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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 mobiltelefonjával leolvasva 
könnyedén megtalálja oldalunkat:

Vigadó Kulturális és Civil Központ
2200 Monor, Kossuth Lajos u. 65-67.

06-29/413-212,  
www.vigadokft.hu, vigado@vigadokft.hu

Művelődési Ház
2200 Monor, Bocskai u. 1.

IRODAI ÜGYFÉLFOGADÁS:

A Vigadó és a Művelődési Ház nyitva tartása ettől eltérő, cso-
portjaink beosztásához igazodva.

Jegyértékesítés, terembérlet, időpont-egyeztetés, szakmai 
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 telefon-

számon, 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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2022. szeptember 23. 16:00
Művelődési Ház
 
Családi nap
Szeptember 23-án délután a Művelődési 
Házban ingyenesen látogatható családi 
kézműves és szórakoztató program nyit-
ja a beltéri rendezvények szezonját. Megismerhetik most induló, 
és újrainduló csoportjainkat, szakköreinket; melyekhez bármikor 
csatlakozhatnak az előttünk álló hónapokban! Bemutatkoznak a 
Monori Strázsák Néptáncegyüttes több korosztályban is működő 
csoportjai és a népi hagyományokkal, valamint gyermekjáté-
kokkal ismerkedő Táncoló aprócskák. Ízelítőt kaphatnak a 
legfiatalabb rendszeres látogatóinkat váró Csucsujgató foglalko-
zásból, ahol a babák és szüleik ölbéli játékokkal, mondókákkal, 
ritmushangszerekkel szórakoztatják egymást. Megismerhetik a 
Magóricska Meseműhely munkáját, és a szeptembertől induló 
Színjátszó szakkört.

Várhatóan októberben kezdi meg két további szakkör a mű-
ködését: mézeskalács és nemezelés témakörben. A Nemzeti Mű-
velődési Intézet A Szakkör programjának köszönhetően kezdődő 
foglalkozások iránt érdeklődők mézeskalácsot és nemezlabdát, 
nemezvirágot készíthetnek szakképzett vezető segítségével.  
Jó idő esetén népi játékokat próbálhatnak ki a gyerekek és felnőt-
tek a Művelődési Ház udvarán, miközben a Nagycsaládosok Mo-
nori Egyesületének kézműves sátraiban is várják a résztvevőket. 
Az idősebb családtagokra is gondoltunk, a Közös Út Cukorbete-
gek Egyesületének köszönhetően vércukor- és vérnyomásmérésre 
is lesz lehetőség.  

A családi délután 17 órától a Bergengóc Zenegóc együttes 
interaktív gyermekkoncertjével folytatódik. A zenés és színházias, 
bábozással színesített műsor főszereplői a gyerekek és egy óriási 
meséskönyv! A színpadon látható mesekönyvben közismert me-
sefigurák (Pom Pom, Kíváncsi Fáncsi, Nagy Ho-Ho-Horgász, 
Micimackó és mások) rejtőznek, arra várva, hogy a gyerekek 
fellapozzák a könyvet és megszólaljanak a róluk szóló dalok! 
18:30-tól a Monori Strázsák Néptáncegyüttes tagjai vezetésével 
szabadtéri tűzgyújtás, és körtáncok tanulása zárja a programot.
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2022. szeptember 30. 17:00
Művelődési Ház     
 

Idősek világnapja
Városunk az Idősek Világnapja alkalmából színházi előadással 
egybekötött ünnepséggel kedveskedik a monori szépkorúaknak.  
Monor Város Önkormányzatának és a Vigadó Nonprofit Kft. 
ezúton hívja meg Önöket 2022. 09. 30-án 17 órakor szervezett 
ünnepségre, melyet a monori Művelődési Ház Színháztermé-
ben rendezünk. (2200 Monor, Bocskai u. 1.). A rendezvényen 
köszöntőt mond Darázsi Kálmán Monor város polgármestere, 
majd a Szekér Színház, Egy asszon két asszon című kamarada-
rabját láthatja a nagyérdemű közönség, melyet Póka Éva vitt 
színre. Az ünnepségen való részvétel előzetes regisztrációhoz 
kötött, amelyet a Vigadó portáján személyesen vagy telefonon 
a 06-29/413-212-es telefonszámon vagy a nyugdíjasklubok 
vezetőinél tudnak megtenni. Regisztráció a terem befogadó- 
képességét figyelembe véve korlátozott számban igényelhető!
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Vigadó Kulturális és Civil Központ  
 
