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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– Csütörtök: 8.00–17.00, Péntek: 8.00–13.00

Szombat– vasárnap: Rendezvény szerint
Jegyértékesítés, terembérlet, időpont-egyeztetés, szakmai informá-

ciók ügyében, kérjük irodai ügyfélfogadás alatt keresse munkatár-
sainkat! Az irodai ügyfélfogadás után, csoportjaink működési ideje 

alatt csak ügyeletet biztosítunk. Megértésüket köszönjük!

Saját rendezvényeinkre a belépőjegyet keressék egy hónappal a ren-
dezvény előtt. Népszerű előadások 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.

Tizedik évadát kezdi  
a Vigadó Kulturális és Civil Központ

Idén tíz éve, hogy Monor Város Önkormányzata megalapította a 
város kulturális életéért felelős Vigadó Nonprofit Kft.-t.  A 2006-2007-
ben felújított, több mint száz éves Vigadó épületében és a város szá-
mos pontján igyekszünk élettel megtölteni városunk hétköznapjait.  
A folyamatosan új és megújuló rendezvényekre 2017. második felé-
ben is országosan elismert művészeket igyekeztünk Monorra hívni. 
A jól bevált programkínálat – szeptemberi szabadtéri programok, 

Monori Mikulás, adventi rendezvénysorozat, újévi koncertek –, 
 mellett új műfaj, a stand-up comedy is bemutatkozik a Vigadó 

Dísztermének falain belül. Megemlékezünk az idén 70 éve született 
Máté Péterről, filmvetítést láthatnak egy manilai jótékonysági misz-

szióról is. Visszatérő vendégünk lesz Müller Péter egy bizonyosan 
teltházas előadással; Gayer Ferenc és Pleszkán Écska egy fergete-

ges boogie-woogie esttel. Természetesen a gyerekek és idősebbek 
részére is kínálunk majd szórakozási lehetőséget szervezésünkben!
Reméljük, hogy minden kedves vendégünk talál kedvére való prog-
ramot és segíthetünk szabadidejüket szórakoztatóan és hasznosan 

eltölteni Monoron az ezer pince városában!  
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2017. szeptember 15. 18 óra 
Vigadó, díszterem
 
az érthető komolyzene – gyerekeknek 
– Mocsári Károly mesél és zongorázik 
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2017. szeptember 22.
Balassi utcai játszótér és Városi Uszoda parkolója
 

európai Mobilitási Hét
autómentes nap 
Tervezett programok:

–  Közös városfutás
–  Toma és csapata szórakoztató játékai: hordós mókák, 

játékos szekérkék, krumplivívás, babzsákdobás, óriásvarrás, 
furfangosok és rafinériák

–  Szilberek SE – monori kutyaiskola bemutatója
–  Szedem, szedem a szőlőt címmel gyermekkoncert a szüret 

jegyében
–  Sándor Pali bácsi ügyességi játékai
–  Lábbal hajtható gokartok 
–  Közös aerobik edzés Katus Attilával
–  A Monori Rendőrkapitányság közreműködésével kézműves, 

ügyességi és közlekedésbiztonsági programok egész délután

A részletes programokért keressék Monor város megújult  
weboldalát: www.monor.hu!



6

Re
nd

ez
vé

ny
ei

nk
2017. szeptember 
Piac- és Fesztiválcsarnok
 
népzenei- és néptánc találkozó

A Művelődési Házban működő Borzsák Endre Hagyomány-
őrző Egyesület és a Vigadó Kulturális és Civil Központ sok 
szeretettel várja a népi kultúra és a hagyományok ápolásának 
kedvelőit a szűkebb és tágabb környezetünk néptánc-csoport-
jainak bemutatkozására.  
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2017. szeptember 28. 19 óra 
Vigadó, díszterem
 
Stand up est a Vigadóban
TévéLaci: Hadházi László önálló estje

Műsorvezető: 
Szupkay Viktor
Hadházi egész 
estés szellemi 
mélyrepülése a 
bulvár hírek, a 
valóság és a vir-
tuális lét ormai 
közt.



8

Re
nd

ez
vé

ny
ei

nk
2017. október 1. 15 óra 
Művelődési Ház
 
idősek Világnapja 
Máté péter est
Az ENSZ először 1991-ben rendezte meg az Idősek Világnap-
ját, azóta minden év október 1-jén megemlékezünk a Földön 
élő mintegy hatszázmillió 60. életévét betöltött emberről. 

