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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, Pillangó Könyvesbolt
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2016. január 23. 16 óra
Vigadó Díszterem

Magyar Kultúra Napja
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2016. február 19. 17 óra
Vigadó Díszterem

Müller Péter előadása  
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Művelődési Ház

Kolompos táncház
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2016. március 5.  
Vigadó Díszterem

Nőnapi operett 
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Vigadó Díszterem

Suli-Sakk Kupa  

Sakkverseny általános 
iskolák csapatai részére 

A Vigadó Kulturális és Civil 
Központ Nonprofit Kft. minden 
évben rendez sakkversenyt a monori 
általános iskolák csapatai között.
 
2016. március 18-án (péntek) 14 órakor 
folytatódik a verseny a IV. sakk vándorkupáért.

A sakkjáték növeli az emlékezőtehetséget, tervszerű gondolko-
dásra tanít, ezáltal segít megfigyelni környezetünket és azokat a 
változásokat, amelyek körülöttünk zajlanak. Fejleszti a logikus 
gondolkodás képességét, más gondolatainak megismerését, 
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 személyiség-
formáló, jellemnevelő, készség-képességfejlesztő módszerre.
 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 
2016.március 18-án (péntek) 14 órakor, már a IV. SULI-SAKK 
KUPÁÉRT folytatódik a verseny, amelyre minden iskolából 10 
fős csapatot várunk!
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2016. április 17. 18 óra 
Vigadó Díszterem, szervezés alatt

Ünnepi műsor a Magyar 
Költészet Napja alkalmából

Földes László HOBO önálló estje

Immár harmadik alkalommal köszönthetjük nálunk, többek 
között Kossuth díjjal, EMeRTon díjjal kitüntetett Földes 
Lászlót (HOBO) bluesénekes, dalszerző, előadóművészét. Jó 
néhány albumán hallhatjuk hangját, több színházi és filmsze-
repben is láthattuk már. 

Egyik legfontosabb mottója:
„Csinálom a dolgom, én a hétköznapok embere, csavargó 
vagyok”

Földes László: „Hobo”
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2016. április 25. 19 óra
Vigadó Díszterem
 
Pál Feri atya előadása
Fordulat, a változás kulcsa címmel

Szorult helyzetünkben, rossz közérzetünkben sokszor vá-
gyunk arra, hogy változzanak meg a körülményeink. A külső 
változás azonban gyakran elképzelhetetlen egy olyan fordulat 
nélkül, amely bennünk megy végbe. Ez nem azt jelenti, hogy 
a fejünkben születik valamiféle megoldás a problémánkra, 
hanem azt, hogy felülmúljuk a – bizonyos esetekben megold-
hatatlan – problémát. Valamit hirtelen másképpen látunk, és 
ennek olyan hatása van, mintha megráztuk volna a kaleido-
szkópot: az egész kép megváltozik. Izgalmas módon pedig ezt 
a belső átalakulást gyakran olyan külső változások követik, 
amelyek addig elképzelhetetlenek lettek volna.



11

Re
nd

ez
vé

ny
ei

nk

2016. május 14. 17 óra 
Piac- és Fesztiválcsarnok (Monor, Bocskai u. 2.)

Alma együttes koncertje

A Minimax Gyermekcsatornáról közismert gyerekzenekar 
sikerének kulcsa a gyermeklelket megérintő őszinteségben, a 
„nevető”,- és „tánc-izmokat” egyaránt megmozgató képes-
ségükben rejlik. A koncertre szeretettel várunk minden 
dalolni, kacagni és táncolni vágyó gyermeket és gyermeklelkű 
felnőttet.



12

Re
nd

ez
vé

ny
ei

nk

Látogassa meg ön is a Borvidékek Hétvégéjét Monoron és 
fedezze fel a pincefalu Különleges Helyszíneit!
 Tudja, hogy melyik két pincét köti össze a Rövidebb Út és, 
hogy milyen közel van a Legtávolabbi Pont? Ismerje meg a Szé-
na Tér különleges programjait és a Zsák Utca zenei kínálatát! 
Látogasson el a Cserkész Udvarba és a Fesztivál Körre a Rejtett 
Ösvényen keresztül!
 Keresse fel a rendezvényen a Különleges Helyszíneket, 
hogy megismerhesse a Monori Pincefalu titkait, ahol 1000 
pince, ezernyi élménnyel várja önt!  