„Volt egyszer egy Táncdalfesztivál”
Zenés délután az Operett Voices Társulat  
tagjaival

Tartsanak velünk egy időutazásra a Táncdalfesztiválok 
világába! A műsorban felidézik a nagyszerű televíziós műsor 
legnépszerűbb dalait. A nosztalgikus dallamok segítségével fel-
idézhetik azt az időszakot, amikor egy ország szurkolt az akkor 
pályakezdő, idővel legendássá vált énekeseknek! Máté Péter, 
Cserháti Zsuzsa, Koós János, Zalatnay Sarolta, Korda György, 
Kovács Kati legnagyobb slágerei fiatal, tehetséges előadóművé-
szek tolmácsolásában Monoron! 

Belépőjegyek elővételben 2 600 Ft, a helyszínen 3 000 forintért 
kaphatóak.  



7

Re
nd

ez
vé

ny
ei

nk2022. november 11. 
Vigadó Kulturális és Civil Központ

Mocsári Károly és Tóth Kristóf koncertje 
az ifjúság zenei nevelése jegyében
Mocsári Károly Liszt Ferenc-díjas zongoraművész és Tóth Kris-
tóf  Junior Príma-díjas hegedűművész közös koncertjének célja, 
hogy minél fiatalabb korban megkezdődhessen a fiatalok zenei 
nevelése. Ennek érdekében november 11-én délelőtt a monori 
iskolák tanulóinak adnak ingyenesen látogatható koncertet, 
míg délután az érdeklődő közönség vehet részt Monor Dísz-
polgárának, és fiatal vendégének koncertjén.

A koncert a Magyar Művészeti 
Akadémia támogatásával való-
sulhat meg. 
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2022. november 18-tól december 4-ig
Monor Városközpont
 
Adventi kiállítás Kruchió László 
munkáiból  
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2022. november 
(szervezés alatt) 
 

Monori Mesebeli Mézeskalácsváros 
Építsük meg együtt idén is a Monori Mesebeli Mézeskalács-
várost! A mézeskalácsból készített alkotások bármilyen épít-
ményt ábrázolhatnak, házikót, emeletes házat, vagy városunk 
nevezetes épületeit, köztéri alkotásait. Díszítése téli, karácso-
nyi hangulatot idézzen! Az alkotások csak ehető alkotóeleme-
ket tartalmazhatnak!
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2022. november 18-19.  

Országos Rajzfilmünnep Monoron is!
Idén a 65 éves Pannónia 
Filmstúdió és Jankovics 
Marcell életműve előtt 
tisztelegnek a szerve-
zők a 2022. november 
18-20. között, - immár 
kilencedik alkalommal 
– megrendezésre kerülő 
Országos Rajzfilmünnepen. A rendezvénysorozat speciális, 
háromnapos közösségi kulturális esemény, amely nem egyetlen 
helyszínre várja az érdeklődőket, hanem a saját lakóhelyén szó-
lít meg sokakat. A hagyományteremtő szándékkal 2011-ben 
útjára indított Országos Rajzfilmünnephez az elmúlt években 
egyre szélesebb körben csatlakoztak települések. A program 
részeként november 18-án délelőtt is tervezünk vetítéseket, 
melyekre várjuk óvodai, iskolai csoportok jelentkezését. 
A részletekért és további információért keressék fel elérhető-
ségeinket!  

