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Kedves Olvasó!

Augusztust írunk, 2014 augusztusát … A Székesfehérvári Királyi Na-
pok programjait ajánlva örömmel gondolok vissza az egy évvel ez-
előtti várakozásra, amellyel a Koronázási Ünnepi Játékokra készül-
tünk – Székesfehérvár történetében először.

A nemzet történelmi fővárosában – amikor ezer éves távlatban is 
gondolkodhatunk – egy esztendő nem tűnik nagy időnek. Márpedig 
csodás dolgok történtek és különleges, közös élmények részesei le-
hettünk mi, székesfehérváriak!

A Vörösmarty Színházzal közösen köszönjük azt a bizalmat, amely-
lyel megtisztelték és egyúttal sikerre vitték 2013-ban a Koronázási 
Ünnepi Játékokat! Idén is nagy lelkesedéssel készültünk: nappal szí-
nes középkori forgatag veszi majd birtokba a megújult Belváros kö-
zösségi tereit, a fesztivál estéire pedig a Szent László személyéhez 
kapcsolódó legendáriumokat bemutató, újszerű élményeket nyújtó 
szertartásjátékot és Fény utcát álmodtunk meg 2014-ben. 

Gyermekként sokszor gondolkodtam azon, hogy milyen lenne, ha 
életre kelnének tankönyveink és az egyes eseményeket nem csak 
lapjaikról olvashatnánk. A Koronázási Ünnepi Játékok keretében 
mindez megvalósult, hiszen évről-évre átélhetünk egy nagy királyhoz 
kötődő korszakot, a város közössége vendégeinkkel együtt játékos, 
vagy éppen nagyon is komoly formában ismerheti meg történelmünk 
fényes évszázadait.

Székesfehérvár polgármestereként büszke vagyok arra, hogy a 
most sorra kerülő ünnepi programsorozat egyedülálló módon, lát-
ványos és színvonalas művészeti elemekkel bővítve, de mindvégig 
kegyeletteljesen eleveníti fel városunk múltját. 

Nagy szeretettel várjuk Önöket a Székesfehérvári Királyi Napok  
valamennyi ünnepi rendezvényén! Felejthetetlen napokat, jó szóra-
kozást kívánok mindenkinek! 
 

      
dr. Cser-Palkovics András 
polgármester
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Augusztus 16-17. / szombat-vasárnap

Programok

10.00 - 19.00 Városház tér
Középkori vásári életkép 
és középkori piac

10.00 - 19.00

• Kossuth Lajos utca, 
Táncoló lány-szobor

• Bartók Béla tér
• Fő utca, Mátyás 

király-emlékmű
• Országzászló tér, 

Virágóra

Eseményszigetek óriásbábokkal

10.00 - 19.00 Várfal park
Hagyományőrzők seregszemléje, 
harcművészeti bemutatók

13.00 
és 18.00

Fő utcán át a Hotel 
Magyar Király előtt

Óriásbábok zenés találkozója

21.00
Koronázó tér, 
Nemzeti Emlékhely

Koronázási szertartásjáték 
– Szent László

21.00 – 24.00 Fő utca
Fény utca
(napközben „Rajz utca”)

10.00 - 19.00 Városház tér Középkori piac

10.00 - 19.00

• Kossuth Lajos utca, 
Táncoló lány-szobor

• Városház tér
• Fő utca, Mátyás 

király-emlékmű
• Országzászló tér, 

Virágóra

Eseményszigetek óriásbábokkal

13.00 és 18.00 Városház tér Óriásbábok zenés találkozója

21.00
Koronázó tér, 
Nemzeti Emlékhely

Koronázási szertartásjáték 
– Szent László

21.00 – 24.00 Fő utca
Fény utca
(napközben „Rajz utca”)

 

21.00
Koronázó tér, 
Nemzeti Emlékhely

Koronázási szertartásjáték 
– Szent László

21.00 – 24.00 Fő utca
Fény utca
(napközben „Rajz utca”)

16.30
Koronás Parktól 
a Szent István térig

Fehérvári királyok menete

Egész napos kísérőprogramok a Fő utcán: középkori térzene 
a Musica Historica és a Sub Rosa régizenei együttessel, vásári kirakodók

Augusztus 18. / hétfő

Részletek: www.koronazas.hu, www.facebook.com/koronazas 
A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

Esőnap: Augusztus 19. / kedd

Augusztus 20. / szerda
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Középkori vásári életkép és középkori piac Eseményszigetek óriásbábokkal

Létrehozunk egy élő skanzent, ami nemcsak tárgyi hitelességével mutatja be a kör-
nyezetet, hanem az ott zajló középkori életet is megpróbálja rekonstruálni. Az Ős-
kultúra Alapítvány, a Jancsárkert helyi termelői vásár-, piac- és közösségi tér, a 
Fehérvári Kézművesek Egyesülete és a Nagy Judit által vezetett Szabad Színház 
közreműködésével feltámad és néhány napra a fehérvári falak közé költözik a közép-
kor világa: vásári mutatványok, izgalmas korhű játékok, piaci perpatvar, tolvajkerge-
tés, bíráskodás, tivornyázás, toborzók, kóstoltatás, minden, mi szem-szájnak ingere.

