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k Vigadó Kulturális és Civil Központ

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: 8.00–18.00
Péntek: 8.00–13.00
Szombat: Rendezvény szerint
Vasárnap: Rendezvény szerint

Saját rendezvényeinkre a belépőjegyet keressék 
egy hónappal a rendezvény előtt. Népszerű előadá-
sok esetén, javasoljuk, hogy éljenek 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 Uszodaüzemeltető 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
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2015. szeptember 27. 15 óra
Művelődési Ház

Idősek Világnapja
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15 órai kezdettel  a  „Szép korúak” köszöntése a Művelődési 
Házban.
 A Vigadó Kulturális és Civil Központ és Monor Város Önkor-
mányzata ezúton hívja Önöket, az Idősek Világnapja alkalmából 
szervezett ünnepségére, melyet 2015. szeptember 27-én 15 órakor 
rendezünk a monori Művelődési Központban (Bocskai u. 1.). 
 Köszöntőt mond dr. Zsombok László Monor város polgármes-
tere.
 A rendezvényen Szeredy Krisztina Énekművész  a Magyar  
zenés  Színház tagja és
 Domoszlai Sándor  Magánénekes  a Magyar  zenés  Színház 

tagja operett és nóta 
műsora szórakoztatja 
Önöket.
 Monori nyugdíjas 
kedves vendégeink 
számára a belépés 
ingyenes, de előzetes 
regisztrációhoz kö-
tött. Kérjük, jelent-
kezzen a 06-29/413-
212 telefonszámon, 
vagy a vigado@
vigadokft.hu e-mail 
címen!
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Szervezés alatt

Mocsári Károly koncertje

2015. október 17. 17 óra 
Művelődési Ház

20 éves a Monori Strázsák 
Néptáncegyüttes

Újabb nemzetközi művész bemutatkozása a monori Vigadóban!   
 2015. nyarán újítottuk fel a hat évvel ezelőtt közadakozásból 
vásárolt Steinway zongorát. Ebből az alkalomból városunk dísz-
polgára, a kiváló Liszt interpretátor Mocsári Károly újabb külföldi 
vendéget hív Monorra! 

A Monori 
Strázsák Nép-
táncegyüttes 
idén ünnepli 
fennállásának 20-
ik évfordulóját. 
Ez alkalomból 
ünnepi műsorral 
es táncházzal 
készül a csoport 
Monoron. A csoport művészeti vezetője Onodi Attila, a Nép-
művészet Ifjú Mestere cím birtokosa, akinek több évtizedes 
szakmai munkásságát idén a Magyar Bronz Érdemkereszt 
állami kitüntetéssel ismerték el.
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2015. október 21.  
Művelődési Ház

Tökfaragás

2015. október 30. 19:30  
Vigadó

Dinoszaurusz Rock Band koncertje

Hozz magaddal egy éles kést, kreativitásodat és ha van kedvük, 
szüleidet is és készítsünk együtt vicces és ijesztő tökfejeket!

Élőzenés koncert 
és vetítés a ’60-as, 
’70-es évek leg-
népszerűbb hazai 
és külföldi beat és 
rock zenekarok 
történetéről, leg-
nagyobb slágereik 
felidézésével. Részletek többek között az Illés, Metro, Omega, 
Beatles, AC/DC, Scorpions, Doors zenekarok dalaiból.
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2015. november 29. 16 óra 

Első adventi gyertya meggyújtása

Közreműködik a református, a katolikus, az evangélikus és a 
baptista egyház kórusa
 Köszöntőt mond: Paszternák Tamás plébániai kormányzó 
Gyertyát meggyújtja: dr. Zsombok László polgármester

2015. december 6. 16 óra 

Második adventi gyertya meggyújtása

Közreműködik a baptista egyház kórusa
Köszöntőt mond: Seres Győző lelkipásztor

Készüljünk együtt a szeretet ünnepére! Az adventi vasárnapokon 
a történelmi egyházak kórusai és lelkipásztorai köszöntik Önöket! 
Az adventi gyertyák meggyújtását követően meleg teával, forralt 
borral és zsíros kenyérrel várják az érdeklődőket! A megújult 
városközpontban idén is szervezünk adventi vásárt.  
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2015. december 13. 16 óra 

Harmadik adventi gyertya meggyújtása

Közreműködik a református Deo Volente kórus
Köszöntőt mond: Schaller Tamás és Vladár István lelkipásztorok

2015. december 20. 16 óra 

Negyedik adventi gyertya meggyújtása

Közreműködik az evangélikus egyház kórusa
Köszöntőt mond: Selmeczi Lajos lelkész

2015. december 19. 16 óra 

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
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A megnyitón közreműködik Petrás Mária Prima Primissima-
díjas népdalénekes, keramikus és lánya Petrás Alina. 
Társrendezvény Petrás Mária kerámia műveinek kiállítása. 

