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2200 Monor, Kossuth Lajos u. 65-67.
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, 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 Uszoda-

üzemeltető Nonprofit Kft., Monor Városi Tűzoltóság, 
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

Tartalomjegyzék
Rendezvényeink ................................. 4–15
Megemlékezések és emléknapok .......... 16
2015. előzetes .......................................... 17
Bérletes rendezvényeink........................ 18
Kiállítások ................................................ 19
Szakkörök, klubok  ........................... 20–21
Internet tanfolyam .................................22
Partnereink rendezvényei  .....................23
Szolgáltatásaink .....................................24
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2015. január 24. 16 óra
Vigadó Díszterem

Ünnepi műsor a Magyar 
Kultúra Napja alkalmából 
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2015. január 18. 16 óra
Vigadó Díszterem

Hagyományos Újévi Koncert!
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16.00–20.00
Tinidisco – felügyeletet, a gyerekek biztonságát óvóbácsik ga-
rantálják! Alsó korhatár nincs, szülőket is várjuk szeretettel!

16.30
Buborék együttes koncertje – várunk minden kedves gyermek 
és felnőtt érdeklődőt! Lesz minden, ami a jó hangulatot 
garantálja: vidámság, zene, játék, beltéri hóesés és éneklő hó-
ember! A koncertre belépőjegy 1200 forint, az esti programra 
jegyet váltó felnőtteknek ingyenes! 

21.00 órától 
Farsangi retróbuli – jelmezben érkezők meglepetés-ajándékot 
kapnak; a legjobb jelmezeket éjfélkor közönségszavazás alap-
ján díjazzuk. Az est házigazdája: DJ Kispál Gábor.  Belépő-
jegy elővételben január 31-ig 1.500 forint; ezt követően 2.500 
forint. Belépőjegyek korlátozott számban, regisztrációhoz 
kötötten kaphatóak.
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nk2015. február 7. 
Művelődési Ház, szervezés alatt

Farsangi Retro Party

2015. március 7.  
Vigadó Díszterem, szervezés alatt

Nőnapi operett 
Köszöntse hölgyismerőseit a Vigadóban egy nagyszerű operett 
esttel. Részletes program hamarosan a www.vigadokft.hu oldalon 
és plakátokon.

2015. március 27.
Vigadó Díszterem

Suli-Sakk Kupa  

Sakkverseny általános iskolák csapatai részére 

Kétségtelen, hogy a sakkjáték az emberiség egyik legérdekesebb, 
legszellemesebb játéka.
 A különböző problémamegoldó tevékenységek, ilyen a sakk-
játék is, elősegítik a gyermek egész személyiségének fejlődését. 
Olyan személyiségjegyek erősödnek, mint a kitartás, a megfon-
toltság, a tervszerűség, az ésszerű, ellenőrzött kockázatvállalás, 
a döntési képesség, a döntésekhez szükséges körültekintés, az 
alaposság, a bátorság, az eredmények kritikus szemlélete.
 A sakkozó gyerekek egyéb tevékenységeiket is céltudatosabban, 
gyorsabban és pontosabban fogják végezni. 
 A rendszeresen sakkozó gyerekeknél gyorsabban és hatékonyab-
ban fejlődnek az értelmi képességek, amelyek elősegítik a legkü-
lönbözőbb tanulási folyamatok optimálisabb megvalósulását.
 A Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft. ilyen 
gondolatok jegyében hirdette meg a „Suli Sakk Kupa” versenyt a 
monori általános iskolák csapatai között. Ebben az évben 2015.
március 27-én (péntek) 14 órakor, már a IV. SULI-SAKK KU-
PÁÉRT folytatódik a verseny, amelyre minden iskolából 10 fős 
csapatot várunk! 
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A Budai Bábszínház élő-bábos, zenés mesedarab 
előadása óvodásoknak és kisiskolásoknak.

Afrikában a 
kis vizilónál 
vendégek van-
nak. Európából 
látogatták meg a 
kerekerdei kisál-
latok. Mindenki 
nagyon jól érzi 
magát. Ebédel-
nek, játszadoznak, úszni is tanulnak. Csak egyvalaki nem tart 
velük, Barnafül a kis nyúl. Megijednek mindannyian attól, 
hová is tűnhetett a nagy Afrikában a kis nyuszi? Mi történt 
vele? Ki találja meg? Kiderül a mese végén.

Várjuk óvodás és iskolás csoportok jelentkezését!  
Csoportos kedvezmény! 
Jegyrendelés, kezdési időpont és egyéb információ a 06-29/413-
212-es telefonszámon, a vigado@vigadokft.hu e.mail címen és a 
www.vigadokft.hu honlapon.