Tervezett vetítések:
– november 18. péntek délelőtt

MTVA válogatása a Pannónia Filmstúdió aranykorából: 
Mézga Aladár, A nagy ho-ho-horgász, Kérem a következőt!

– november 19. szombat
   10:30 Bogyó és Babóca 13 új mese
   17:00 Válogatás a kortárs magyar stúdiók munkáiból
   18:00 Macskássy Gyula rövidfilmjei: Kiskakas gyémánt 

félkrajcárja, A telhetetlen méhecske
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Szent István tér
 
Adventi gyertyagyújtások  

Készüljünk együtt a szere-
tet ünnepére! Az adventi 
vasárnapokon a monori 
egyházakkal közösen vár-
juk az érdeklődőket Monor 
főterén közös gyertyagyúj-
tásra  16 órától!  

2022. december 4-6.    

Monori Mikulás
Idén is meglátogat minket Monori Mikulás! December 4-től, 
advent második vasárnapjától néhány napig találkozhatnak 
majd vele Monoron. Monori Mikulás a gyerekek otthonaiba is 
ellátogat majd, kinek-kinek érdemei szerint virgácsot és aján-
dékot hozva. Krampuszai a Vigadó elérhetőségein már várják a 
szülők megkeresését, hogy kihez látogasson el!
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2022. december 4.   
Művelődési Ház
 
Mentsük meg a Mikulást!
A Görbetükör Színház mesejátékára szeretettel várjuk az 
érdeklődőket december 4-én a Művelődési Házban! 

2022. december 27.   
Római Katolikus Nagytemplom

János napi boráldás
Szeretettel várjuk a tavaly hagyományteremtő céllal életre 
hívott rendezvény folytatására az érdeklődőket, melynek 
keretében lehetőség nyílik megünnepelni és áldást kérni az idei 
szőlőterméséből készült monori és környékbeli új borokat!
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Vigadó Kulturális és Civil Központ
  
Újévi operett Mohácsi Attilával

Kezdje a monori Vigadóban az újévet egy fergeteges hangulatú 
újévi esttel, ahol a legismertebb operett slágerek szórakoztatják 
Önöket! 

2023. január
Vigadó Kulturális és Civil Központ
(szervezés alatt)

  
Magyar Kultúra Napja
Berecz András estje

A Kossuth-díjas énekes, mesemondó, népmesegyűjtő 
rendszeres vendége a monori Vigadónak, egyedi előadásmódja 
sokáig emlékezetes marad közönségünknek!
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2023. február 5.
Művelődési Ház
  
Farsangi nótaest

Az elmúlt években felejthetetlen hangulat alakult ki a 
Művelődési Házban szervezett dalos-dalolós rendezvényeken, 
ezért 2023-ban sem maradhat el a Farsangi nótaest! 
Belépőjegyek elővételben 2 600 Ft, a helyszínen  
3 000  forintért kaphatóak.  

2023. február 26.
Vigadó Kulturális és Civil Központ
(szervezés alatt)
  
Mező Misi: Mesélő
A legtöbben a Magna Cum Laude zenekar énekeseként ismerik. 
Sokféle zeneiségben próbálta ki magát, sokféle zenei műfaj 
érdekli, most egy újabb állomáshoz érkezett. Csendesebb, 
meghittebb… Egy hangulatos, bensőséges este; egy kis megállás, 
kikapcsolás, kiszakadás a hétköznapokból. Egy szál akusztikus 
gitárral énekel nekünk Mező Misi, a Mesélő. 
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Találkozzunk 2023-ban is a Vigadó Kulturális és Civil  
Központ által szervezett eseményeken!

2023. február 18.

Űzzük el együtt a telet,  
búcsúztassuk a farsangot!
Kiszebáb égetés és forralt boros séta

2023. május 28.

Városi gyereknap

2023. június 10. 

