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2200 Monor, Kossuth Lajos u. 65-67.

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, időpont-egyeztetés, szak-
mai információk ügyében, kérjük irodai ügyfélfogadás 

alatt keresse munkatársainkat!
Az irodai ügyfélfogadás után, csoportjaink működési ideje 
alatt csak ügyeletet biztosítunk. Megértésüket köszönjük!

Saját rendezvényeinkre 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., Monori Rendőrkapitányság,  
Monori Mentőállomás, KÖVÁL Zrt.,  Kruchio Design,  

Polgárőr Egyesületek, Monori Strázsák Néptáncegyesület, 
egyházak, intézmények, civil szervezetek, Gemini TV,  

Régió Lapkiadó Kft., Williams TV, 
www.monorhirek.hu
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2014. augusztus 16–20.
Szent István tér

Új kenyér Fesztivál Monoron!
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2014. szeptember 19. 19 óra
Vigadó Díszterem

Mocsári károly koncertje 
a család minden tagjának

Részletes 
program 
hamarosan!

2014. szeptember 28. 15 óra
Művelődési Ház

idősek világnapja
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15 órai kezdettel  a  „Szép korúak” köszöntése a Művelődési 
Házban.
 Monor Város Önkormányzata ezúton meghívja Önöket, 
az Idősek Világnapja alkalmából szervezett ünnepségére, me-
lyet 2014. szeptember 28-án 15 órakor rendezünk a monori 
Művelődési Központban (Bocskai u. 1.). 
 Köszöntőt mond Dr. Zsombok László Monor város alpol-
gármestere.
 A rendezvényen Gróf Gréti és Kovács Róbert „Udvarlás 
szerenáddal” címmel nosztalgia és operett műsora szórakoz-
tatja Önöket.
 Monori nyugdíjas kedves vendégeink számára a belépés in-
gyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Kérjük, jelentkezzen a 
06-29/413-212 telefonszámon Tóth Károly kollégánknál, vagy 
a vigado@vigadokft.hu e-mail címen!
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Emlékkoncert a kiváló jazz-zenész 
emlékére lánya és barátai közreműködésével

A Pleszkán Frigyes emlékze-
nekar a művész halála után 
alakult, barátai és volt zenész-
társai alakították, tisztelegve 
Frigyes művészi és emberi 
nagysága előtt, ezzel megőriz-
ve emlékét. A zenekar tagjai: 
Gayer Ferenc – bőgő, Gyárfás 
István – gitár, Jeszenszky 
György – dob, Rátonyi Róbert 

– zongora. 
 Közreműködik Pleszkán 
Écska, a művész lánya, aki ígé-

retes énekes tehetsége a blues-rock műfajnak és Dániel Balázs, 
Pleszkán Frigyes egyik legtehetségesebb tanítványa.  

A műsorban elhangzanak azok a legismertebb jazz örök-
zöldek, amelyeket Frigyes minden koncerten eljátszott és 
kedvencei közé tartozott: Satin Doll, C-jam Blues, Autumn 
Leaves, Night Train, Feelings, Caravan, Someday My Prince 
Will Come, One Note Samba.

Információ, jegyrendelés:
a www.vigadokft.hu oldalon, 
a 06-29/413-212-es telefonszámon, 
vagy a vigado@vigadokft.hu e-mail címen

2014. október 11. 
Vigadó Díszterem

in memoriam pleszkán Frigyes
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Vigadó Díszterem

Mocsári károly koncertje a család 
iskolás tagjainak!

„Fontosnak tartom, hogy minél több fiatal kapcsolatba 
kerüljön a klasszikus zenével. Biztos vagyok benne, hogy a 
klasszikus kultúrának van mondanivalója a mai fiatal generá-
ciók számára is, meg tudja szólítani őket. Ez nem csak egyéni 
szinten fontos számukra, hogy megismerkedjenek kultúránk 
kincseivel, hanem társadalmi szinten is, hiszen a kultúra érte-
lem és lélekformáló erővel rendelkezik.„ Mocsári Károly
 A koncertre iskolákból szervezett csoportokat is várunk!  
Kérjük, a részletekről érdeklődjenek elérhetőségeinken!

