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Elérhetőségeink

Vigadó Kulturális és Civil Központ

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 telefonszámon, vagy a vigado@vigadokft.hu e-mail címen.
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TÁMOGATÓINK, EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK:
Monor Városi Önkormányzat, Monor Város- és Uszodaüzemeltető 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

3

2017. február 27.

Idén lesz tíz éves évfordulója a város kulturális életéért felelős
Vigadó Nonprofit Kft. alapításának. A 2006–2007-ben felújított, több mint száz éves Vigadó épületét és a város számos
pontját élettel megtöltő társaság munkatársai kiemelten
készülnek az idei évre.
Az elmúlt években folyamatosan új és megújuló rendezvényeket kialakító kollektíva 2017-ben is országosan elismert
művészekkel pezsdíti fel a város életét. Sok más ismert előadó
mellett szintén évfordulókat ünneplő programokat igyekeznek
városunkba hívni. Tavasszal ismét nagykoncertet szerveznek
a Piac-és Fesztiválcsarnokban: májusban Monorra érkezik a legendás Fenyő Miklós, így városunk is része lesz az országos FENYŐ ’70 turnénak. Március 15-én a Jászai Mari-díjas Sasvári
Sándor ad ünnepi műsort, aki idén ünnepli 60. születésnapját.
Emellett az 50 éves Pál Feri atya előadása, a 25 éve működő Ladánybene27 zenekar szabadtéri fellépése és Máté Péter
születésének 70. évfordulóján szervezett koncert is biztosan
sok érdeklődőt vonz majd a következő hónapokban.

Kolompos együttes farsangi koncertje

Kolompos koncert

Rendezvényeink

Köszöntő
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Tizedik, jubileumi évadára készül
a Vigadó Kulturális és Civil Központ

Itt a farsang, áll a bál. Vízkereszttől Húshagyó keddig tart a
mulatságok, bolondozások, álarcos, maskarás bálok időszaka.
(Farsangi szokások, játékok, táncos- ügyességi vetélkedők)
A méltán népszerű gyermekzenekar óvodásokkal, iskolásokkal ismerteti meg a népzenét, néptáncot és a népszokásokat. Interaktívan, szórakoztató, sok nevetéssel fűszerezett
előadásaik mindig nagy élményt nyújtanak kicsiknek és
nagyoknak.
Iskolai és óvodai csoportok részére szervezett délelőtti
előadás.
Csoportos bejelentkezés, időpontfoglalás és egyéni
érdeklődők jelentkezése a 06-29/413-212-es telefonszámon
lehetséges.
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2017. március 20. 18 óra
Vigadó, díszterem

Operett gála Oszvald Marikával

Szaxofon- és nagybőgőkoncert
Gallai Attila szerzői estje
Műsor:
II. Concerto nagybőgőre és kamaraegyüttesre
II. Vonósnégyes
Négy tétel négy szaxofonra
Divertimento nagybőgőre és zongorára
Divertimento három szaxofonra

Rendezvényeink

Rendezvényeink

2017. március 19. 17 óra
Vigadó, díszterem

Közreműködik Kubina Péter (a Zeneakadémia tanára és a
Nemzeti Filharmonikus Zenekar szólamvezetője) és Piukovics
Gábor (nagybőgő), Mocsári Emma (zongora), a Somogyi
Vonósnégyes és a Budapest Szaxofon Kvartett. Vezényel Antal
Mátyás.
A műsort vezeti: Zsombok Erika és a szerző.
A rendezvény támogatója Csévharaszt Község Önkormányzata.

6

7

2017. április 4.
Vigadó, díszterem

Városi sakkverseny általános
iskolásoknak

Mocsári Károly
és Balázs János közös koncertje

A Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft.
minden évben rendez sakkversenyt a monori általános iskolák
csapatai között.