2015. november 20. 19 óra 
Vigadó

Angyali üdvözlet – adventi kiállítás 
Kruchió László munkáiból 
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A december a hideg évszak beköszöntét jelenti, az emberek 
mégis meleg szívvel gondolnak rá, hiszen közeleg a Karácsony, a 
szeretet, a Fény ünnepe. 
 Ez az időszak a népéletben tele van babonás és vallási rítusok-
kal: Miklós napi alakoskodás, lucázás-kotyolás (termékenységi 
babonák, Luca széke készítés, boszorkány meglesés), illetve a kis 
Jézus megszületését köszöntő Betlehemezés.
 Jegyrendelés, csoportos jelentkezés és egyéb információ a 06-
29/413-212-es telefonszámon, a vigado@vigadokft.hu e-mail 
címen kérhető.

2015. december 3. 
Művelődési Ház

Kolompos együttes ünnepváró  
gyerekkoncertje – „Kiskarácsony, 
nagykarácsony” címmel

2015. december 4–6. 

Monori Mikulás érkezése a városba 
és az otthonokba
Első alkalommal 
várjuk városunkba 
Monori Mi kulást! 
A város közösségi terei 
mellett az otthonokba is 
ellátogat majd. Részle-
tekről keressék a Vigadó 
elérhetőségeit! 
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Kudlik Júlia 
népszerű tv 
bemondó 
és Szvorák 
Katalin 
Kossuth-díjas 
népdalénekes 
szembefordul-
nak korunk  sztereotípiáival. Olyan lemezt állítottak össze, 
ahol Kudlik Júlia saját gondolatai hangzanak el a szeretetről 
egyházi és világi megközelítésben és ehhez kapcsolódnak az 
énekek. Közös lemezük megállítja az időt és a szeretet útját 
szorgalmazza. A mai manipulált világban nehéz szeretetet 
közvetíteni, bármiféle értéket őrizni, továbbörökíteni, de nem 
lehetetlen. Jókai Anna így vall a fél éve megjelent albumról: 
„Két, megszenvedett tisztaságú lélek ajándéka. A kicsorduló 
szeretet: szóban és énekben. A szeretet Istentől árad és az 
emberi Én kelyhe fogadja magába. Töltekezzünk belőle, és 
osszuk meg a szomjazókkal.” Kudlik Júlia és Szvorák Katalin 
közös hitvallása reményt keltő örömüzenet, hiszen a megfá-
radtaknak megnyugvást, a keresőknek válaszokat tartalmaz.

2015. december 11. 
Vigadó Díszterem

Szvorák Katalin és Kudlik Júlia  
közös estje „Szeretettel – dalok  
és gon-
dolatok” 
címmel 
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Hagyományosan minden évben újévi koncertre várjuk az 
érdeklődőket a Vigadó Dísztermébe. Ebben az évben új mű-
fajjal nyitjuk az évet; népzenei koncertet szervezünk. A helyi 
és környékbeli zenekarok teszik színessé az év első koncertjét 
Monoron!

Jókai Anna Monoron 
a Magyar Kultúra 
Napján.
 Jókai Anna 
sok más díj mellett, 
Kossuth-nagydíjjal 
kitüntetett író, a 
Nemzet Művésze 
annak örülne, ha 
nemcsak egy napon, hanem egész évben a magyar kultúrát ün-
nepelnénk.  Nézzék, hallgassák meg, hogy miként vélekedik 
a magyar kultúráról, a vallásról és az általános világlátásról a 
kivételes asszony.

2016. január 8. 
Vigadó

Újévköszöntő népzenei koncert 
és népzenész találkozó

2016. január 
szervezés alatt

Magyar Kultúra Napja
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Az aradi vértanúk emléknapja
Megemlékezés az Ady Úti Általános Iskola szervezésében  

2015. október 23. 
szervezés alatt

Ünnepi megemlékezés az 1956-os 
forradalom eseményeiről
Magyarok vére ’56 címmel Járvás Katalin színművész-
nő előadása
 dr. Zsombok László ünnepi beszéde
 Koszorúzás az 1956-os emlékműnél
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2016. első félévben tervezett rendezvényeink: 

2016. február 19.  

Müller Péter József  
Attila-díjas író előadása
Az élet művészete  
címmel

2016. március  

Dr. Csernus Imre előadása
szervezés alatt

2016. április  

Szabó Balázs József Attila est
szervezés alatt

2016. május  

Városi Gyereknap

2016. június 11.  

Borvidékek  
Hétvégéje
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egészségmegőrzés témakörében
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Bemutatkozik a 
Szaxofon – Buda-
pest Saxophon 
Quartet

Közreműködik Sárkány Kázmér (bariton),  
Szvétek László (basszus), Bodnár Gábor (zongora)

Közreműködik 
a Duna Szimfo-
nikus Zenekar
Vezényel: Deák 
András

2015. november–december 

Filharmónia Magyarország Ifjúsági 
bérletsorozata 2015/2016

2016. január–február

Mesterségünk címere 

2016.  
március–április

Muzsikáló 
városok 
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A hat éve alapított „Közös nevező” kiállítás-sorozat kereté-
ben 2015. második felében a következő kiállítók mutat-
koznak be a monori Vigadó 
Galériában:

Szeptember 7.

