
20
19

.  
m

ás
od

ik
 fé

lé
v

Vigadó Kulturális és Civil 
Központ Nonprofit Kft.



2 3

Ta
rt

al
om

je
gy

zé
k

El
ér

he
tő

sé
ge

in
k Tartalomjegyzék

Rendezvényeink ................................... 4–17
Kiállítások és bérletes rendezvényeink .... 18
Partnereink rendezvényei .......................19  
Szakkörök, klubok .............................. 20–22
Ügyfélfogadások ......................................23
Internet tanfolyam .................................. 24

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
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, 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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2019. szeptember 20. 18 óra
Vigadó emeleti oktatóterem
 
Dr. Darnói Tibor előadása   
„A táplálkozás kevésbé ismert  
mély-holisztikus összefüggései”  

2019. augusztus 20.  
Monor városközpont  
 
Az államalapítás ünnepe 

Akár egy vegetáriánus is 
lehet beteg? Az egészség-
megőrzés illetve a gyógy-
ulás egyik alapfeltétele a 
háttérben zajló testi-lelki-
szellemi folyamatok meg-
ismerése. Az egyensúly 
egyik fontos pillére a táp-
lálkozás, melynek komoly 
energetikai vonatkozásai 
vannak. Úgy mennyiség-
ben, mint minőségben. 

És ez összefüggésben áll az ember „útjával”, belső fejlődésével. 
Mert a világ nem csupán annyi, mint amennyit látunk belőle. 
Ismert és kevésbé ismert összefüggések, tévhitek, új kutatási 
eredmények, örökérvényű régi bölcseletek mély-holisztikus 
értelmezésben.

Előadó: Dr. Darnói Tibor holisztikus orvos

Belépőjegyek egységesen 1 200 forintos áron kaphatóak a monori 
Vigadó emeleti pénztárában. 
Jegyrendelés, további információ a 06-29/413-212, 06-29/610-
380-as telefonszámokon; a www.vigadokft.hu honlapon és a 
vigado@vigadokft.hu e-mail címen.
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A Kéklámpás Nap szervezői és a Vigadó Kulturális és Civil 
Központ úgy döntöttek, hogy két népszerű, szeptemberi 
programot együtt valósítják meg az idei évben a Monori 
SE sporttelepén, és mellette a Városi Uszoda parkolójában. 
Szeptember 21-én az Európai Mobilitási Hét keretén belül 
szervezett Autómentes napon kerül sor a Katasztrófavédelem, 
a Mentőszolgálat, és a Rendőrség közös Kék Lámpás Napjára. 

„Szép korúak” köszöntése a Művelődési Házban.
 
 „A lelki fiatalság nem a gyerekeké,
 Hanem csak a jó embereké,
 Hiába idős a boldog ember,
 Ha rendelkezik ugyanannyi életkedvvel.” 

(Jámbor-Miniska Zsejke)

A Vigadó Nonprofit Kft. ezúton hívja meg Önöket, Monor 
Város Önkormányzata által, az Idősek Világnapja alkalmából 
szervezett ünnepségére, melyet 2019. szeptember 29-én 15 óra-
kor rendezünk a monori Művelődési Házban (Bocskai u. 1.). 
 Köszöntőt mond dr. Zsombok László Monor város polgár-
mestere.
 A rendezvényen Tóth Éva és Leblanc Győző  „HOL VAN 
AZ A NYÁR„ címmel adnak nosztalgia műsort.

Monori nyugdíjas kedves vendégeink számára a belépés ingyenes, 
de előzetes regisztrációhoz kötött. Az előadás előtt közvetle-
nül már nem tudnak regisztrálni, szeptember 29-én. Kérjük, 
jelentkezzen a 06-29/413-212 telefonszámon, vagy a vigado@
vigadokft.hu e-mail címen!