Keringők két zongorán

2017. március 31-én (péntek) 14 órakor folytatódik
a verseny az V. sakk vándorkupáért.
A Sakk képességfejlesztő hatása
A sakk képességfejlesztő hatásai régóta ismertek, ezek közül kiemelkedik a koncentrálóképességet, a tudatos önfegyelmet és a gyerekek
önállóságát fejlesztő hatása. A játékosok megtanulják kezelni a sikert
és elviselni a kudarcot. Ezzel is erősödik a játékosok önbecsülése.
Logikus gondolkodásra ösztönöz, igazi stratégiai játék, ahol az
egyes lépéseknél viszonylag rövid idő alatt el kell tudni dönteni mi
legyen a következő lépés. A sakk fejleszti a megfigyelést, a memóriát, a
kritikus gondolkodást, a problémamegoldó képességet és a megosztott
figyelem képességét. Az eredményes játékhoz elengedhetetlen a játékos alázata és az analizáló, összpontosító képesség elsajátítása.
Számos ország közoktatásában kitüntetett helyet foglal el a
sakk oktatása, mivel sok kiváló tulajdonságot kíván művelőitől. A
pedagógusok úgy tekintenek a sakkjátékra, mint személyiségformáló,
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 2017.március 31-én
(péntek) 14 órakor, már az V. SULI-SAKK KUPÁÉRT folytatódik a
verseny, amelyre minden iskolából 10 fős csapatot várunk!
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A verseny helyszíne:
Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft. Díszterme
2200 Monor, Kossuth L. u. 65-67.

Csajkovszkij: Virágkeringő a Diótörő-szvitből
– Kocsis Zoltán átirata
Dohnányi: Keringő-szvit (Suite en valse), op. 39
Rachmaninov: 2. szvit – Valse. Presto, op 17
Rachmaninov: Szimfonikus táncok – Andante con moto
(Tempo di Valse), op. 45
Norbert Glanzberg: Di Bobe gedenkt ir ershtn Bal
(Grandma recalls her first ball)
Norbert Glanzberg: Invitation à la valse

Rendezvényeink

Rendezvényeink

2017. március 31. 14 óra
Vigadó, díszterem

Belépőjegyek elővételben 1000, a koncert napján
1500 forintos áron kaphatóak.
2017. április 24. 19 óra
Vigadó, díszterem

Pál Feri atya újra Monoron!
A sajátos előadásmódjáról ismert
Pál Ferenc atya ismét Monor tart
előadást. Két telt házas rendezvényt
követően ismét személyesen győződhetnek meg róla, hogy az előadásai
valóban mindenkinek szólnak: bárki
bejöhet, nem kell semmi elvárásnak megfelelni, elég a hallgató
nyitottsága.
Belépőjegyek elővételben egységesen 1200 forintos áron kaphatóak.
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FENYŐ70
Fenyő Miklós születésnapi koncertje
Fenyő Miklós idén ünnepli 70. születésnapját, ebből az alkalomból jubileumi koncertsorozattal kedveskedik rajongóinak.
A Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével kitüntetett, Artisjus Életmű- és eMeRTon-díjas magyar rock and
roll énekes pályafutását felsorolni is nehéz lenne. A magyar
könnyűzene egyik legnagyobb alakját, az egykori Hungária
együttes megalapítóját és frontemberét, az „örökifjú jampit”
május 12-én láthatják élőben Monoron!

Rendezvényeink

Rendezvényeink

2017. május 12.
Piac- és Fesztiválcsarnok

2017. május 6.
Kis-tó és Tavas park

Mozdulj MonorON futóverseny
A 2016-ban létrejött Mozdulj MonorON sportrendezvény új
helyszínre költözik! A hangulatos Kis-tó és Tavas-park sétányain futóverseny várja a sportolni vágyó érdeklődőket.
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A közelmúltban felújított Tavas-park sétányain kijelölt 5,5
km-es távon több kategóriában hirdetünk versenyt. Keressük
a legifjabb és legidősebb célba érkezőket, a legaktívabb és a
leggyorsabb közösségeket Monoron!
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50 éves a monori Zeneiskola
Közreműködnek a zeneiskola tanulói, tanárai, Gyöngyharmat
kórusa valamint a Balmazújvárosi Bekton Ifjúsági Fúvószenekar és Mazsorett Együttes
Műsor:
16:00 Az intézmény Gyöngyharmat kórusa
16:10 Köszöntő
16:30	Bekton Ifjúsági Fúvószenekar és Mazsorett
Együttes (Balmazújváros) műsora

2017. május 20.