Városunk idén is megemlékezik október elsején a monori Szép 
korúakról. A Vigadó Nonprofit Kft. ezúton hívja meg Önöket, 
Monor Város Önkormányzata által, az Idősek Világnapja 
alkalmából szervezett ünnepségére, melyet 2017. október 
1-jén 15 órakor rendezünk a monori Művelődési Központban 
(Bocskai u. 1.). 

Köszöntőt mond Dr. Zsombok László Monor város polgár-
mestere.

A rendezvényen műsort ad az Alma Latina együttes Magyar 
Csaba közreműködésével. A legendás énekes idén töltené be 
70. életévét. Az Alma Latina együttes Máté Péter legszebb 
dalaiból állították össze tiszteletére az emlékműsorukat, 
melynek a „Máté Péter él!” címet adták. A bővített felállásban 
a legendás Express együttes alapító tagja, billentyűse, Magyar 
Csaba is közreműködik. Ő sokat turnézott Máté Péterrel még 
a 70-es években. 

Az ünnepségen való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, 
amelyet a Vigadó portáján személyesen vagy telefonon a 06-
29/413-212-es telefonszámon tudnak megtenni.
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2017. október 9. 
Vigadó, díszterem
 
Balázs János koncertje  
az MVM koncertsorozat keretében
 

Balázs János Liszt Ferenc- és Prima-díjas zongoraművész, a 
Cziffra Fesztivál művészeti vezetője rendszeres fellépője a 
Vigadó Kulturális és Civil Központnak. Ezúttal az MVM 
koncertsorozat részeként hallhatják játékát, mely programot 
Monor mellett többek között Bécsben, Rómában és Moszkvá-
ban is bemutatja majd!  



10

Re
nd

ez
vé

ny
ei

nk

producer: Bazsik Ádám, operatőr: Farkas Ferenc, rendező: 
Huszár Domonkos

A feliratos film vetítését követően kötetlen beszélgetés az 
alkotókkal

1997 októberében a magyar Fabian Edit Mirjam és a francia 
Sophie nővér megalapították az ACAY missziót Manilában, a 
Fülöp-szigetek fővárosában. A közösség küldetése a mai napig 
ugyanaz: Reményt adni azoknak, akiket minden reménytől 
megfosztottak.

Vajon mi itt a keresztény Európában, hiszünk-e igazán abban, 
hogy a világ minden változása ellenére léteznek olyan alapvető 
értékek, melyek képesek tartást és reményt adni életünknek? 
A film bemutatja azt a hitből fakadó mély elkötelezettséget és 
erőt, mely az ACAY misszió nővéreinek munkájából fakad, s 
mellyel fiatalok életét mentik meg nap mint nap. 

Vajon mire elég 30 Euro? Az ACAY Misszióban ebből az 
összegből, egy egész hónapig él egy fiatal –  a vetítéskor fizetett 
adományokkal a misszió munkáját támogatjuk.

Belépő: 500 Ft; ifjúsági csoportoknak ingyenes, de előzetes 
regisztrációhoz kötött

2017. október 13. 19 óra 
Vigadó, díszterem
 
a pokolból ki emel fel? 
Faces of  live című film vetítése – egy történet 
hivatásról, újrakezdésről, reményről 
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2017. október 20. 19 óra  
Vigadó, díszterem
 
Fergeteges Boogie-Woogie est 

Fellépők: 
Dániel Balázs „Mr. Firehand” (zongora), 
Pleszkán Écska (ének), 
Gayer Ferenc (nagybôgô)

Gayer Ferenc a hazai jazz élet számos kiválóságával játszott 
már együtt és alapított különböző formációkat, amelyek hosz-
szabb-rövidebb ideig a magyar jazzélet meghatározó zenekarai 
voltak. 1986-ban tagja lett az akkor már jól működő Budapest 
Ragtime Band-nek, amelynek 1990 óta vezetője. A zenekar 
az elmúlt 36 évben bejárta Európát és több kontinenst is, leg-
utóbb augusztus 19-én a monori FröccsSzombaton is hatalmas 
sikert arattak!