Borvidékek Hétvégéje

El
őz

et
es
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Kiállítások

A Strázsa újsággal és a Gemini Televízióval közösen alapított 
„Közös nevező” kiállítás-sorozat keretében 2022. második 
felében a következő kiállítók mutatkoznak be a monori 
Vigadó Galériában:

2022. október 10.
Magócsi Ildikó fotókiállítása (szervezés alatt)

2022. november 14.
Alföldi szecesszió (szervezés alatt)

A gazdagon illusztrált tablókon épületfotók és értelmezé-
sek láthatók, melyek az Alföld szecessziós épített örökségét 
területi összefüggésben mutatják be. A kiállításon a szecessziós 
stílusban épült Vigadó épületének történetével is megismer-
kedhetnek az érdeklődők.

2022. november – december 
II. Monori Mesebeli Mézeskalács Város és 
Sziklai Kinga gyöngyékszer kiállítása
(szervezés alatt)
Idén második alkalommal építjük meg a Monori Mézeskalács 
Várost. Aprócska házak, helyi nevezetességek és jellegzetes 
épületek elevenednek meg az asztalokon. A kiállítótermet pe-
dig belengi a mézeskalács fűszeres illata. 2022. december 22-ig 
megcsodálható Mesebeli Város visszavarázsolja az ünnepi 
hangulatot hétköznapjainkba.

2022. november 18.
Adventi kiállítás Kruchió László munkáiból

Ki
ál

lít
ás

ok
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Megemlékezések és emléknapok

2022. október 6. 
Az aradi vértanúk emléknapja
A Monori Ady Úti Általános Iskola a nemzeti gyásznap 
alkalmával idén október 6-án, csütörtökön este újra várja a 
megemlékezni kívánókat közös gyertyás felvonulásra és ün-
nepi műsorra. Gyülekező az iskola udvarán 18 órakor, innen 
közösen sétára indulunk a Kossuth-szoborhoz. Mindenkit 
szeretettel várunk!
 

2022. október 23. 11:00
Ünnepi megemlékezés az 1956-os forradalom  
eseményeiről
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Vöröskereszt Monori Szervezete
2022. szeptember 14. Művelődési Ház
 Véradás
2022. november 25. Művelődési Ház
 Véradó ünnepség
2022. december 14. Művelődési Ház
 Véradás

Bridzs Klub
2022. szeptember 18. Vigadó Díszterem
 Országos amatőr bridzs verseny

Közös Út Cukorbetegek Egyesülete
2022. szeptember 24. Művelődési Ház
 Klubnap
2022. október 22. Művelődési Ház
 Klubnap
2022. november 19. Művelődési Ház
 Ünnepi találkozó a diabétesz világnap alkalmából
2022. december 17. Művelődési Ház
 Karácsonyi Ünnepség

Monori Gazdakör
2022. október 1.
 Szüreti felvonulás

Partnereink rendezvényei
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Borzsák Endre Hagyományőrző Egyesület
2022. október 9. Művelődési Ház
 Népzenei- és Néptánc Találkozó 

Erdélyi Körök Országos Szövetsége
2022. november 12. Művelődési Ház
 Magyar Szórvány Napja

Monor Környéki Strázsa Borrend
 Márton napi újbor ünnep

Budai Imre Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
2022. december Vigadó Díszterem
 Karácsonyi hangverseny
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k A Művelődési  Házban működő 
állandó csoportok

HÉTFŐ
Apró Strázsák, néptánc alsó tagozatosoknak 16:15–17:30 
 Husvéth Csaba 70/528-8840
Kis Strázsák, néptánc felső tagozatosoknak 17:30–19:00
 Husvéth Csaba 70/528-8840
Monori Strázsák Néptánc Egyesület  19:00–21:00  
 Andrási Zsolt 70/559-2126

KEDD
Pedagógus Nyugdíjas Klub  
 minden hónap/3. kedd 15:00–20:00  
 Dr. Dudás Jenőné 29/412-724
Borzsák Endre Hagyományőrző Egyesület  
 minden héten 18:30–20:00  
  Tóth Jánosné 20/587-7332
Kertbarát-kör kéthetente kedd 17:00–18:00 
 Balogh Sándor 70/385-6942

SZERDA
Táncoló aprócskák, gyermektánc óvodásoknak  
 kéthetente szerdánként 17:30–18:30 
 Szabados Zsuzsanna 30/611-7466
 (Első foglalkozás 2022.szeptember 28.)