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

2014. október 12. és 19., 17.00 óra 
Művelődési Ház

Merlot Társulat 6. bemutatója
Kölcsönlakás – bohózat két részben

Fordulatokban és humorban igen gazdag estét tölthetnek velünk 
mindazok, akik megtisztelnek Bennünket és eljönnek előadá-
sunkra. Igyekeztünk ismét olyan darabot választani, ami sokak 
megelégedésére számíthat. Aminek minden percén lehet nevetni, 
jókat lehet mulatni, vagyis igazi kikapcsolódást jelenthet az egész 
család számára.
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2014. október 17. 18:00 
Vigadó Díszterem

Élet az élet után – r. kárpáti péter 
filmvetítéssel egybekötött előadása 

A népszerű televíziós sorozatból ismert R. Kárpáti Péter többrészes 
ismeretterjesztő dokumentumfilmet forgatott a magyarországi 
halálközeli élmények témakörében. A filmben olyan országosan 
ismert és elismert emberek szólalnak meg mint Jókai Anna, Dr. 
Papp Lajos, Vitray Tamás, Vágó István, Réz András és még sokan 
mások. Az orvostudományi, vallási szakértők mellett a klinikai 
halál állapotából visszatért átélők beszélnek különös élményeikről.

A film és az előadás célja, hogy a közönség elé tárja mindazt, amit 
ma a sokakat érintő jelenségről tudni lehet, tudományos ismeretek-
kel, a legfrissebb kutatási eredményekkel, szakértői háttérrel.

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. november 7. 
Vigadó Díszterem

„Három a magyar igazság!”  

Operett gála Osz vald Marikával 
és az Operett Voices tár sulattal 

Az elmúlt két év telt házas, 
nagy sikerű előadásai 
után, immár harmadszor 
köszönthetjük Monoron 
az „operett nagyasszonyát” 
és a tehetséges társulatot. 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 Operett-

színházhoz szerződött, amelynek azóta is oszlopos tagja. 

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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2014. november 14. 18:30
Vigadó Díszterem
 
dr. Csókay andrás prima 
primissima-díjas idegsebész, 
agykutató előadása
Az adventi bizonyosság ereje – hittel 
a tudomány szolgálatában címmel

Az „imádkozó orvos”-nak saját bevallása szerint is számos 
próbatételen kellett átesnie, amíg meggyőződött arról: csakis a 
keresztényi életvitel, a jézusi tanítás lehet az igazi út. A Műsza-
ki Egyetem Építőmérnöki Karán szerzett diplomát 1980-ban, 
később orvosként tanult tovább a Semmelweis Egyetemen. 
Praxisa kezdetekor nem élt aktív hitéletet, s ez idővel csak 
rosszabb lett. Így hamar kiégett lelkű emberré vált, ami mind a 
magánéletben, mind szakmai téren éreztette hatását. A fordu-
lat az életében 1998-ban, negyvenkét évesen következett be. 
 „Kérdések kínoztak, s választ ezekre egy templomban pró-
báltam találni. Imádkoztam, s úgy éreztem, hogy nem vagyok 
egyedül, Isten egy belső hang révén szól hozzám. Másnap reggel 
a templomi kereszt előtt imádkozva ismét meghallottam ezt a 
belső hangot. Mindez véglegesen megváltoztatott: szakítottam 
korábbi bűnös életemmel, és egy egészen más úton, tiszta lappal 
indultam tovább. Ettől az időponttól kezdve rendszeresen 
imádkozom, keresztény sebészként praktizálok, így lettem 
„imádkozó orvossá.” – vallott életéről egy interjúban.