Kisvári Mihály fes-
tőművész kiállítása 
Október 5.  

Kiállítás a II. világháború befejezé-
sének 70. évfordulója alkalmából   
a Monorért Baráti Kör szervezésében

November 2.

Boros Odette kézműves 
ékszerkiállítás  

November 20. 19 óra

Angyali 
üdvözlet
Kruchió László adventi ki-
állításának és Petrás Mária 
Prima Pri missima-díjas 
népdalénekes, keramikus 
kiállításának megnyitója

Január 8.

Rimóczi Hajnalka és Rimóczi László 
népviselet készítő kiállítása
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anDÉMÁSZ
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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k A Művelődési  Házban működő 
állandó csoportok

 Hétfő: Szivárvány nyugdíjas klub 17.00–22.00

 Kedd: Ovis néptánc 16.00–17.00
  Ovis néptánc haladó 17.10–18.20
  Pedagógus nyugdíjas klub
  Minden hónap harmadik keddjén: 16.00–20.00
  Borzsák Endre Egyesület 18.30–20.00

 Szerda: Vasutas Nyugdíjas Klub
  Minden hónap 2. szerdáján: 14.00–18.00
  Gamedance modern tánccsoport
  16.30–20.30

 Csütörtök: Városi nyugdíjas kör 15.00–22.00
  Napraforgócska iskolás  
  néptánc csoport 17.00–18.30
  Ifjú Strázsák néptánccsoport 18.30–20.00

 Péntek: Idősek klubja 16.00–19.00 
  Monori Strázsák Néptánc Egyesület 
  17.00–22.00
Szeptembertől újra néptánc foglalkozások minden korosztály részére a Művelődési Házban! A nyári 
szünet befejezésével folytatódnak csoportjaink rendszeres foglalkozásai is. A tavalyi évhez hasonlóan 
már óvodás kortól várjuk a jelentkezőket a foglalkozásokra. Az óvodások és kisiskolások keddenként 
két korcsoportban ismerkedhetnek a gyermekjátékokkal, mondókákkal és a néptánc alapjaival.
 Az iskolásokkal foglalkozó Napraforgócska néptánc csoport az egyik legrégebben működő saját 
csoportunk a Művelődési Házban. Kilenc éves kortól várják az általános iskolás korú érdeklődőket 
minden csütörtökön délután.
 Az Ifjú Strázsák középiskolásokból álló csoport is évek óta működik a Művelődési Házban. A 
Monori Strázsák Néptáncegyüttes utánpótlás csoportjában évről-évre színvonalas, minőségi munka 
folyik a színfalak mögött, melyet jól mutat, hogy többen már a felnőttek között táncolnak tavaly óta. 
Az idei évben új időpontban, csütörtökön 18:30-tól tartanak rendszeres foglalkozásokat, melyre már 
13 éves kortól lehet folyamatosan jelentkezni.
 További információ, érdeklődés a 06-29/413-212-es telefonszámon, vagy a foglalkozás idejében 
személyesen a Művelődési Házban. Sok szeretettel várjuk az érdeklődőket!
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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: Kézműves Alkotók Klubja
  Minden hónap második keddjén 16.00–18.00

 Csütörtök:  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!
Megújult honlappal várjuk a Vigadó Kulturális és Civil 
Központ iránt érdeklődőket. Folyamatosan frissülő tartalom, 
több mint 1000 fénykép az elmúlt évek rendezvényeiről, új, 
szórakoztató formában. Hírlevél feliratkozási és közvetlen 
jegyrendelési funkció rendezvényeinkre.
Látogassák meg oldalunkat a www.vigadokft.hu címen!
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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 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, főleg nyugdíja-
sok számára szervezett internet használatot és levezést okító 
képzésünkre. 
 Kezdő tanfolyam: 5x2 óra, majd igény szerint a folytatható.
Tanfolyam díja: 5 000 Ft, melyet a jelentkezéskor, vagy legké-
sőbb az első foglalkozáson 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 telefonszá-
mon lehet. Várjuk Önt is szeretettel!
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Vöröskereszt Monori Szervezete
2015. szeptember 16. és december 16. – Művelődési Ház
Véradás

2015. november 27. – Művelődési Ház
Véradók Napja

Borzsák Endre Hagyományőrző Egyesület 
2015. szeptember 19. – Piac- és Fesztiválcsarnok
Kistérségi Népzene- és Néptánc-találkozó

Védőnői Szolgálat
2015. szeptember 25. – Művelődési Ház
Anyatej világnapja

Máltai Szeretetszolgálat
2015. október – Művelődési Ház
Jótékonysági koncert

Monori Gazdakör
2015. október 3. 
Szüreti Sokadalom

Monor Környéki Strázsa Borrend
2015. november 14. – Művelődési Ház
Márton-napi Újbor Ünnep

Monori Strázsák Néptáncegyüttes
2015. november 21. – Művelődési Ház
Táncház

Nagycsaládosok Monori Egyesülete
2015. december 5. – 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!

Sz
ol

gá
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