Vasutas Nyugdíjas Klub  
 minden hónap /1 és 2. szerda 14:00–18:00
 Czakó Ferencné 20/224-3660
Vidám Nyugdíjas Klub  
 minden hónap/3. szerda 14:00–19:00 
 Klujber Imréné 20/377-3194
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állandó csoportok

Öröm és Vidámság Nyugdíjas Klub  
 minden hónap/4. szerda 14:00–19:00 
 Somodi Mária 30/575-1536

CSÜTÖRTÖK
Városi Nyugdíjas Kör (minden héten) 15:00–22:00 
 Antal Erzsébet 20/530-9957

PÉNTEK
Apró Strázsák, néptánc alsó tagozatosoknak 16:15–17:30  
 Husvéth Csaba 70/528 8840
Kis Strázsák, néptánc felső tagozatosoknak 17:30–19:00 
 Husvéth Csaba 70/528 8840 
Monori Strázsák Néptánc Egyesület 19:00–22:00   
 Andrási Zsolt 70/559-2126
Idősek Klubja (minden héten) 16:00–19:00 
 Bán Sámuelné 70/932-5760

Szervezés alatt: 
 2022. novembertől
Nemezelés szakkör, Mézeskalács szakkör
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k A Vigadóban működő csoportok

HÉTFŐ
 Csucsujgató, 0-3 éves korú gyermekeknek  
  minden héten hétfő 17:00–18:00
 Takács Katalin 70/397-2996
 (Első foglalkozás 2022.szeptember 12.)

 Monori Galamb- és Kisállattenyésztők Egyesülete  
  minden hónap/1. Hétfő 18:00–20:00 
  Buzás Gábor 30/215-9156
SZERDA
 Angol Társalgási Klub, 16 éves kortól 
 minden héten 18:00-19:00 
 Somodi István 20/332-5924
 Bridge Klub 
 minden héten 16:00–21:00 
 Onestyák Lívia 30/999-4609
 Szenior örömtánc
  minden héten 11:00–12:00   
  Derékné Laza Judith 20/934-8338

CSÜTÖRTÖK
 Magóricska Meseműhely (5–7 éves gyerekeknek)  
  kéthetente csütörtökönként 17:30–18:30 
  Szabados Zsuzsanna 30/611-7466
 (Első foglalkozás 2022.szeptember 29.)

Saját időrendi beosztás alapján:
 „Közös út” Cukorbetegek Egyesülete  
  Jámbor Miklósné 20/800-8765
 Nagycsaládosok Monori Egyesülete  
  Keresztes Hajnalka 70/360-3390
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MVM Next (áram, gáz)
Fogadóóra: kedd 8:00–12:00 és csütörtök 14:00–18:00
Elérhetőségek:
 +36-20/474-9999, +36-30/474-9999, +36-70/474-9999
www.mvmnext.hu

NHKV –Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló  
és Vagyonkezelő Zrt.
Fogadóóra: kedd 8:00–13:00 és csütörtök 13:00–18:00
www.nhkv.hu

Hegyközség
Kissné Zsók Anna hegybíró  
Fogadóóra: hétfő 10:00–17:00, kedd 8:00–12:00,    
 csütörtök 8:00–12:00
Elérhetőségek: 
+36-70/489-8719 
zsok.anna@hnt.hu

Főépítész
Gubán Sándor 
Fogadóóra: egyeztetés alapján
Elérhetőségek: 
 +36-70/333-6333
foeptars@gmail.com
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Vigadó Kulturális és Civil 
Központ Nonprofit Kft.