Belépőjegyek egységesen 1200 forintért 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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Kiss Kata Zenekar gyermekkoncertje 
és Mikulás várás

A Kiss Kata Zenekar egyedi módon ötvözi a magyar népzenét 
a pop és a jazz műfaj elemeivel. Népzenei feldolgozások 
mellett a saját dalaik is nagy népszerűségnek örvendenek a 
közönség körében. A több száz sikeres koncert, az itthoni 
és a nemzetközi sikerek is azt bizonyítják, hogy a „kisskatás” 
hangzásvilág értéket és magas minőséget hordoz. A Kiss Kata 
Zenekar a magyar kultúra fontosságát, a közösségépítést, az 
emberi és egyetemes értékeket hivatott terjeszteni a zene nyel-
vén.  Gyerekeknek szóló koncertjeiken is fontos a közönség 
interaktív módon történő bevonása a műsorba népi játékok-
kal, vidám mondókákkal és gyermektáncházzal.

Mottó: „Akiben van tehetség, köteles azt kiművelni a legfel-
sőbb fokig, hogy embertársainak mennél nagyobb hasznára 
lehessen. Mert minden ember annyit ér, amennyit embertár-
sainak használni, hazájának szolgálni tud.” 
Kodály Zoltán

A koncertre iskolákból és óvodákból szervezett csoportokat 
is várunk! Kérjük, a részletekről érdeklődjenek elérhetősége-
inken!

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

2014. december 5. 
Művelődési Ház

„Jófej pelyhek”
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A hazai ezoterikus iroda-
lom egyik legismertebb 
alakja először látogat 
Monorra. Az írót egy 
halálközeli élmény fordí-
totta a spirituális tanok 
felé. Írói tevékenysége és a 
tanítás iránti vágya ered-
ményeképpen elindította 
a Mesterkurzus elneve-

zésű előadás-sorozatot, amelyen az önmagát kereső embernek 
igyekszik segíteni a mindennapi életben az önmegvalósításban. 
Könyvei az utóbbi évek legsikeresebb ezoterikus kötetei közé 
tartoznak, ezt jelzi a több százezer eladott példány. Spirituális 
célzatú művei mellett drámaíró tevékenysége is meghatározó. 
Bár igen termékeny író, azt vallja, hogy a gondolatok és az 
érzések átadásának leghitelesebb módja mégsem az írás, hanem 
a beszéd. Jöjjön el Ön is és legyen részese egy felejthetetlen 
előadásnak!

Belépőjegyek elővételben 1900, az előadás 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

2014. december 5. 18:00 
Vigadó Díszterem

Müller péter József attila-díjas író 
előadása Férfiélet – női sors címmel
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Készüljünk együtt a szeretet ünnepére! Az adventi vasárnapokon 
a történelmi egyházak kórusai és lelkipásztorai köszöntik Önö-
ket! Az adventi gyertyák meggyújtását követően meleg teával, 
forralt borral és zsíros kenyérrel várják az érdeklődőket! 

2014. november
Angyali üdvözlet – adventi kiállítás Kruchió László munkáiból. 
Társrendezvény Evarics Györgyné mézeskalács műveinek kiállítása. 
2014. november 30. 
Első adventi gyertya meggyújtása
Közreműködik a református, a katolikus, az evangélikus és a 
baptista egyház kórusa
2014. december 7. 
Második adventi gyertya meggyújtása
Közreműködik a református Deo Volente kórus
Köszöntőt mond: Schaller Tamás és Vladár István
2014. december 12. 18:00, Vigadó Díszterem
Hagyományos karácsonyi hangverseny
A Forrás kórus karácsonyi koncertje
2014. december 14. 
Harmadik adventi gyertya meggyújtása
Közreműködik a baptista egyház kórusa. Köszöntőt mond: Seres Győző
2014. december 20. 
Városi karácsonyi ünnepség
Az ünnepi hangulatról a katolikus egyház egyházközössége élő 
betlehemmel, forralt borral, teával és zsíros kenyérrel gondosko-
dik. Közreműködik a Monori Strázsák Néptáncegyüttes
2014. december 21. Szent István tér
Negyedik adventi gyertya meggyújtása
Közreműködik az evangélikus egyház kórusa
Köszöntőt mond: Selmeczi Lajos
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2015. január 17.
Vigadó Díszterem

