


 

 

XXIV. VÁCI VILÁGI VIGALOM 
2016. július 22-23-24. 

BESZÁMOLÓ 
 
 
A XXIV. Váci Világi Vigalom az idei évben a Madách Imre Művelődési Központ szervezésében valósult 
meg. 
A több mint két évtizedes hagyománynak megfelelően a szervezők több fontos szempont figyelembe 
vételével állították össze a programkínálatot: 
 

• a rendezvény színvonala méltó legyen a „Kultúra Magyar Városa” címhez és nívós előadásokkal, 
koncertekkel, kiállításokkal szórakoztassa a közönséget 

• koncepciójának alapja legyen a helyi kultúra megjelenése és a turizmus fellendítése 
• minél több művészeti ág és zenei stílus képviseltesse magát, ezzel garantálva a fesztivál 

változatosságát, sokszínűségét 
• minden korosztály számára kínáljon szórakozási, művelődési lehetőséget, így erősítve a családi 

együttlétet és a közösségteremtést 
 
A fesztivál három napja alatt közel száz program valósult meg. A négy színpadon zajló koncerteken 
kívül hét templomi hangversenyt, tizennyolc kísérő rendezvényt és huszonkettő kiállítást élvezhettek 
a látogatók. 
 
Külön színfolt volt a reneszánsz és barokk fanfárok megszólalása a Székesegyház óratornyából a Váci 
Ifjúsági Fúvószenekar rézfúvósainak közreműködésével, mely nézők ezreit vonzotta a Konstantin 
térre. A hagyományos nyitóhangverseny Sándor Bence vezényletével, a Vác Civitas Szimfonikus 
Zenekar, valamint a Vox Humana Énekkar előadásában szólalt meg, mely után az Ónodi Béla 
vezetette hagyományőrző felvonulás igazi vigalmi hangulatot teremtett a Március 15. téren.  
 
Az impozáns nyitóeseményeket a Váci Ifjúsági Fúvószenekar műsora követte, majd a Takács Tamás 
Blues Band koncerten megtelt a fő tér. A Lézer Show látványos újdonságként sok érdeklődőt vonzott. 
A pénteki belvárosi programok zárásaként utcabál hangulatot teremtett a Pedrofon együttes.  
A Duna-parti nagyszínpad főzenekara a Wellhello volt, akik több ezres közönség előtt szórakoztatták 
– elsősorban a fiatalokat.  
Szintén az ifjúságnak kedvezett a második alkalommal jelen lévő VácMyLife színpad, melyen helyi és 
környékbeli tehetséges könnyűzenei formációk és dj-k szerepeltek.  
 
A szombat délután a gyermekeké volt: kézműves foglalkozások, kutyás és karate bemutató, népi 
játszótér, a deákvári Naszály és Cindróka gyermek-táncegyüttesek táncházzal egybekötött műsora, 
kelta és huszár tábor várta őket. A főtéri színpadon Gubás Gabi együttesének koncertjét több száz 
gyerek élvezte, majd a leányfalui Szekér Színház előadása nyújtott családi kikapcsolódási 
lehetőséget. A kísérő események közül kiemelkedett a Kutyaduma Központ kutyás bemutatója és az 
esti lampionos hajófelvonulás.  
 



 

 

A nemzeti összetartozás tudatát erősítette két főtéri esemény: a Papp-Sárdy N.B.B. zenekar és az 
Ismerős Arcok együttes koncertje. Ezt követően Nyári Edit és Nyári Alíz a Jeszenszky produkcióval 
közös látványos showműsorát élvezhette a közönség. 
A zenepaviloni színpadnál mutatkozott be először a Regélő Fehér Táltos Dobcsapat, majd 15 éves 
fennállását ünnepelte a Crockodeal együttes. A napot a Derby zenekar utcabálja zárta.  
 
Az esti órákban a rockzene kapott főszerepet a Duna-parti nagyszínpadon: a Cry Free együttes nem 
csak a Deep Purple rajongók figyelmét keltette fel. A fő műsorszám a Révész-Závodi Piramis Évek 
zenekar koncertje volt, melyre több ezres tömeg gyűlt össze a színpad előtti téren. 
 
A fesztivál a komolyzene és a színház kedvelőinek is kínált színvonalas programokat. Templomi 
hangversenyt adott a „Vác” Antonio Vivaldi Kamarazenekar, a Vox Humana Énekkar, dr. Bednarik 
Anasztázia orgonaművész, valamint Magyarország legnagyobb egyházi énekkara, a Szent Cecília 
Kórus. 
A Zeneiskolában egy-egy külön alkalommal Csuka Ágnes, a Danubia Talent Zenei Tábor résztvevői, 
valamint Kiss Julianna és a németországi Octavian Renea készültek zongoraesttel. Szintén az 
intézmény adott otthont a Sebastian Consort koncertjének, valamint Földesi Lajos hegedűművész, 
Dónusz Katalin énekművész és Kocsis Andrea hárfaművész közös produkciójának.  
Három egyszerre címen komédiát adott elő a leányfalui Szekér Színház a DDC Művészetek udvarán.  
 