2015. március 31. 
Művelődési Ház

Cs. Szabó István: A telhetetlen nyúl

2015. április 17. 17 óra 
Vigadó Díszterem

Ünnepi műsor a Magyar 
Költészet Napja alkalmából

Berecz András Kossuth-díjas előadóművész, 
népzenész önálló estje

Immár negyedik alkalommal köszönthetjük nálunk többek 
között Kossuth díjjal kitüntetett Berecz Andrást. Élete kü-
lönféle vargabetűi, hajtűkanyarok után vezetett az éneklés-
hez, mesemondáshoz.

Belépőjegyek 
elővételben  
1600 forintért, 
az előadás  
napján 2400 
forintért  
válthatók.

Jegyrendelés, 
információ 
a www.
vigadokft.hu 
honlapon,
a 06-29/413-
212-es telefon-
számon, 
vagy a vigado@
vigadokft.hu 
e-mail címen.
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2015. április 24. 18 óra
Vigadó Díszterem
 
Élet az élet után 
R. Kárpáti Péter filmvetítéssel 
egybekötött előadása II. rész 

A népszerű televíziós so-
rozatból ismert R. Kárpáti 
Péter többrészes ismeretter-
jesztő dokumentumfilmet 
forgatott a magyarországi 
halálközeli élmények téma-
körében.
 A filmben olyan orszá-
gosan ismert és elismert em-
berek 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 mind-
azt, amit ma a sokakat érintő
jelenségről tudni lehet, tudományos ismeretekkel, a legfrissebb 
kutatási eredményekkel, szakértői háttérrel.

Az előadásra belépőjegyek elővételben 1000 forintért kaphatóak.

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

2015. május 31. 10–16 óráig
Fesztiválcsarnok
 
Monor városi gyereknap 
Kézműves foglalkozások 
Futóbiciklis akadálypálya
Egészségügyi szűrések
Mentő, tűzoltó bemutató
Aszfaltrajz verseny
Ugráló vár
Dudó bohóc előadása
Kirakodóvásár
Színpadi programok
   
11:00 óra: Koncert
12:00 óra:  Helyi csoportok fellépései Game Dance 
 tánccsoport, Tini-linedance
14:00 óra:  Aszfaltrajz verseny eredményhirdetése
15:00 óra:  Gyerek táncház 
 
Felhívjuk kedves Vendégeink figyelmét, hogy a Városi Gyerek-
napra való belépéshez jelképes, fagyira vagy üdítőre váltható re-
gisztrációs díjat kérünk! A díj az Önök és gyermekeik gondtalan 
szórakozása miatt került bevezetésre! Kérjük, a színpadi prog-
ramokra úgy érkezzenek, hogy a rendezvényre bejutás néhány 
percet igénybe vehet! Köszönjük szíves megértésüket!
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Magyarorszá-
gon mindenki 
hallott már 
Halász Judit 
műfajteremtő 
gyermekleme-
zeiről, melyek 
legnagyobb 
eredménye – 

számos elismerés mellett – a sok százezer gyermek arcára csalt 
mosoly. Az új albumán a családi ünnepekről énekel: az anyák 
napjáról, a nagymama neve napjáról, az első iskolai nap izgal-
máról, a közös nyaralásról, de még kedvenc otthoni állataink 
születésnapjáról is. 
 A művésznő második monori koncertjén az új dalok 
mellett felcsendülnek a már jól ismert régi kedvenc slágerek 
sem, amelyeket minden gyerek szeretne hallani. Kezdődhet a 
mulatság!
 Közreműködnek: Anti Tamás – akusztikus gitár, mando-
lin, ének;  Bartha Tibor – billentyűsök, hegedű, furulya, ének; 
Födő Sándor – basszusgitár, ének; FODO – dob, ütőhangsze-
rek; Móricz Mihály – gitár, ének 

2012 után újra, immár ötödik alkalommal, ismét megren-
dezzük Pest megye egyik legnagyobb szabadtéri komolyzenei 
koncertjét. Különleges, négyzongorás produkcióval készülnek 
Mocsári Károly és barátai.

2015. június 6.

Borvidékek 
Hétvégéje

2015. június 21. 16 óra
Piac- és Fesztiválcsarnok (Monor, Bocskai u.)

Az év leghosszabb napján 
az év legnagyobb koncertje

2015. június 14. 16 óra
Piac- és Fesztiválcsarnok (Monor, Bocskai u.)