„Chopintől Straussig” – Válogatás a 
zeneirodalom legszebb keringőiből
Mocsári Károly újévi koncertje
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2015. január
Vigadó Díszterem, szervezés alatt

ünnepi műsor a Magyar kultúra 
napja alkalmából
Szép Szerelmem Magyarország
Nemcsák Károly és Tolcsvay Béla estje 

A két ismert előadó, a színész és a zeneszerző évekkel ezelőtt 
egy jótékonysági rendezvényen találkozott egymással. Ki-
derült, hogy hasonlóan gondolkodnak a hazaszeretetről, a 
magyarságról. Megszületett közös műsoruk, melyben egyebek 
mellett Petőfi Sándor, Wass Albert, Csokonai Vitéz Mihály, 
Ady Endre, József Attila költeményei, valamint Tolcsvay Béla 
saját, gitárral kísért versei hangzanak el. 

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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2014.október 6.

az aradi vértanúk emléknapja 
Megemlékezés az Ady úti Általános Iskolában

2014. október 23. 

ünnepi megemlékezés az 1956-os 
forradalom eseményeiről
Ünnepi műsort adnak a József Attila Gimnázium diákjai
A műsort követően koszorúzás az 1956-os emlékműnél
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2015. első felére tervezett rendezvényeink: 

2015. március – szervezés alatt 

Hazajáró – vetítéssel egybekötött 
közönségtalálkozó a népszerű tele-
víziós sorozat tagjaival és alkotóival

2015. április 11. 

Berecz andrás estje a Magyar 
költészet napja alkalmából

2015. május – szervezés alatt

Halász Judit koncertje

2015. június 6. 

Borvidékek Hétvégéje
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an DÉMÁSZ
kedd 8:00-12:00
csütörtök 14:00-18:00
További információ: www.demasz.hu,  
06-40/82-22-82

országos egészségbiztosítási pénztár
Budapest Főváros Kormányhivatalának Egészségbiztosítási 
Pénztári Szakigazgatási Szerve
Monori Ügyfélszolgálat 

Szerda 8:00-17:30
Péntek 8:00-12:30 
További információ: 1387 Budapest, Pf. 27., 
06-1/288-51000

nemzeti rehabilitációs 
és Szociális Hivatal
Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitáció  
Szakigazgatási Szerve

hétfő 8:00-15:00
kedd 8:00-15:00
szerda 8:00-15:00
További információ: 06-29/411-204

Civil Érték egyesület
kedd 11:00-14:00
További információ: ume.civilkozpont.hu, 06-29/321-876
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okA 2008-ban alapított „Közös nevező” kiállítás-sorozat 
keretében 2014. második felében a következő kiállítók 
műveit tekinthetik meg a monori Vigadó Galériában:

szeptember 8.  

Várnay krisztina selyemfestő művész  
október 6.  

koday László Csokonai-díjas 
festőművész 
Dr. Bánszky Pál művészettörténész írja a művészről: „A festői 
pálya indulásakor Koday László a naiv művészet mezsgyéjét 
választotta járható útként, de továbbhaladt, nem maradt meg 
a naivok ösztönös világánál. Kialakított magának egy olyan 
festészetet, amely több ponton mutat rokonságot a naiv művé-
szettel, de a tudatosság fokán és a személyes jegyek alapján azt 
önálló stílussá érlelte. Képei festői eszközökkel kifejezett tün-
dérmesék, amelyben egyaránt fontos helyet foglal el az ember, 
az állatvilág és a természeti környezet. Ragyogó, keveretlen 
tiszta színek, nyugalmat és derűt árasztó kompozíciók.”