Dániel Balázs a  boogie woogie magyarországi nagykövete 
hazai sikerei mellett rangos külföldi fesztiválok rendszeres 
fellépője. Egyedi stílusával, kreatív ötleteivel és virtuóz elő-
adásmódjával új színt visz a boogie woogie világába. Koncertjei 
során blues, stride és new orleans jazz stílusú szerzeményekből 
is hallhat ízelítőt a közönség

Pleszkán Écska a heavy soul műfaját képviselő Soulbreakers 
zenekar énekesnője, a „Nőstények - Magyarország Első Női 
Stand Up Társulat”-ának alapítója, vezetője, báb- és koboldké-
szítő, hobbibarkács.

Belépő: elővételben 1 500 Ft, a helyszínen 2 000 Ft, mely a 
koncertet követően egy pohár bort is tartalmaz
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Az alapítás éve, 1992 óta oly sok minden történt Monoron, 
egyvalami biztosan nem változott: a Napraforgócska néptánc-
csoportban hétről hétre tehetséges és elhivatott gyerekek 
ismerkednek meg a magyar néptánc sokszínű világával. A 25 
esztendő alatt közel száz fellépésen okozott örömet a csoport 
a közönségnek. Az évek során több, mint  ötszáz gyermek 
szerepelt az ifjú néptáncosok monori csoportjában.
Az eltelt huszonöt esztendő alatt a Napraforgócska néptánc-
csoport hosszú utat járt be. Most eljött az idő egy pillanatra 
megállni és visszatekinteni. Erről szólt az együttes jubileumi 
műsora, amelyre 2017. október 22-én kerül sor a Művelődési 
Házban. A műsorban bemutatják az eddigi legsikeresebb ko-
reográfiákat, bemutatkoztak a legfiatalabbak és visszatérnek a 
színpadra néhány műsorszám erejéig a már elballagott, idősebb 
táncosok is.

Az előadás részleteit és a belépőjegyeket keressék  
a www.vigadokft.hu oldalon október első felétől!

2017. október 22. 
Művelődési Ház
 
25 éves a napraforgócska  
néptánccsoport 

2017. november 10. 
Vigadó, díszterem
 
Müller péter előadása 
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ünnepSÉgSOrOZaT Monoron! 
Készüljünk együtt a szeretet ünnepére! Színes, minden kor-
osztálynak szóló rendezvénysorozattal várjuk a karácsonyt. 
Legyen részese Ön is! 

2017. november 24. 19 óra, Vigadó
Angyali üdvözlet – adventi kiállítás Kruchió László munkáiból. 

2017. december 3. 16 óra, Szent istván tér
Első adventi gyertya meggyújtása
Közreműködik a református, a katolikus, az evangélikus 
és a baptista egyház kórusa. Köszöntőt mond: Schaller Tamás 
és Vladár István lelkipásztorok. Gyertyát meggyújtja: Dr. 
Zsombok László polgármester

2017. december 5–6., Monor város terei
Monori Mikulás érkezése

2017. december 10. 16 óra, Szent istván tér
Második adventi gyertya meggyújtása
Közreműködik a baptista egyház kórusa
Köszöntőt mond: Seres Győző lelkipásztor

2017. december 10. 18 óra, Művelődési Ház
Városunkban működő néptánccsoportok  
évzáró gálaműsora, táncház

2017. december 14. 17 óra, Vigadó díszterem
Monori Budai Imre Alapfokú 
Művészeti Iskola évzáró koncertje
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Harmadik adventi gyertya meggyújtása 
Közreműködik az evangélikus egyház kórusa
Köszöntőt mond: Selmeczi Lajos lelkész

2017. december 17. 17 óra, református nagytemplom
Jótékonysági karácsonyi hangverseny

2017. december 22. 16 óra, Szent istván tér
Negyedik adventi gyertya meggyújtása
Városi karácsonyi ünnepség. Az ünnepi hangulatról a katolikus 
egyház egyházközössége élő betlehemmel, forralt borral, teával 
és zsíros kenyérrel gondoskodik. Közreműködik a Monori 
Strázsák Néptáncegyüttes. Köszöntőt mond Paszternák Tamás 
plébániai kormányzó és Pogácsás Tibor országgyűlési képviselő

2017. december 24. 16 óra
Pásztorjáték a római katolikus templomban
Karácsonyi istentisztelet az evangélikus templomban
Karácsonyi istentisztelet a református nagytemplomban
Gyermekkarácsony a református kistemplomban

2017. december 24. 24 óra
Éjféli szentmise a római katolikus templomban
Adventi vasárnapokon zsíros kenyérről, forralt borról, teáról a 
monori egyházak gondoskodnak.
(1.: református egyház, 2.: baptista egyház,  
3.: evangélikus egyház 4.: katolikus egyház)

Bővebb információ: 06-29/413-212, vigado@vigadokft.hu, 
www.vigadokft.hu
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Újra városunkba látogat Monori 
Mikulás! December 4. 