Halász Judit „Kezdődhet a mulatság” 
című élő koncertje



14 15

Re
nd

ez
vé

ny
ei

nk

Re
nd

ez
vé

ny
ei

nk
2015. június 29. - július 3.
Művelődési Ház

Művészeti napközis tábor

2015. július 4.
Piac- és Fesztiválcsarnok

Nyáresti olasz táncdalest

Töltsön el Monoron egy feledhetetlen estét, 
kiváló művészek társaságában! Olasz táncdalok 
magyarul és a méltán népszerű Kovács Kati leg-
nagyobb slágerei várják Önöket!

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:
- festészet
- néptánc
- szobrászat
- színjátszás
- zene
- sport délelőtt az uszodában és a sportpályán. 

Autóbuszos kirándulás. 

Jelentkezési korhatár: 7-16 
éves kor között

Információ: 29/413-212,  
vigado@vigadokft.hu

A tábor részvételi díja: 18 000 Ft/egy 
családból a második és a többi jelentke-

zőnek 14 000 Ft (amely magába foglalja naponta a kétszeri 
étkezést, uszodabelépőt, a kirándulást és a foglalkozások 
eszközeinek árat)

Előleg befizetése, jelentkezéskor,  
legkésőbb 2015. május 13-ig: 8.000 Ft
Teljes összeg befizetésének határideje: 2015. június 19.

Közreműködnek: Kovács Kati Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas 
előadóművész, Mohácsi Attila a Győri Nemzeti Színház tagja 
valamint a Maya Trió énekesei és táncosai
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Megemlékezések és emléknapok: 

2015. február 7. – Vigadó  

A házasság világnapja 
a Nagycsaládosok Monori 
Egyesületének szervezésében
2015. február 25. – Petőfi utcai emléktábla 

Kommunista Diktatúra 
Áldozatainak Emléknapja

2015. március 15. – Városközpont, Kossuth-szobor

Megemlékezés az 1848-49-es forrada-
lom és szabadságharc eseményeiről.

2015. június 5. – Vigadó 

Pedagógus nap

Az év második felére tervezett rendezvényeink: 

október  

Kolompos 
Együttes
Szüreti mulatság 
gyerekeknek

Dr. Bagdy Emőke Prima Primissima-
díjas pszichológus előadása

november 

Jókai Anna, a Nemzet Művésze címmel 
kitüntetett, kétszeres Kossuth-díjas és 
József Attila-díjas magyar író- és költő-
nő előadása
december

Adventi töltekezés 
Kudlik Júlia műsorvezető  
és Szvorák Kati Kossuth-díjas és Liszt 
Ferenc-díjas 
népdalénekes 
előadása: „Sze-
retettel – dalok 
és gondolatok”

A tavalyi év sikeres rendezvénye után, idén ismét többnapos ze-
nei koncerteket, helyi borászatokat, pékbemutatót szervezünk 
az Államalapítás Ünnepe előtt. Részletes program hamarosan a 
www.vigadokft.hu honlapon.  

2015. augusztus 18–20.

Új Kenyér Fesztivál

Közreműködnek az Ady Úti Általános Iskola diákjai.
Ünnepi

Közreműködnek az Ady Úti Általános Iskola 
diákjai. Ünnepi beszédet mond dr. Zsombok 
László polgármester.



18 19

Ki
ál

lít
ás

ok

Bé
rle

te
s 

re
nd

ez
vé

ny
ei

nk
A hat éve alapított „Közös nevező” kiállítás-sorozat kereté-
ben 2015. első felében a következő kiállítók mutatkoznak 
be a monori Vigadó Galériában:

Január 12. 17 óra  

Burjánné P. Ildikó
olajfestmény természeti képek   

Február 2. 17 óra  

Simon M. Veronika  
Cserhát-Munkácsy és Holló László díjas KUNST MEISTER 
festőművész

Március 9. 17 óra

Zöldi Valéria  
Bognár István díjas festőművész, grafikus. 
vendégművész: Czinke Mária amatőr festőművész

Április 13. 17 óra

Zsíros Sándorné Marika,
a Monori Kézműves Klub vezetőjének kiállítása

Május 11. 15 óra

„Monori pincefalu gyerekszemmel”
rajzpályázat átfogó kiállítása 

Június 1. 17 óra

Srankó Kacsó Róza
Nívódíjas festőművész

Pest megyei ifjúsági 
hangversenysorozat
Vigadó Díszterem

2015. február 

Balázs Elemér Group
Balázs József, Lakatos Pecek Krisztián,  
Balázs Elemér, Szőke Nikolett
Jazz standardok, klasszikus zeneszerzők  
feldolgozásai, improvizációk