november

kiállítás az i. világháború kitörésének 
100. évfordulója alkalmából 
Monorért Baráti Kör és Simorka Sándor szobrászművész I. vi-
lágháborús viseletek, képeslapok és emlékérmek közös kiállítása
november

evarics györgyné mézeskalács 
műveinek kiállítása 
2015. január

Burjánné p. ildikó kiállítása
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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
  16.30–20.30
 Csütörtök: Városi nyugdíjas kör 15.00–22.00
  Ovis néptánc 16.30–17.30
  napraforgócska iskolás  
  néptánc 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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kVigadó kulturális és Civil központban 
működő állandó csoportok 

 Hétfő: Monori galamb- 
  és kisállattenyésztők egyesülete
  Minden hónap első hétfőjén 18.00–20.00
 kedd: Mamin-Baba kismama torna
   10.00–11.30
  kézműves alkotók klubja
  Minden hónap második keddjén 16.00–18.00
 Csütörtök:  Mamin-Baba kismama torna
   10.00–11.30
  Bridzs klub 16.00–20.00
  Sakk klub 16.00–20.00
  Monori UFo klub 
  Minden hónap első csütörtökén 17.00–20.00
  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!

Megújult honlapunk!
Idén tavasztól megújult honlappal várjuk a Vigadó Kulturális 
és Civil Központ iránt érdeklődőket. Folyamatosan frissülő 
tartalom, több mint 1000 fénykép az elmúlt 7 év rendezvé-
nyeiről, új, szórakoztató formában. Hírlevél feliratkozási és 
közvetlen jegyrendelési funkció rendezvényeinkre. 
Látogassák meg oldalunkat a www.vigadokft.hu címen!



22

2015-ben szervezés alatt
Vigadó számítógépes oktatóterem

„nagyi” internet tanfolyam
Kedves Nagymamák, Nagypapák!

Önök is többször hívják uno-
káikat segíteni, ha valamit 
meg szeretnének nézni az 
Interneten? Bosszankodnak, 
azon, hogy nem tudják mit is 
jelent az, hogy további infor-
máció: www……hu?
 Érzik, hiányát annak, hogy 

külföldön lévő hozzátartozóikkal, más településen élő barátaik-
kal 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 nyugdí-
jasok számára szervezett internet használatot és levezést okító 
képzésünkre. 
 Kezdő tanfolyam: 5x2 óra, majd igény szerint a folytatható.
Tanfolyam díja: 5000.- Ft, melyet a jelentkezéskor kell befizetni. 
 Jelentkezés és tanfolyamindítás folyamatosan egész évben!
 Helyszín: 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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Vöröskereszt Monori Szervezete
2014. szeptember 17. és december 17. Művelődési Ház
Véradás
2014. november 28. Művelődési Ház
Véradók Napja
KultPince
2014. szeptember 6. – koccintás
Városi Nyugdíjas Kör
2014. szeptember 20. Művelődési Ház
20 éves jubileumi találkozó
Borzsák Endre Hagyományőrző Egyesület 
2014. szeptember Piac- és Fesztiválcsarnok
kistérségi népzene- és néptánc-találkozó

Monori Gazdakör
2014. október 4.  – Szüreti Sokadalom

Monori Strázsák Néptáncegyüttes
2014. október 4. Művelődési Ház – Táncház

Közös Út Cukorbetegek Egyesülete
2014. november 8. Vigadó
ünnepi taggyűlés a Cukorbetegek 
Világnapja alkalmából

Monor Környéki Strázsa Borrend
2014. november 15. Művelődési Ház
Márton-napi Újbor ünnep

Nagycsaládosok Monori Egyesülete
2014. december 5. Művelődési Ház
nagycsaládos Mikulás ünnepség

Dr. Borzsák István Városi Könyvtár 
és Helytörténeti Kiállítás
2014. december 17. 
„Megfordultam Monoron, kilyukadt a bocskorom” 
pósa Lajos emlékév záróünnepély
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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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