Az idei Váci Világi Vigalom vasárnapi programjai műfaji sokszínűséget tükröztek. A Fugato Orchestra 
zenei csemegét kínált az érdeklődőknek, a Varga Miklós és a Band, valamint a Hooligans zenekar 
koncertje sokakat szórakoztatott a főtéri és a Duna-parti színpadnál. 
 
A családosok körében népszerű volt a Tragor udvarban felállított vízi park, mely üde színfoltot 
jelentett a hőségben.  
 
A vigalom ideje alatt Vác testvérvárosai hivatalos delegációval képviseltették magukat. Műsorral 
készült az ipolysági Szőllősy zenekar és néptáncosok érkeztek a lengyel Zawadzkie-ből. 
A város kisebbségi önkormányzatai is aktívan részt vettek a rendezvényen: ukrán és görög 
nemzetiségi előadások tették teljessé a programot.  
 
A városban található galériák a vigalom ideje alatt vagy azt megelőzően nyitották tárlataikat, így az 
állandó gyűjtemények mellett számos alkotóművészeti kiállítás várta az érdeklődőket. Kiemelkedett 
közülük a Váci Nemzetiségi Alkotótábor, valamint a „Találkozás”, mely váci képző- és fotóművészek 
alkotásait sorakoztatta fel a vigalom tiszteletére.  
 
A Március 15. téren és a Petróczi utcában a vásári forgatagot és a gasztronómiai kínálatot összesen 
20 faház és 27 standhely biztosította, ahol különböző konyhák, népművészeti, iparművészeti és 
kézműves mesterek várták az érdeklődőket portékáikkal.  
 
A fesztivál alkalmat ad arra, hogy a város kulturális, művészeti és gasztronómiai helyszínei több 
vendéget fogadjanak: így külön programmal készülhetnek a magán galériák, műhelyek, kávézók, 
éttermek, borházak és kis kocsmák.  
 



 

 

Az elmúlt években több tízezer emberre becsülték a látogatók számát a három nap alatt, ezt idén is 
sikerült tartani. A rendezvény ideje alatt végzett felmérés szerint – mely a Madách Imre Művelődési 
Központ műsor-és propaganda tevékenységére irányult -, legalább annyian érkeztek Budapestről, 
vagy az ország más pontjairól, mint ahányan Vácról és a környékről. 
 
A érdeklődők biztonságáról felkészült szervezői és egészségügyi stáb gondoskodott. A tavalyi évhez 
hasonlóan kiemelt biztonságú volt a rendezvény, köszönhetően többek között a nagy létszámú 
rendőri jelenlétnek is, így különösebb atrocitás nélkül zajlott le a programsorozat.  
 
A XXIV. Váci Világi Vigalom az előzetes szervezői elképzelések szerint alakult. A megfelelő 
előkészítést sikeres lebonyolítás követett, melyet elősegített a partnerekkel való magas szintű 
együttműködésnek is.  
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Retzler Péter 
   igazgató 

 
 
 
 
 
 
 
Vác, 2016. augusztus 29. 
 
 
 
 
 



 

 

 
MARKETING BESZÁMOLÓ 

1. sz. melléklet 
 

A tervezett marketing tevékenységek célja volt a fesztivál ismertségének további növelése, 
népszerűsítése és a részvétel motiválása. A rendezvény elmúlt 4-5 évben kialakított arculatát 
megtartva készítettük el a kreatív anyagokat: műsorfüzetet, plakátokat, online és print hirdetéseket. 
Az ingyenes programfüzet 7 000 példányban állt a látogatók rendelkezésére, amelynek egy részét az 
eseményt megelőző hónapban Vácon és vonzáskörzetében közintézményekben, és üzletekben 
terjesztettünk. Online verziója a következő weboldalakon volt elérhető: vac.hu, vaconline.hu, 
vacmylife.hu, dunakanyar.hu, dunakanyarregio.hu., mimk.vac.hu és vacivigalom.hu. Ezen kívül egész 
oldalas újsághirdetésben is közöltük a Vigalom részletes programját (Váci Hírnök).  
 
Annak érdekében, hogy a program híre minél szélesebb rétegekhez eljusson, a legkülönbözőbb 
kommunikációs csatornákat használtuk: saját honlap (www.vacivigalom.hu, és mimk.vac.hu), 
Facebook oldal, plakátok, Tourinform irodákban kihelyezett műsorfüzetek, valamint a helyi és az 
országos online sajtó.  
 
A Váci Világi Vigalom a Dunakanyar legnagyobb fesztiválja, melyet számos országos televízióban és 
rádióban készített interjú, programajánló előzött meg. A helyi sajtó a rendezvény programjaira 
egyenként is kiemelt figyelmet fordított. Fontosnak tarjuk megjegyezni azt is, hogy számos turisztikai 
portál kulturális értéke miatt díjmentesen ismertette a rendezvényt (utazzitthon.hu, 
programturizmus.hu. Ezen kívül szoros együttműködést ápolunk az MTI-vel, kiemelt hírfolyam 
szereplés formájában.  
 