Strázsahegyi Tekerő
amatőr terepkerékpár-verseny
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Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt, kicsiket és
nagyokat egyaránt a Strázsahegyi Tekerő amatőr terepkerékpár-versenyén.
2017. május 20-án szombaton 9:00-tól több korosztályban
indulnak a versenyek, Monoron, a Bajcsy Zs. E. u. Téglagyári
pincék között.
Korosztályonként az első három helyezett értékes ajándékot kap.
A tekerő ideje alatt vetélkedők, ugráló vár és kézműves
foglalkozások várják az érdeklődőket.

Karmester: Bekker Gyula a Magyar Ezüst Érdemkereszttel
kitüntetett zenepedagógus, zeneiskolánk volt növendéke
Az elmúlt években egyre nagyobb az érdeklődés a monori
intézmény iránt, ami a kitűnő, szakmailag jól felkészült
kollégáknak köszönhető. Tőlük a növendékek a zenei nevelést
szeretettel, türelemmel kapják. Ez az alapja a kiváló eredményeknek, színvonalas programoknak. A tanulók jól érzik
magukat az iskolában, sikerélményeik vannak.
Az elmúlt évben két országos első helyezést, regionális,
megyei versenyeken több nívódíjat, arany, ezüst és bronz minősítést értek el a monori növendékek. A „Játsszunk Bartókot!
Bartókkal – Bartókról” címmel szervezett országos vetélkedősorozat összevont megyei fordulóján (Pest és Szolnok megye) a
monori zeneiskola növendékei II. helyezést értek el.
Számos zeneművész, hangszeres és zeneelmélet tanár,
énektanár, óvónő, orvos, kulturális munkatárs volt iskolánk
tanulója, akiknek a zenei műveltség megalapozása és fejlesztése,
a zene megszerettetése a monori intézményben valósult meg.

Rendezvényeink

Rendezvényeink

2017. május 20.
Piac- és Fesztiválcsarnok
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Monor Városi Gyereknap
– Buborék-buli
Kézműves foglalkozások
Népi játékok
Buborék buli egész délután
Egészségügyi szűrések
Mentős és rendőrségi bemutatók
Ugráló vár
Ügyességi játékok
Tesztek, játékok rendőrök segítségével
Pólófestés
Kirakodóvásár
			
Színpadi program: 14:00 Helyi csoportok fellépései
		
15:30 Buborék Együttes koncertje
		
16:30 Zenés- táncos buborék bemutató
Kérünk
minden kedves
vendégünket,
hogy a Buborék Bulira
mindenki hozzon magával
buborék fújót!
Minél többen
fújunk buborékokat, annál nagyobb buli vár ránk egész délután.

2017. június 10.

Borvidékek Hétvégéje
2017-ben is vár minden érdeklődőt Pest megye legnagyobb
boros rendezvénye a Borvidékek Hétvégéje!

Rendezvényeink

Rendezvényeink

14

2017. május 28. 14-től 19 óráig
Városi Uszoda parkoló,
Balassi utcai játszótér és KRESZ park

Jöjjön el ön is a Borvidékek Hétvégéjére Monorra, ahol ezer
családi pince között kóstolhatja Magyarország borvidékeinek
legjobb borait.
Keresse fel a rendezvényen a Különleges Helyszíneket, hogy
megismerhesse a pincefalu élményeit! Látogassa meg Bor Ivó
lakhelyét és készítsen vele felejthetetlen szelfit!
Egész napos ingyenes zenei programok két színpadon, köztük
először hallhatják Monoron a Ladánybene27 zenekart!
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2017. augusztus 20.
Monor, városközpont

Művészeti napközis tábor

Augusztus 20.

Immár kilencedik 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.

