó Galériában:

2013. szeptember 2.

Mándoki Halász Zsóka 
AKIOSZ-nívódíjas festőművész 

2013. október 7. 

Nyiri István építész, 
festő és grafikus

2013. november 4.

Mesesarok gyermekmunkáinak 
kiállítása
2013. november 22.

Pásztor Piroska foltvarró művész 
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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: Dalkör 15.00–17.00
  Városi nyugdíjas kör 15.00–22.00
  Napraforgócska gyermek-néptánc  
  iskolás csoport 16.30–17.30
  Napraforgócska gyermek-néptánc  
  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

Vigadó Kulturális és Civil Központban 
működő állandó csoportok 

 Hétfő: Monori Galamb- 
  és Kisállattenyésztők Egyesülete
  Minden hónap első hétfőjén 
  18.00–20.00
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 Kedd: Kézműves gyermek-foglalkoztató
  Minden hónap második keddjén 
  14.00–16.00
  Kézműves Alkotók Klubja
  Minden hónap második keddjén 16.00–18.00
 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
 Szervezés szerint: 
  „Nagyi” internet tanfolyam
  „Közös út” Cukorbetegek Egyesülete 
  egyéni időbeosztás alapján
  Nagycsaládosok Monori Egyesülete

Csoportjainkba folyamatosan várjuk a jelentkezőket 
a foglalkozások időpontjában!

Kézműves gyermek-foglalkoztatót 
indítunk!
A Vigadóban működő Kézműves Alkotók Klubja tagjainak 
vezetésével szeptembertől gyermekfoglalkoztatót indítunk a 
Vigadó emeleti oktatótermében. A tervezett foglalkozások: 
gyöngyfűzés, hímzés, foltvarrás. A foglalkozások minden hó-
nap második keddjén lesznek, az első foglalkoztató időpontja: 
2013. szeptember 10. 14-17 óráig. A részvétel ingyenes! 
Érdeklődni a foglalkoztatóról és a klub működéséről a 06-
29/413-212-es telefonszámon vagy a vigado@vigadokft.hu 
e-mail címen lehet.
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2013-ban októbertől folyamatosan
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 annak a hiányát, 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 levelezést okító 
képzésünkre. 

Kezdő tanfolyam: 5x2 óra, majd igény szerint folytatható.
Tanfolyam díja: 5000 Ft, melyet a jelentkezéskor vagy legkésőbb 
az első foglalkozáson kell befizetni. 
Jelentkezés és tanfolyamindítás folyamatosan egész évben!
Helyszín: a Vigadó, korszerű új számítógépekkel felszerelt
I. emeleti számítógépes oktatóterme. Monor, Kossuth L. u. 65-67.
Jelentkezni a helyszínen vagy a 06-29/413-212 telefonszámon lehet.
 Várjuk Önt is szeretettel!
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eiMonori Stázsák Néptánc Egyesület

2013. szeptember 14. Művelődési Ház
„Jeles napok, jeles táncok” táncház-sorozat

2013. október 5. Művelődési Ház
„Jeles napok, jeles táncok” táncház-sorozat

Vöröskereszt monori szervezete
2013.  szeptember 18. és december 18. 
Művelődési Ház Véradás

2013. november 29. Művelődési Ház
Véradók Napja

Borzsák Endre Hagyományőrző Egyesület
2013. szeptember 21. Piac- és Fesztiválcsarnok 
Kistérségi népzenei- és néptánc találkozó

Monori Óvodák
2013. szeptember 22. Piac- és Fesztiválcsarnok
Őszi családi nap

Monori Katolikus Plébánia
2013. szeptember 29. Római Katolikus Nagytemplom
Gallai Attila koncertje a Zene Világnapja alkalmából

Dr. Borzsák István Városi Könyvtár
2013. október 1.-6. – Országos Könyvtári Napok

Monori Gazdakör
2013. október 5. – Szüreti Sokadalom

Merlot felnőtt színjátszó-társulat
2013. november 17. és 24. Művelődési Ház
A Maya című darab előadása
Napraforgócska és Kis-Strázsák gyermek-néptánc csoportok
2013. november 30. Művelődési Ház
Jótékonysági előadás
Nagycsaládosok Monori Egyesülete
2013. december 7. Művelődési Ház
Nagycsaládos Mikulás Ünnepség
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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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