Az idei évben kommunikációs kampányunkkal a fiatal közönség elérésére nagyobb figyelmet 
fordítottunk, mint az elmúlt években. Ennek eszközeként a közösségi médiumokat választottuk. 
 
A Vigalomról minden évben készül fényképes dokumentáció, ezeket a honlapon kívül a Facebook 
oldalon is elérhetővé tesszük.  
 
A fesztivál részletes sajtómegjelenéseit a 2. számú melléklet tartalmazza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

Pénzügyi beszámoló 

Bevételek Forintban 
    
Költségvetésbe betervezve 25 131 000 
Faházak bérleti díja 1 440 000 
Standhelyek bérleti díja 2 390 000 
Egyéb bevétel (reklám) 165 735 
Bevétel összesen: 29 126 735 

    
Kiadások   

    
Tevékenység megnevezése:   
Weblappal kapcsolatos kiadások 64 978 
Hírdetési díjak 86 360 
Elektromos árammal kapcs. szolgáltatások 1 555 102 
Hatósági díjak 103 160 
Felelősségbiztosítás 50 000 
Színpad és hangtechnika 4 622 150 
Tüzijáték 571 500 
Mentőszolgálat 403 200 
Metereológiai szolgálat 98 425 
Szemétszállítás 400 000 
Rendezvény biztosítása 1 371 600 
Mobil illemhelyek 349 250 
Művészeti tevékenység 15 153 471 
Szállítás 695 000 
Takarítás 431 800 
Ásványvíz, üdítő 321 000 
Konferálás 180 552 
Forgalomtechnikai tevékenység 503 700 
Fotó dokumentáció 101 600 
Egyéb kiadások (műanyag tányér, pohár, stb.) 55 160 
Megbízási díjak, túlórák járulékkal 1 073 579 
Kiadások mindösszesen: 28 191 587 

    
Egyenleg: 935 148 

    
Retzler Péter Dávid Ildikó 

igazgató pénzügyi ellenjegyző 
 



 

 

XXIV. Váci Világ Vigalom 
SAJTÓFIGYELÉS 

 
2016-07-06 Vac.hu főoldal 

 
2016-07-06 http://www.vac.hu/hirek/kozelet/14294/Tobb-mint-szaz-program-az-idei-vigalmon.html 

 



 

 

 
2016-07-06 Dunakanyar.hu főoldal 

 



 

 

2016-07-06 Dunakanyar.hu főoldal – Lapozós műsorfüzet 

 
2016-07-06 Dunakanyarregio.hu főoldal (a Vigalom logóra kattintva a sajtóanyag olvasható) 

 



 

 

2016-07-06 Vaconline.hu főoldal (bal felső sarok: Vigalom lapozós műsorfüzet) 

 
2016-07-06 Vacmylife.hu főoldal 

 



 

 

http://www.vacmylife.hu/xxiv-vaci-vilagi-vigalom-teljes-programja/ 

 
2016-07-06 Kultúra.hu főoldal 

 



 

 

http://www.kultura.hu/vaci-vilagi-vigalom-160706 

 

 



 

 

2016-07-16 Magyaridők.hu 
http://magyaridok.hu/kultura/lezershow-es-hajofelvoulas-szinesiti-vaci-vigalom-programjait-842251/ 

 

 



 

 

2016-07-17 Ma.hu-Kultúraport.hu 
http://www.ma.hu/kulturport.hu/286059/Lezershow_es_hajofelvoulas_is_szinesiti_a_vaci_vigalom_pr
ogramjait 

 

 



 

 

2016-07-18 Vachirado.hu 
http://vachirado.hu/ismet-lesz-vaci-vilagi-vigalom 

 

 



 

 

 
2016-07-22 Pestpilis.hu 
http://pestpilis.hu/aktualis/2016/07/ma-nyitja-kapuit-a-vaci-vilagi-vigalom 

 



 

 

 
2016-07-22 Magyar Kurír 

http://www.magyarkurir.hu/kultura/templomi-koncertek-is-szerepelnek-vaci-vilagi-vigalom-
programjaban 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

Váci Napló 2016-07-08 

 



 

 

Váci Hírnök 2016 június 

 



 

 

 



 

 

 
2016-07-23 10 óra Bartók Rádió – Súgólyuk 
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-bartok/?date=2016-07-23_10:00:00&ch=mr3 

 
2016-07-23 M1-Ma délután 
http://www.mediaklikk.hu/video/ma-delutan-2016-07-23-i-adas-5/ 



 

 

 

 
2016-07-27 ES TV Híradó 
http://estv.hu/e107_files/downloads/hirado-2016-07-27.mp4 
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