2016. június 11.

Borvidékek 
Hétvégéje

2016. május 29.
Fesztiválcsarnok
 
Monor városi gyereknap 

Kézműves foglalkozások 
Futóbiciklis akadálypálya
Egészségügyi szűrések
Mentő, tűzoltó bemutató
Aszfaltrajz verseny
Ugráló vár
Dudó bohóc előadása
Kirakodóvásár
Színpadi programok
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2016. június 24. 16 óra
Művelődési Ház

Spencer Hill Magic Band koncert

Június 24. vagy mondjuk úgy, ezen a napon  
NINCS KETTŐ NÉGY NÉLKÜL! 

Bud Spencer és 
Terence Hill filmje-
inek zenéje élőben 
Monoron, olyan 
világhírű olasz zene-
szerzők tollából, mint 
Ennio Morricone, 
Guido és Maurizio 
De Angelis (azaz az 
Oliver Onions), Fran-
co Micalizzi, illetve a La Bionda testvérek (D.D. Sound).

Az együttes a megalakulásakor olyan zenei űrbe robbant be, 
amely az egész világon érintetlen volt, ugyanis addig nem 
létezett élőben játszó zenekar, amely Bud Spencer és Terence 
Hill filmjeinek zenéit dolgozta fel és adta elő. Repertoárjuk-
ban megtalálható a hatvanas évek végétől a nyolcvanas évek 
közepéig készült darabok dalai, legyen szó bármilyen zenei 
stílusról: jazz, jazz-rock, funky, etno, rock és blues! 

Jelasity Péter – sax, Hoff Marcell – dob, Horváth János – 
billentyű, Kiszely Dávid – gitár, Kiszely Gergely – bass, vokál, 
Kiszely Krisztián – gitár, vokál, Zsigmond Lala – ének
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2016. július 4–8.
Művelődési Ház

Művészeti napközis tábor

2016. június 19.
Szervezés alatt

Az év leghosszabb napján az év leg-
nagyobb koncertje

Immár hetedik 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:
- festészet
- 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 hazavihető elkészített műveket). 
Jelentkezni a Vigadó Nonprofit Kft. 
irodájában személyesen lehetséges. 
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2016. augusztus 18–20.
Városközpont

Új Kenyér Fesztivál
A tavalyi év sikeres rendezvénye után, idén ismét többna-
pos zenei koncerteket, helyi borászatokat, pékbemutatót 
szervezünk az Államalapítás Ünnepe előtt. Részletes program 
hamarosan a www.vigadokft.hu honlapon.   
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ok Megemlékezések és emléknapok: 

2016. február 6. – Vigadó  

A házasság világnapja 
a Nagycsaládosok Monori 
Egyesületének szervezésében
2016. február 25. – Petőfi utcai emléktábla 

Kommunista Diktatúra 
Áldozatainak Emléknapja

2016. március 15. – Városközpont, Kossuth-szobor

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

2016. június 3. – Vigadó 

Pedagógus nap

2016. június 4. – Gera-kert

Megemlékezés a trianoni 
döntés évfordulóján

2016. június – Vigadó

Semmelweis nap
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Az év második felére tervezett rendezvényeink: 

szeptember 16. – szervezés alatt

Autómentes nap  
és Kéklámpás nap

október 8. 18 óra

Berecz András újra Monoron!

november – szervezés alatt

Vekerdy Tamás pszichológus előadása

december

Ünnepi fényben 
– adventi ünnepségsorozat 
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hangversenysorozat
Vigadó Díszterem

2016. január 20. 

Mesterségünk címere 
Közreműködik Sárkány Kázmér (bariton),  
Szvétek László (basszus), Bodnár Gábor (zongora)
A nyíltszívű, életvidám Itália nemcsak behízelgő, gyönyörű 
dallamaival fészkelte be magát a zeneszeretők szívébe, de 
kacagtató vígoperái is a közönség kedvencei. Rossini, Bellini 
és Donizetti operáinak ismert és vidám jelenetei, furfangos 
történetei az Állami Operaház énekművészeinek előadásában 
elevenednek meg.