és 6. között a város 
megszépült terein 

találkozhatnak 
majd vele! 

Ezekben a 
napokban 
a gyerekek 

otthonaiba 
is ellátogat 

majd, kinek-
kinek érdemei sze-

rint virgácsot és ajándékot 
hozva. Krampuszai a Vigadó 

elérhetőségein már várják a szülők megkeresését, hogy kihez 
látogasson el: www.vigadokft.hu, 
vigado@vigadokft.hu, 06-29/413-212. 

Immár hagyománnyá vált, hogy a Vigadó Kulturális és Civil 
Központ gondozásában működő néptáncosok kicsiktől a 
felnőttekig, közös műsorral búcsúztatják az évet! 

2017. december 4–6. 
 
idén is várjuk együtt Monori Mikulást! 

2017. december 10. 
Művelődési Ház
 
néptánc Évzáró Gála 
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KIÁLLÍTÁSOK
A Strázsa újsággal és a Gemini Televízióval közösen alapított 
„Közös nevező” kiállítás-sorozat keretében 2017. második fe-
lében a következő kiállítók mutatkoznak be a monori Vigadó 
Galériában:

Szeptember 4. –  Szabó Ádám 
Október 2. – S.Kacsó Róza Nívó díjas festőművész 
november 6. – Illés Krisztina festőművész
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Megemlékezés az Ady úti Általános Iskolában  
és koszorúzás a Kossuth-szobornál

2017. október 6. 
 
az aradi vértanúk emléknapja 

2017. október 23.  
 
ünnepi megemlékezés az 1956-os  
forradalom eseményeiről
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Duna Szimfonikus Zenekar
Vezényel: Deák András 
2017.  december 13.   
A tánc az emberiség történetének egyik legfontosabb személyi-
séget és közösséget formáló ereje.  Kifejezi egy nemzet karak-
terét, tükrözi temperamentumát, történelmét. Egy különleges 
kalandra hívunk mindenkit: felfedezzük táncainkat a Duna 
Szimfonikus Zenekar segítségével.

 „duna-parton van egy malom…”
Barangolás a Kárpát-medencében – Forgó Együttes
2018. február 13.
Az együttes tagjai a magyar és más népek zenéjét formálják 
saját hangjukra. A dunántúli, erdélyi, gyimesi és moldvai 
dallamok mellett délszláv, horvát és macedon dallamokat is 
előszeretettel muzsikálnak, énekelnek. Népzenei hagyomány-
ból indul, amit szabadon variál a világzenei, jazz és klasszikus 
zenei elemekkel.

„Jazz mindenből”
Mózes Tamara Együttese
2018. április 19.
A jazz lényege a rögtönzés és a témák szabad feldolgozása, így 
bármilyen téma alapul szolgálhat a muzsikusok kreativitá-
sának és ötletgazdagságának kibontakoztatására. Jazz zene 
bármiből születhet, még a közönség által kitalált bármilyen 
dallamból is. Mózes Tamara fiatal, sokoldalú zongora- és ének-
művész együttesével ebbe a színes zenei világba kalauzol. 

A bérlet ára 1 400 Ft, a jegyek ára: 600 Ft / db
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állandó csoportok
A csoportok működéséről illetve új klubok és szakkörök iránt 
elérhetőségeinken érdeklődhetnek!

