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Vigadó Kulturális és Civil 
Központ Nonprofit Kft.
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TÁMOGATÓINK,  
EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK:  

Monor Város Önkormányzata
KÖVÁL Nonprofit Zrt.

Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Monori Rendőrkapitányság

Monori Mentőállomás
Kruchio Design

Monori Polgárőr Egyesület
Monori Strázsák Néptánc Egyesület

Egyházak, intézmények, civil szervezetek
Gemini TV

Régió Lapkiadó Kft.
Williams TV

Pillangó Könyvesbolt
monor.imami.hu családi információs portál

Kövessenek bennünket a legnépszerűbb közösségi oldalon! Aktuális 
információkról, kedvezményes jegyárakról honlapunk mel - 
lett, leggyorsabban a Vigadó Kulturális és Civil Központ 
facebook oldaláról értesülhet. Az alábbi QR kódot mobilte-
lefonjával leolvasva könnyedén megtalálja oldalunkat:

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:

A Vigadó és a Művelődési Ház nyitva tartása ettől eltérő, 
csoportjaink beosztásához igazodva.

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 hó-
nappal 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.

Hétfő: 8.00–18.00
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
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2018. augusztus 31. 20 óra 
Monor Városi Sportcsarnok
 
KARTHAGO koncert 

2018. szeptember 22. 
Balassi utcai játszótér és Városi Uszoda parkolója
 

Őszi családi nap az Európai Mobilitási 
Héten – Autómentes Nap 
16 óra  Közösségi futás – külön díjazzuk  

a legaktívabb közösséget 
17 óra  Lurkó zenekar koncertje
14–19 óra  –  Autómentes korokat idéző játékudvar – népi 

játékok és fejtörők
 – Rekeszépítés 
 –  Mini kalandpark – drótkötélen biciklizés 

és függőhíd
 – Lábbal hajtható gokartok
 – Különleges kerékpárok
 – Trambulin
 – Sándor Pali bácsi labdás ügyességi játékai
 – Rendőrségi bemutatók és játékok
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2018. szeptember 28. 18 óra 
Vigadó, díszterem
 
Tabuk nélkül a párkapcsolatról
Pilát Gábor előadása

2018. szeptember 22. 
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.  



8 9

Re
nd

ez
vé

ny
ei

nk

Re
nd

ez
vé

ny
ei

nk

„Szép korúak” köszöntése a Művelődési Házban.

A Vigadó Nonprofit Kft. ezúton hívja meg Önöket, Monor Város 
Önkormányzata által, az Idősek Világnapja alkalmából szervezett 
ünnepségére, melyet 2018. szeptember 30-án 15 órakor rende-
zünk a monori Művelődési Központban (Bocskai u. 1.). 

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

A rendezvényen műsort ad  a Héthatár Együttes , akik közis-
mert operett részleteket  és magyar nótákat fognak előadni.

Monori nyugdíjas kedves vendégeink számára a belépés ingye-
nes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Kérjük, jelentkezzen a 
06-29/413-212 telefonszámon, vagy a vigado@vigadokft.hu 
e-mail címen!

2018. október 13. 20 óra 
Monor Városi Sportcsarnok 
 
Caramel koncert
 

Molnár Ferenc Caramel első monori koncertjével folytatódik 
az élő koncertek sora! Caramel több mint tíz éve a magyar 
zenei élet közismert szereplője, népszerűsége alapján a hazai 
előadók, zeneszerzők szűk élmezőnyének tagja. Tehetségét és 
munkásságát korábban kétszer is Fonogram-díjjal; idén pedig 
az első alkalommal kiosztott Máté Péter-díjjal ismerték el. 

Belépőjegyek kaphatóak a szervező Vigadó Kulturális és Civil 
Központ irodájában (Monor, Kossuth L. u. 65–67. I. emelet) és 
a TIXA online jegyértékesítő hálózatában! Állóhelyek: 4 290 Ft; 
ülőhelyek 3 990 Ft és 4 290 Ft forint

2018. szeptember 30. 15 óra 
Művelődési Ház
 
Idősek Világnapja
Magyar Nóta és Operett összeállítás
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2018. november 9.   
Művelődési Ház
 
Mozi a városban! 

Újra moziba látogathatnak az érdeklődők a Vigadó Kulturális 
és Civil Központ és a Mozgó Mozi közös szervezésében! A Mű - 
velődési Ház nagyterme időszakosan moziteremmé alakul, 
ahol a legújabb premierfilmeket tekinthetik meg a látogatók! 

Első alkalommal november 9-én érkezik Monorra a Mozgó 
Mozi. Délelőtt szervezett óvodai és iskolai csoportok részére 
ismeretterjesztő- és mesefilmek szerepelnek a programban, 
délután pedig a legfrissebb – multiplex mozikban is látható – 
családi és akciófilmek lesznek műsoron.   

Részletes műsorért keressék a Vigadó Kulturális és Civil Központ 
elérhetőségeit szeptember végétől! 