2016. április 14.

Muzsikáló városok
Közreműködik a Duna  
Szimfonikus Zenekar
Vezényel: Deák András
Európa számos városa vált híressé egy-
egy nagy komponista révén, aki hosszabb 
időt töltött a városban, és maradandó 

kompozíciókkal gazdagította a zenetörténetet. Műsorunkban 
megidézzük Londont, Bécset, Salzburgot, Eszterházát, Galán-
tát, hírneves zeneszerzőikkel együtt. 
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okA Strázsa újsággal és a Gemini Televízióval közösen alapí-
tott „Közös nevező” kiállítás-sorozat keretében 2016. első 
felében a következő kiállítók mutatkoznak be a monori 
Vigadó Galériában:

Január 8. 17 óra  

Rimóczi Hajnalka és Rimóczi László 
népviseleti kiállítás

Február 1. 17 óra  

Várhalminé Czinke Mária  
festménykiállítás 

Március 7. 17 óra

Kis Jánosné Tímár Irén  
festőművész kiállítása  
Április 4. 

Hallai Tímea festőművész kiállítása

Május 2.  

Magyar Miklós és a Dunakeszi  
Négyek társaságának kiállítása 

Június 6.

Sebestyén Katalin festőművész,  
költő kiállítása  
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k A Művelődési  Házban működő 
állandó csoportok

 Hétfő: Szivárvány nyugdíjas klub 17.00–22.00
  Aerobik tánc 17.15–18.15
  Ifjú Strázsák néptánccsoport 18.30–20.00

 Kedd: „Csipetke” ovis néptánc 16.00–17.00
  „Csipetke” ovis néptánc haladó csoport   
  17.10–18.20
  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 iskolás  
  néptánc csoport 17.00–18.30

 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: Baba-mama klub
  Minden hónap harmadik hétfőjén 9.30–11.30
  Monori Galamb- 
  és Kisállattenyésztők Egyesülete
  Minden hónap első hétfőjén 18.00–20.00

 Szerda: Bridge Klub 16.00–21.00

 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 rendezvé-
nyeinkre. Látogassák meg oldalunkat a www.vigadokft.hu címen!
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Ady Úti Általános Iskola – 2016. január 22.
Magyar Kultúra Napja – Ökumenikus imaóra

Vigadó Díszterem – 2016. május 20.
Forrás kórus évzáró hangversenye

Monori egyházak – 2016. január 30. Művelődési Ház
Egyházi farsang

V-68-as Galambász Egyesület – 2016. február 12-14. Művelődési Ház
Galambkiállítás

Lions Club – 2016. február 13. KultPince
Strázsahegyi Fánkfaló (Falánk Fánkfalók Találkozója)

Nemzetőr Általános Iskola – 2016. február 5. Művelődési Ház
Nemzetőr farsang

Nemzetőr Általános Iskola – 2016. június 4. Művelődési Ház
Nemzetőr Gála

Idősek Klubja – 2016. február 26. Művelődési Ház
Farsangi bál és nők napja

Bethlen Gábor Erdélyi Kör – 2016. február 27. Művelődési Ház
Farsangi bál

Vöröskereszt Monori Szervezete – 2016. március 16. és június 15.  
Művelődési Ház Véradás

Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás 
2016. április 20. Vigadó Vers- és prózamondó verseny

Vöröskereszt Telepi Szervezete – 2016. május 8. Művelődési Ház
Anyák napi ünnepség

Közös Út Cukorbetegek Egyesülete és Védőnői Szolgálat – 2016. május 21. 
Egészségnap
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Vigadó számítógépes oktatóterem

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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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!
Megújult honlappal várjuk a Vigadó Kulturális és Civil 
Központ iránt érdeklődőket. Folyamatosan frissü-
lő tartalom, több mint 1000 fénykép az elmúlt 7 év 
rendezvényeiről, új, szórakoztató formában. Hírlevél 
feliratkozási és közvetlen jegyrendelési funkció ren-
dezvényeinkre. 
 Látogassák meg oldalunkat a www.vigadokft.hu 
címen!
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