2015. március

Zenél a film - Philharmonic Brass
Csillagok háborúja – Birodalmi induló,  
Karib tenger kalózai (főcím zene), Kockásfülű nyúl, Vízipók, 
csodapók,  Süsü, a sárkány – Én vagyok a híres egyfejű...,  
Nagy Hohoho-horgász, Csinibaba – részlet, Gézengúz - részlet, 
Táskarádió – részlet, Különös éjszaka volt – részlet, Kicsit 
szomorkás a hangulatom – részlet, Oroszlánkirály – Érzed már 
a szív szavát…, Valami Amerika (főcím zene)



20 21

Sz
ak

kö
rö

k,
 k

lu
bo

k 

Sz
ak

kö
rö

k,
 k

lu
bo

kA Művelődési  Házban működő 
állandó csoportok

 Hétfő: Szivárvány nyugdíjas klub 17.00–22.00
  Ifjú-Strázsák néptánccsoport 18.30–22.00

 Kedd: Ovis néptánc 16.30–18.00
  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
  17.30–20.00

 Csütörtök: Városi nyugdíjas kör 15.00–22.00
  Napraforgócska iskolás  
  néptánc csoport 17.30–18.30

 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
  Haladó társastánc 19.00–20.00
  Kezdő társastánc tervezett indulás március 16.

 Kedd: Kézműves Alkotók Klubja
  Minden hónap második keddjén 16.00–18.00

 Csütörtök:  Bridzs klub 16.00–21.00
  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!
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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 információ: 
www……hu?

 Érzik, hiányát annak, hogy külföldön lévő hozzátartozó-
ikkal, 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, jellemzően 
nyugdíjasok számára szervezett internet használatot és levezést 
okító képzésünkre. 
 Kezdő tanfolyam: 5x2 óra, majd igény szerint a folytatható.
Tanfolyam díja: 5.000 Ft (500.- Ft/óra), melyet a jelentkezéskor 
kell befizetni. 
 Tanfolyamaink terveink szerint januártól indulnak.
 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 telefonszá-
mon lehet. Várjuk Önt is szeretettel!
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m Partnereink rendezvényei
Ady Úti Általános Iskola – 2015. január 22.
Magyar Kultúra Napja – Ökumenikus imaóra
Monori egyházak – 2015. január 31. Művelődési Ház
Egyházi farsang
Monor Környéki Strázsa Borrend  – 2015. január 31.  
Lovagi lakoma és borászbál
Nagycsaládosok Monori Egyesülete – 2015. február 8. Művelődési Ház
Farsangi bál
V-68-as Galambász Egyesület – 2015. február 14-15. Művelődési Ház
Galambkiállítás
Lions Club – 2015. február 14. KultPince
Strázsahegyi Fánkfaló (Falánk Fánkfalók Találkozója)
Szterényi József Szakközépiskola és Szakiskola  
2015. február 20-22-23. Művelődési Ház
Az iskola színjátszó csoportjának előadása  
„Férjet keresek” vígjáték két felvonásban
Szivárvány Óvoda – 2015. február 27. Művelődési Ház
Farsang
Vöröskereszt Monori Szervezete – 2015. március 18. és június 17. Művelődési Ház
Véradás
Gyömrő Színház – 2015. február 28.-március 1. Művelődési Ház
A GyömrőSzínház vendégjátéka
Monor Környéki Strázsa Borrend – 2015. április 4.  
Városi borverseny
Vöröskereszt Telepi Szervezete – 2015. május 10. Művelődési Ház
Jótékonysági koncert
Közös Út Cukorbetegek Egyesülete és Védőnői Szolgálat – 2015. május 16. 
Egészségnap
Nemzetőr Általános Iskola – 2015. május 23. Bacchus tér
Strázsahegyi Tekerő amatőr terepkerékpár-verseny
Nemzetőr Általános Iskola – 2015. május 30. Művelődési Ház
Nemzetőr Gála
Monori Gazdakör – 2015. május 23. Orbán-szobor
Orbán-napi Sokadalom
Vasutas Nyugdíjas Klub – 2015. június 20. Művelődési Ház
35 éves jubileumi összejövetel
Magyar Fogathajtó Sport Baráti Köre – 2015. június 20. Bacchus tér
V. Monori meghívásos fogathajtó verseny
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A Vigadó szolgáltatásai

Terembérlet 12-200 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!

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