Az Államalapítás
Ünnepén ismét
zenei fesztivállá
változik Monor
város központja! A
21 órakor kezdődő
tűzijáték előtt a magyar blues királya, az
elmúlt 50 év magyar zenei életének egyik meghatározó alakja
Deák Bill Gyula lép színpadra!

Foglalkozások szakemberek vezetésével:
- néptánc
- moderntánc
- kézműves foglalkozások
- sportnap
- autóbuszos kirándulás.

Rendezvényeink

Rendezvényeink

2017. július 10–14.
Piac- és Fesztiválcsarnok

A tűzijátékot követően a színpadon az elmúlt tíz év magyar
pop-rock zenéjének maszkos üdvöskéje Pásztor Anna és a
háromszoros Fonogram díjas Anna and the Barbies zenekar!

Jelentkezési korhatár: hét és tizenhat éves kor között. A tábor
részvételi díja: 18 000 Ft (testvérnek 14 000 Ft), amely magába
foglalja naponta a kétszeri étkezést, uszodabelépőt, a kirándulást és a foglalkozások eszközeinek árát. Jelentkezni a Vigadó
Nonprofit Kft. irodájában személyesen lehetséges június 16-ig.
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2017. március 15. – Városközpont, Kossuth-szobora

Kommunista Diktatúra
Áldozatainak Emléknapja

Megemlékezés az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeiről

Megemlékezés a Kommunista Diktatúra
Áldozatainak emléknapja alkalmából

Ünnepi beszédet mond Pogácsás Tibor a Belügyminisztérium
államtitkára
A város kitüntetetésben részesülteket köszönti Zsombok
László polgármester
Ünnepi műsort ad Sasvári Sándor Jászai Mari díjas színművész – énekes. „ Ha van közös akarat!” címmel.

Több éves hagyomány, hogy Monoron is megemlékezést
szerveznek a kommunista rezsim áldozatainak emlékére a
Petőfi Sándor utca 9. szám előtt található „málenkij robotra”
elhurcoltak emléktáblájánál. Idén a hivatalos emléknap előtt
egy nappal, február 24-én 15 órától várják az érdeklődőket a
szervezők.
A kommunista diktatúrák halálos áldozatait világszerte
100 millióra becsülik, Közép-Európában a számuk elérte az 1
millió főt. Ennyi emberi élet veszett oda éhínségben, kényszermunkatáborban, vagy kegyetlen kivégzés által. Az Országgyűlés 2000-ben életbe lépett határozata szerint minden év
február 25-e a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja.
1947-ben ezen a napon tartóztatták le jogellenesen Kovács
Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát a megszálló szovjet
hatóságok. Ezt követően a Szovjetunióba hurcolták, ahol a
mentelmi jogától megfosztott képviselő kilenc évet töltött
börtönökben és munkatáborokban.
Monoron ebből az alkalomból Zsombok László polgármester mond emlékbeszédet. Továbbá egy munkatábort megjárt, monoriak által jól ismert túlélő, Kaldenekker Feri bácsi
emlékeit hallgathatják meg az érdeklődők. Várjuk Önöket,
hogy méltó módon tisztelegjünk az áldozatok emléke előtt!

Megemlékezések és emléknapok

Megemlékezések és emléknapok
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2017. február 24. – Petőfi utcai emléktábla

2017. június 30. 15 óra

Monori közalkalmazottak
köszöntése
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Vigadó Díszterem
2017. április 7.

Az ősembertől napjainkig
60 perc alatt a Föld körül c. zenés, prózai, színpadi előadás
– Talamba ütőegyüttes
A Strázsa újsággal és a Gemini Televízióval közösen alapított „Közös nevező” kiállítás-sorozat keretében 2017. első
felében a következő kiállítók mutatkoznak be a monori
Vigadó Galériában:
Február 7. 17 óra

A COLOSSEUM Csoport
és az Új Műhely közös kiállítása
Március 6. 17 óra

Miklosovits László képzőművész/
grafikusművész kiállítása
Április 3. 17 óra

Bátki Zsuzsa kiállítása
Május 8.