2019. szeptember 21. 
Városi Uszoda parkoló és MSE sporttelep
 
Kéklámpás és Autómentes nap

2019. szeptember 29. 15 óra
Művelődési Ház
 
Idősek Világnapja 
„Hol van az a nyár” című műsor
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2019.  október 11. 18 óra  
Vigadó Díszterem  
 
Dr. Hevesi Krisztina előadása Monoron  
Mi a cél ma: jó párkapcsolat vagy jópár kapcsolat 

A színészként és énekesként is elismert Kossuth-díjas művész-
nőt senkinek sem kell bemutatni! Generációk nevelkedtek fel 
lemezeinek hallgatása közben, melyekkel új műfajt teremtett. 
Több alkalommal járt már Monoron, mindig nagy sikert 
aratott a teltházas koncerteken! 

Belépőjegyek 2 550  és 3 200 forintos áron kaphatóak a monori 
Vigadó emeleti pénztárában és online a TIXA.hu oldalon! 
A koncertre helyjegyek válthatóak (számozott székek), ezért 
a leg feljebb három éves, ölben ülő gyerekek számára nem kell 
belépőt váltani.

2019. október 12. 11 óra
Monor Városi Sportcsarnok
 
Halász Judit  
Csiribiri című élő koncertje
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2019. október 23.  
1956-os emlékszobor
 
Megemlékezés az 1956-os  
forradalom eseményeiről
Közreműködik a Kiss Kata Zenekar

A koncert 6-14 éves korú 
iskolások részére szól, de 
más érdeklődőket is várunk 
szeretettel! Csoportos belé-
pőjegyek 500 forint, egyéni 
látogatók részére a belépők 1 000 forintért kaphatóak. 
 A koncert a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával 
valósulhat meg.

2019. október 25. 11 óra
Vigadó Díszterem
 
Mocsári Károly matiné koncertje  
az ifjúság zenei nevelése céljából
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Dr. Papp Lajos, Széchenyi-, Magyar Örökség-, Prima 
Primissima közönségdíjas, a Magyar Köztársasági Érdemrend 
középkeresztjével kitüntetett szívsebész professzor 

„Soha nem a magunkért való küzdelem a cél, hanem mások 
szolgálata. Ha nem akarunk megbetegedni, nagyon kell egymást 
szeretnünk. A betegségek megelőzésére és gyógyítására egyaránt a 
szeretet az egyetlen gyógyszer.” 

Az előadást követően dedikálással egybekötött könyvvásárlási 
lehetőség! 

Készüljünk együtt a szeretet 
ünnepére! 
A kiállítás ingyenesen meg-
tekinthető december 1-én 18 
óráig.

2019. október 26. 17 óra  
Vigadó Díszterem 
 
Dr. Papp Lajos előadása 
„Szívvel-Lélekkel”

2019. november 22. 19 óra 
Vigadó Díszterem 
 
Angyali üdvözlet – Kruchió László  
kiállításának megnyitója
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2019. december 5-6. 
 
Monori Mikulás érkezése

Készüljünk együtt a szeretet ünnepére! Az adventi hétvégéken, 
a monori egyházakkal közösen várjuk az érdeklődőket Monor 
főterén közös gyertyagyújtásra!  

2019. december 1.  16 óra, Szent István tér
Első adventi gyertya meggyújtása

2019. december 8. 16 óra, Szent István tér
Második adventi gyertya meggyújtása

2019. december 15. 16 óra, Szent István tér
Harmadik adventi gyertya meggyújtása 

2019. december 22. 16 óra Szent István tér
Negyedik adventi gyertya meggyújtása 
és városi karácsonyi ünnepség 

Idén is meglátogat minket Monori Mikulás!

December 5-én csütörtökön találkozhatnak majd vele Mo-
noron. Monori Mikulás csütörtökön és pénteken 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. 

2019. december  
Monor városközpont 
 
ADVENT
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Új esztendő, vígságszerző című zenés mesejátékra  
várja a népszerű Kolompos zenekar a gyerekeket  
és családokat az újévben!