Weöres Sándor műveiből készült koncertet szervezünk a 
Művelődési Házban. A Varázsének című interaktív előadást 
a költő legismertebb gyermekverseiből állította össze a Holló 
Együttes. Elhangzik majd a Bóbita, a Kutya-tár és sok más 
jól ismert mű is, melyeket rajzfilm részletek egészítenek ki. 
Az előadás szereplői mindvégig a gyerekek lesznek, akikkel a 
színpadon együtt játszik, énekel az együttes. Az október 26-i, 
délelőtti koncertre várjuk óvodai és iskolai csoportok jelentke-
zését, a délutáni nyilvános előadásra jegyek már kaphatóak! 

2018. október 26. 
Művelődési Ház
 
Varázsének  
A Holló együttes gyermekkoncertje  
rajzfilm részletek vetítésével 
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Az ország egyik legismertebb énekesnője egy igazán benső-
séges estre készül a monori Vigadó Dísztermében. A csodás 
énekhang és a Steinway zongora remek páros a kiváló akuszti-
kájú teremben! Töltsön el egy kellemes estét Szekeres Adrien 
legismertebb slágereivel!

Belépőjegyek kaphatóak a szervező Vigadó Kulturális és Civil 
Központ irodájában (Monor, Kossuth L. u. 65–67. I. emelet) és 
a TIXA online jegyértékesítő hálózatában 2 990 Ft (early bird) 
és 3 990 Ft forintos áron. 

2018. november 17. 
Vigadó Kulturális és Civil Központ 
 
Szekeres Adrien – Zongorára hangolva
akusztikus koncert 

2018. november 23. 
Vigadó, díszterem 
 
Angyali üdvözlet
Adventi kiállítás Kruchió László munkáiból
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Készüljünk együtt a szeretet ünnepére! Az adventi hétvégéken, 
a monori egyházakkal közösen várjuk az érdeklődőket Monor 
főterén közös gyertyagyújtásra!  

2018. december 2. 16 óra, Szent István tér
Első adventi gyertya meggyújtása

2018. december 9. 16 óra, Szent István tér
Második adventi gyertya meggyújtása

2018. december 16. 16 óra, Szent István tér
Harmadik adventi gyertya meggyújtása 

2018. december 22. 18 óra Szent István tér
Negyedik adventi gyertya meggyújtása és városi karácsonyi 
ünnepség 

December 5-én ismét ellátogat hozzánk Monori Mikulás! Dél-
előtt a városi piacon, délután pedig Monor terein találkozhat-
nak majd vele! Minden kedves érdeklődőnek apró ajándékkal 
készül, ezt már előre megígérte nekünk!

Monori Mikulás a gyerekek otthonaiba is ellátogat majd, kinek-
kinek érdemei szerint 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. 

2018. december 5–6. 
 
Monori Mikulás érkezése 

2018. december 
Monor városközpont  
 
Ünnepi fényben – adventi  
gyertyagyújtások Monoron 



16 17

Re
nd

ez
vé

ny
ei

nk

Re
nd

ez
vé

ny
ei

nk
2018. december 28.  
Monor Városi Sportcsarnok 
 
WellHello koncert
További információ, és jegyértékesítés  
szeptember közepétől! 

2019. január 11.  
Vigadó Kulturális és Civil Központ 
 
Újévi koncert a Vigadóban
Mocsári Károly zongoraművész estje

Hagyományos újévi első rendezvényünket 2015 után, ismét a 
klasszikus zenének szenteljük! Január 11-én sok szeretettel vár-
juk Önöket Mocsári Károly zongoraművész, Monor díszpol-
gárának koncertjére. Részletes műsor és további információk 
hamarosan! 
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érkezik az ExperiDance!
Az ExperiDance Produkció célja a legmagasabb szintű mű-
vészi szórakoztatás, és a forradalmasított magyar tánckultúra 
népszerűsítése az egész világon. A 2000 óta sikeres társulat 
ereje, hogy a tüzes magyar táncokat népszerű nemzetközi és 
modern irányzatokkal szelídíti meg, vagy épp a végletekig 
fokozza. Az ExperiDance által így teljesen új, összetéveszthe-
tetlen táncstílus született. 

2019. január 18. Fergeteges 
– Sissi legendája
A Magyar Kultúra Napja alkalmából ezúttal ez első monori 
ExperiDance előadásra várjuk vendégeinket! A Sissiként 
ismert Erzsébet királyné és Gróf Andrássy Gyula legendás 
szerelem ihlette az ExperiDance táncosainak és a 100 Tagú 
Cigányzenekar szólistáinak közös produkcióját.

2019. március 1. Ezeregyév
Monor várossá avatásának 30. évfordulóján mutatja be az 
ExperiDance városunkban a történelmi Kelet és Nyugat 
határán egyensúlyozó Magyarország páratlanul gazdag múltját 
21 táncképben!