20

Várhalminé Czinke Mária festő
és Nagy Pál László díszmű üvegező,
üvegfestő közös kiállítása

A Művelődési Házban működő
állandó csoportok
Hétfő:	Aerobik tánc 17.00–18.15
		
Ifjú Strázsák néptánccsoport 18.30–20.00
Kedd:
„Csipetke” ovis néptánc 17.00–17.45
		„Csipetke” ovis néptánc haladó csoport 17.45–18.30
		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 17.00–19.00
Péntek:	Idősek klubja 16.00–19.00
Monori Strázsák Néptánc Egyesület 17.00–22.00

Szakkörök, klubok

Bérletes rendezvényeink • Kiállítások

Pest megyei ifjúsági
hangversenysorozat

Vigadóban működő állandó csoportok
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
		
Baba-mama Klub 10.00–11.30
Szervezés szerint:
		
„Nagyi” internet tanfolyam
		
„Közös út” Cukorbetegek Egyesülete
		
egyéni időbeosztás alapján
		
Nagycsaládosok Monori Egyesülete
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Lions Club – 2017. február 11. KultPince
Strázsahegyi Fánkfaló (Falánk Fánkfalók Találkozója)

Internet tanfolyam

Monori egyházak – 2017. február 18. Művelődési Ház
Egyházi farsang

Kedves Nagymamák, Nagypapák!

Vöröskereszt Monori Szervezete – 2017. március 13.
és június 14. Művelődési Ház – Véradás

Önök is többször hívják unokáikat 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 hozzátartozóikkal, 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 telefonszámon lehet.
Várjuk Önt is szeretettel!

Monori Zeneiskola – 2017. március 7., április 4, május 9. Városi Zeneiskola
Bevezetés a zene titkaiba sorozat
2017. június 15. Vigadó Díszterem
Tanévzáró hangverseny
Katolikus Egyház közössége – 2017. április 9. Szent István tér
Passió
2017. április 29. Szent István tér
Zöldágjárás
Nemzetőr Általános Iskola – 2017. április 11. Vigadó Díszterem
Versmondó Gála
2017. május 27. Művelődési Ház
Nemzetőr Gála
Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás
2017. április 26. Vigadó Díszterem
Vers- és prózamondó verseny
Vöröskereszt Telepi Szervezete – 2017. május 14. Művelődési Ház
Anyák napi ünnepség
Szivárvány Óvoda – 2017. május 31. Művelődési Ház
Évzáró rendezvény
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2017-ben szervezés alatt
Vigadó számítógépes oktatóterem

Ady Úti Általános Iskola – 2017. május Vigadó Díszterem
Forrás kórus évzáró hangversenye

Internet tanfolyam

Partnereink rendezvényei

Partnereink rendezvényei
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Szolgáltatásaink

A Vigadó szolgáltatásai
Terembérlet 12-200 főig:
Rendszeres terembérlet foglalás esetén kedvezményt
adunk.
TICKETPORTAL JEGYIRODA
Vásárolja meg belépőjegyét a legkeresettebb és legnépszerűbb magyarországi vagy akár külföldi előadásokra pénztárunkban!
Eszközbérlet: Projektor, mikrofon, CD-lejátszó,
DVD-lejátszó, írásvetítő, vászonnal
Családi és céges rendezvények, konferenciák, gyermekzsúrok szervezése, igény szerinti programokkal,
fellépőkkel, büfével.
Esküvők, lakodalmak, osztálytalálkozók
szervezése és lebonyolítása.
Kérje egyedi árajánlatunkat!
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Megújult a honlapunk!
Idén tavasztól megújult honlappal várjuk a Vigadó
Kulturális és Civil Központ iránt érdeklődőket. Folyamatosan frissülő tartalom, több mint 1000 fénykép az
elmúlt 7 év rendezvényeiről, új, szórakoztató formában. Hírlevél feliratkozási és közvetlen jegyrendelési
funkció rendezvényeinkre.
Látogassák meg oldalunkat a www.vigadokft.hu
címen!