A Vigadó Dísz-
termét dalokkal, 
játékkal, tánccal, 
vígassággal töltik 
meg; hiszen a 
népi hiedelmek 
is azt tartják, 
amilyen az újév 
első napja(i), 
olyan lesz az 

egész esztendő. Regölés, Újév-köszöntő, Háromkirályok dala 
és a Csodaszarvas-legenda felelevenítése várja a látogatókat! 

Az „Apja-fia” műsorban Berecz András és István egy családon 
belül rakják össze a táncot, a népdalt, a mesét és a zongora-
muzsikát. Amikor az emberi szó már kevés – szóljon a dal. 
Amikor az emberi hang is kevés, zengje el a húr, vagy a lyukas 
bot, amit ember a szájával soha nem tud elmondani – de 
hát ember van mögötte. Mikor már a zene is kevés, kirúgja 
az ember maga alól a széket, kezével, lábával, a testével kezd 
muzsikálni – tehát táncol!

2019. december 7. 18 óra  
Vigadó Díszterem 
 
Dr. Csáki Tibor Vác-felsőváros  
plébánosának Adventi várakozás 
című előadása

2020. január 12. 16 óra 30  
Vigadó Díszterem 
 
Újévi mulatság  
a Kolompos zenekarral

2020. január 24. 18 óra  
Vigadó Díszterem 
 
Ünnepi műsor a Magyar Kultúra 
Napja alkalmából – Berecz András 
és fia, Berecz István közös estje
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A Strázsa újsággal és a Gemini Televízióval közösen alapított 
„Közös nevező” kiállítás-sorozat keretében 2019. második felé-
ben a következő kiállítók mutatkoznak be a monori Vigadó 
Galériában:

Szeptember 9.: Miklosovits László képzőművész

Október 7.: Szalók Edit spirituális selyemfestő

BÉRLETES RENDEZVÉNYEINK
Idén is várjuk az érdeklődőket a Pest Megyei Ifjúsági hangver-
seny-sorozat előadásaira!

2019. október 15.: ZitheRandom Duó
Debreczeni-Kis Helga és Dömény Krisztián citerás improvizá-
ciói 

2020. február. 27.: Ilyen a jazz
Jazz gyerekeknek? Elsőre valóban furcsának tűnhet, pedig épp 
e műfaj szabadsága, szárnyalása az, ami az egészen fiatalok-
hoz is utat találhat, miközben azt is megfigyelhetik, milyen 
magasságokba viheti el az improvizáció a hallgatót és zenészt 
együttesen. 

2020. május 7.: Duna Szimfonikus Zenekar
Az 1961-ben alakult Duna Szimfonikus Zenekar Föld körüli 
zenei kalandra hívja a gyerekeket a klasszikus zene változatos 
dallamain keresztül.

Monor Hegyessy Lions Club
2019. szeptember 6. Vigadó Díszterem
Jótékonysági rendezvény – szervezés alatt 

Vöröskereszt Monori Szervezete
2019. szeptember 11. és december 11. Művelődési Ház
Véradás

2019. november 22. 
Véradó ünnepség

Városi Nyugdíjas Klub
2019. szeptember 14. Művelődési Ház
25 éves jubileumi találkozó 

Borzsák Endre Hagyományőrző Egyesület
2019. szeptember 22. Piac- és Fesztiválcsarnok
Népzenei- és Néptánc találkozó

Védőnői Szolgálat 
2019. szeptember 27. Művelődési Ház
Anyatejes Világnap

Dr. Széchenyi István Rövidcsőrű Galamb Tenyésztő Klub
2019. október 4-5-6. Művelődési Ház
Fiatal galambok kiállítása

Bridzs Klub
2019. október 20. Vigadó Díszterem
Országos amatőr bridzs verseny

Monor Környéki Strázsa Borrend
2019. november 9. Vigadó Díszterem
Márton napi újbor ünnep

Közös Út Cukorbetegek Egyesülete 
2019. november 16. Művelődési Ház
Ünnepi találkozó a diabétesz világnap alkalmából