Hétfő: ifjú Strázsák néptánccsoport 18.30–20.00

kedd: pedagógus nyugdíjas klub
 Minden hónap harmadik keddjén: 16.00–20.00
 Borzsák endre  
 Hagyományőrző egyesület 18.30–20.00

Szerda:  Vasutas nyugdíjas klub
 Minden hónap 1. és 2. szerdáján:  14.00–18.00
 Vidám nyugdíjas klub  
 Minden hónap 3. szerdáján:  14.00–19.00 
 aerobic tánc 17.00–18.15

Csütörtök: Városi nyugdíjas kör  15.00–22.00
 napraforgócska iskolás  
 néptánc csoport  17.00–18.30 
 Hip-hop tánc  18.00–20.00

péntek:  idősek klubja  16.00–19.00 
Monori Strázsák  
néptánc egyesület  17.00–22.00

Az ovis néptáncnak helyszínt továbbiakban a Kossuth óvoda 
biztosít. Érdeklődni Acsai Katalin oktatótól, az alábbi telefon-
számon: 06-70/397-2996.
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 Minden hónap 3. szerdáján:  14.00–19.00 
 aerobic tánc 17.00–18.15

Csütörtök: Városi nyugdíjas kör  15.00–22.00
 napraforgócska iskolás  
 néptánc csoport  17.00–18.30 
 Hip-hop tánc  18.00–20.00

péntek:  idősek klubja  16.00–19.00 
Monori Strázsák  
néptánc egyesület  17.00–22.00

Vigadóban működő  
állandó csoportok
A csoportok működéséről illetve új klubok és szakkörök iránt elérhe-
tőségeinken érdeklődhetnek!

Hétfő: Monori galamb- és kisállattenyésztők egyesülete 
 Minden hónap első hétfőjén: 18.00–20.00

kedd: Mamin Baba torna 10.00–11.00

Szerda:  Sakk klub 16.00–20.00
 Bridge klub  16.00–21.00 

Csütörtök: 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

egyéni időbeosztás alapján: 
„közös út” Cukorbetegek egyesülete                                   

Sz
ak

kö
rö

k,
 k

lu
bo

k



20

Pa
rt

ne
re

in
k 

re
nd

ez
vé

ny
ei partnereink rendezvényei

katolikus egyházközösség
2017. szeptember 16. római katolikus nagytemplom
Nyitott templomok éjszakája 

Védőnői Szolgálat 
2017. szeptember 9. Művelődési Ház
Anyatejes Világnap

Monor-nagytemplomi református gyülekezet
2017. szeptember 9. kálvin tér
Vendégváró nyílt nap

Monori rendőrkapitányság, katasztrófavédelem  
Monori kirendeltsége és Monori Mentőállomás
2017. szeptember 9. Balassi utcai sporttelep
Kék lámpás nap

 Vöröskereszt Monori Szervezete
2017. szeptember 13. és december 13. Művelődési Ház
Véradás
2017. november 24. 
Véradó ünnepség

Bridzs klub
2017. október 17. Vigadó díszterem
Országos amatőr bridzs verseny

Magyar galamb-és kisállattenyésztők Országos Szövetsége 
2017. október 7–8. Művelődési Ház
Galambkiállítás
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Monori Budai imre alapfokú Művészeti iskola 
2017. október 20. Szent istván tér
Esti fények, zeneszó

2017. december 14. Vigadó díszterem
Évzáró hangverseny

 közös Út Cukorbetegek egyesülete 
2017. november 4. Vigadó díszterem
Ünnepi találkozó a diabétesz világnap alkalmából

2017. december 9. Művelődési Ház
Ünnepi műsor

Monor környéki Strázsa Borrend
2017. november 11. Művelődési Ház
Márton napi újbor ünnep

Magyar Máltai Szeretetszolgálat
2017. november 12. Művelődési Ház
Jótékonysági előadás

Borzsák endre  
Hagyományőrző egyesület
2017. szeptember piac- és Fesztiválcsarnok
Népzenei- és Néptánc Találkozó

ady Úti Általános iskola
2017. december Vigadó díszterem
Forrás kórus évzáró hangversenye
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2017-ben szervezés alatt
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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okügyfélszolgálatok

Budapest Főváros kormányhivatala 
Xiii. kerületi Járási Hivatal
egészségbiztosítási Hatósági Főosztály
egészségbiztosítási Osztálya
Monori kistérségi ügyfélszolgálata

Fogadóóra: szerda 8:00–17:30 és péntek 8:00-12:30
Tel.: 06-1/288-5100, web: www.oep.hu

dÉMÁSZ 

Fogadóóra: kedd 8:00-12:00 és csütörtök 14:00-18:00  
Tel.: 06-62/565-600, web: www.demasz.hu

gubán Sándor főépítész
 

Időpont egyeztetés alapján.
e-mail: foepitesz@foepiteszitarsulas.hu
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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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