KIÁLLÍTÁSOK
A Strázsa újsággal és a Gemini Televízióval közösen alapított 
„Közös nevező” kiállítás-sorozat keretében 2018. második fe-
lében a következő kiállítók mutatkoznak be a monori Vigadó 
Galériában:

Szeptember 10. –  Simorka Sándor szobrászművész 
Október 23. – Kiss Adél festőművész  

2019. évi előzetes programajánlónk:

2019. február 15. – Nagyferó és a Beatrice koncert

2019. május 11. – Strázsahegyi Tekerő

2019. május 25. – Városi Gyereknap

2019. június 1. – Borvidékek Hétvégéje
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nk Partnereink rendezvényei
Monori Rendőrkapitányság, Katasztrófavédelem Monori 
Kirendeltsége és Monori Mentőállomás
2018. szeptember 8. Balassi utcai sporttelep
Kék lámpás nap

Vöröskereszt Monori Szervezete
2018. szeptember 12. és december 12. – Művelődési Ház
Véradás
2018. november 30. 
Véradó ünnepség

Védőnői Szolgálat 
2018. szeptember 29. – Művelődési Ház
Anyatejes Világnap

Budai Imre Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
2017. szeptember 13. és december 13. – Művelődési Ház
Zene világnapja
2018. december 13. – Vigadó, díszterem
Évzáró hangverseny

Monori Strázsák Néptánc Egyesület
2018. október 13. és november 24. – Művelődéi Ház
Táncház

Monor Környéki Strázsa Borrend
szervezés alatt 
Márton napi újbor ünnep

Közös Út Cukorbetegek Egyesülete 
2017. november 10. – Vigadó, díszterem
Ünnepi találkozó a diabétesz világnap alkalmából
2018. december 8. – Művelődési Ház
Ünnepi műsor

Bridzs Klub
2018. november 11. – Vigadó, díszterem
Országos amatőr bridzs verseny

Ady Úti Általános Iskola
2018. december 14. – Vigadó, díszterem
Forrás kórus ünnepi hangversenye

Megemlékezések

2018. október 6.   
Az aradi vértanúk emléknapja
Megemlékezés az Ady úti Általános Iskolában és koszorúzás a 
Kossuth-szobornál

2018. október 23.    
Ünnepi megemlékezés az 1956-os forradalom 
eseményeiről

Bérletes rendezvényeink
Idén is várjuk az érdeklődőket a Pest Megyei Ifjúsági hang-
verseny-sorozat előadásaira!

2018. december 11.   
in Medias Brass rézfúvós együttes

2019. február 26.    
Retno együttes

2019. március 27.    
Jazzation
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k A Művelődési  Házban működő 
állandó csoportok

Vigadóban működő állandó csoportok

KEDD
Pedagógus Nyugdíjas Klub 16:00–20:00 hó/3.kedd 
Dr. Dudás Jenőné  29/412-724
Borzsák Endre  
hagyományőrző Egyesület 18:30-20:00 minden héten
Dr. Zöldi Lajos 30/985-8122

SZERDA  
Vasutas Nyugdíjas Klub 14:00-18:00 hó/1 és 2.szerda 
Ordasi Károlyné 29/415-932 
Vidám Nyugdíjas Klub 14:00-19:00 hó/3.szerda 
Beke Lajosné  30/532-9413

CSÜTÖRTÖK
Városi Nyugdíjas Kör 15:00-22:00 minden héten
Kiss Miklósné 29/414-871
Napraforgócska iskolás  
néptánccsoport  17:00-18:30 minden héten
Bukai Tiborné

PÉNTEK  
Idősek Klubja 16:00-19:00 minden héten 
Kereki Imréné 29/411-972
Monori Strázsák 
Néptánc Egyesület 17:00-22:00 minden héten 
Andrássi Zsolt 70/5592-126 

HÉTFŐ
Monori Galamb- és Kisállattenyésztők Egyesülete 
Buzás Imre 29/415-745  18:00-20:00 hó/1. hétfő

KEDD
Mamin Baba torna 10:00-11:00  minden héten
Angol Társalgási Klub 18:00-19:00 minden héten
Somodi István 20/332-5924

SZERDA  
Sakk Klub 16:00-20:00 minden héten
Bridge Klub 16:00-21:00 minden héten
Bognár Attila 30/940-2360

CSÜTÖRTÖK
Monori UFO Klub 17:00-20:00 hó/1. csütörtök 
Valkai Zoltán 20/527-4825
Díszmadár- és kisállattenyésztők Klubja 
Kovács Ildikó 30/489-3461  18:00-20:00 hó/utolsó csütörtök

PÉNTEK  
Baba-mama Klub 10:00-11:30 minden héten 
Tóthné Végh Petra 30/446-7422

SZERVEZÉS SZERINT
„Nagyi” Internet Tanfolyam 
29/413-212 17:00-19:00 csütörtök
„Közös út” Cukorbetegek Egyesülete 
Jámbor Miklósné 20/800-8765  egyéni időbeosztás alapján
Nagycsaládosok Monori Egyesülete
Keresztes Hajnalka 70/360-3390
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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 folyamatosan 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!