2019. december 14. Művelődési Ház
Karácsonyi Ünnepség

Budai Imre Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
2019. december 19. Vigadó Díszterem
Karácsonyi hangverseny

Partnereink rendezvényei
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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  
Táncoló aprócskák, 
gyermektánc óvodásoknak 17:30-18:30 
Szabados Zsuzsanna 30/611-7466  kéthetente szerdánként
Vasutas Nyugdíjas Klub 14:00-18:00 hó/1 és 2.szerda 
Czakó Ferencné 20/224-3660 
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 
Bán Sámuelné 70/932-5760
Monori Strázsák 
Néptánc Egyesület 17:00-22:00 minden héten 
Andrási Zsolt 70/5592-126 

HÉTFŐ
Monori Galamb- és Kisállattenyésztők Egyesülete 
Buzás Gábor 30/215-9156  18:00-20:00 hó/1. hétfő

KEDD
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
Onestyák Lívia 30/999-4609

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

SZERVEZÉS SZERINT
„Nagyi” Internet Tanfolyam 
29/413-212 17:00-19:00 hétfő

„Közös út” Cukorbetegek Egyesülete 
Jámbor Miklósné 20/800-8765  egyéni időbeosztás alapján

Nagycsaládosok Monori Egyesülete
Keresztes Hajnalka 70/360-3390
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Budapest Főváros Kormányhivatala 
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

Nemzeti Közművek Áramszolgáltató Zrt.  
ügyfélszolgálata

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

Daköv Kft. 
Monori Üzemigazgatóság ügyfélszolgálata 
Fogadóóra: szerda 8:00-18:00
Tel.: 29/412-372; 29/499-261, 
e-mail: ugyfelszolgalat.monor@dakov.hu

Gubán Sándor főépítész
 

Időpont egyeztetés alapján.
E-mail: foeptars@gmail.com

Ősztől újra várjuk  
az érdeklődőket csoportjainkba! 
A nyári hónapok végétől újraindulnak heti rendszeres foglalko-
zásaink a Művelődési Házban és a Vigadóban. A már működő 
klubok és szakkörök folyamatosan várják az érdeklődőket, 
emellett új szabadidős foglakozások indítására is van lehetőség. 

Szeptember első hetétől kezdi meg a rendszeres, péntek délutá-
ni foglakozásokat a Monori Strázsák Néptánc Egyesület. Az 
egyesület tagjai szívesen látják soraikban a fiatalokat is, várják 
lányok és fiúk jelentkezését, akár 12 éves kortól. Kezdők és 
újrakezdők is jelentkezhetek; a „Strázsák” célja, hogy olyan 
fiatal utánpótlás bázis alakuljon a táncolni szerető ifjakból, ahol 
a jó hangulat garantált!

A jóval fiatalabb, óvodás korú táncosokat kéthetente szerdán-
ként várjuk, hogy együtt játékos formában ismerkedhessenek 
meg a magyar néptánc elemeivel. A népzene és népi játékok 
átfogó, összetett fejlesztősorként hatnak a kicsi gyerekekre, 
ezért is érdemes már szeptember 18-án, a csoport első őszi 
alkalmára ellátogatni. Az iskolás gyermekek részvételével zajló 
Napraforgócska csoport próbái várhatóan október első hetében 
kezdődnek. A foglalkozások a jól megszokott beosztás szerint 
csütörtökönként lesznek a művelődési házban.

Az asztali játékok kedvelőit a bridzsklub és a sakk-klub várja 
szervezésünkben; emellett jónéhány klub működik a fenntar-
tásunkban. Az év bármely időszakában találkozhat hasonló 
érdeklődési körű ismerőseivel, felmerülő kérdéseivel keressék 
fel a klubok, szakkörök vezetőit, vagy a Vigadó kollégáit a 
megadott elérhetőségeken. 
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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: 7  000 Ft (700 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!