11 óriásbáb 4 eseményszigeten egész napos attrakciókkal vár minden kicsit és na-
gyot! Szombaton és vasárnap minden óriásbáb zeneszóval és táncosokkal kísérve 
indul el belvárosi szigetéről a Fő utca felé a Hotel Magyar Király előtt 13.00 és 
18.00 órakor kezdődő nagy találkozóra, hétfőn ezekben az időpontokban a Város-
ház téren mutatják be produkciójukat.

2014. augusztus 16–17. / szombat, vasárnap

10.00 - 19.00 Városház tér
Középkori vásári életkép 
és középkori piac

10.30 
és 16.00

Városház tér
László, a lovag 
(a Szabad Színház bábjátéka)

11.30 
és 18.30

Városház tér
• Szombat: Vásári bábcirkusz,
• Vasárnap: Az ördög 9 kérdése 
 (a Ládafia Bábszínház előadása)

2014. augusztus 18. / hétfő

10.00 - 19.00 Városház tér Középkori piac

10.30 
és 16.00

Városház tér
László, a lovag 
(a Szabad Színház bábjátéka)

2014. augusztus 16-18. / szombat, vasárnap, hétfő

10.00 - 19.00

• Kossuth Lajos utca, 
Táncoló lány-szobor

• Bartók Béla tér  
(hétfőn a Városház 
téren)

• Fő utca, Mátyás 
király-emlékmű

• Országzászló tér,
 Virágóra

Eseményszigetek óriásbábokkal

13.00 
és 18.00

• Fő utcán át a Hotel 
Magyar Király előtt

• (hétfőn a Városház 
téren)

Óriásbábok zenés találkozója
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„FogAdÓ A FEHéR MEnyétHEz” 
gézA, SARoLt a Kossuth utcában, a táncoló lány - szobornál

Az eseménysziget gazdája Lábodi Ádám,
a Vörösmarty Színház művésze.

Aktív játékok, kvíz kérdések, egy kötelező olvasmány 
teljes hosszában, valamint egy vásári komédia, melyben 
keveredik a fiction és a nonfiction időszámításunk szerint 
970-es évekből.

10.00 - 11.00
11.00 - 11.30
11.30 - 12.00

12.00
12.30 - 13.30
14.00 - 14.30
15.00 - 16.00
16.30 - 17.00

17.00
17.30 - 18.30

• Óriás puzzle
• Könyvolvasás
• Vásári KOMédia
• Az óriásbábok elindulnak a találkozóra 
• Járom az utam… kvíz kicsiknek és nagyoknak
• Könyvolvasás – Ősi János: a lovagkirály keresztje
• Óriás puzzle
• Vásári KOMédia 
• Az óriásbábok elindulnak a találkozóra 
• Járom az utam… kvíz kicsiknek és nagyoknak

Egész napos kísérőprogramok: középkori ügyességi játékok.

„KAtonA doLgoK”  
SzEnt LÁSzLÓ, SALAMon, I. gézA 
a Bartók Béla téren (hétfőn a Városház téren)

Az eseménysziget gazdája tűzkő Sándor, 
a Vörösmarty Színház művésze.

A király hadserege augusztus havának 16. napján indul 
a csatába. Csapj fel hozzánk te is vitéznek! Várunk!

10.00 - 10.30
12.30

13.30 - 14.00
14.30 - 15.00
15.00 - 16.00

17.30
18.30 - 19.00

• Fegyverbemutató
• Az óriásbábok elindulnak a találkozóra
• a hárOM KiráLy MOndáJa
• Fegyverbemutató
• Vitézoskola
• Az óriásbábok elindulnak a találkozóra
• a hárOM KiráLy MOndáJa

Egész napos kísérőprogramok: lovagoltatás, mesemondás az óriásbá-
bokról, középkori ügyességi játékok, kézműves foglalkozások.

„LÁnyoK, LÁnyoK, SzéP VIRÁgoK 
– KIRÁLynéK SzIgEtE” 
gIzELLA, RHEInFELdI AdELHAId, SzEnt PIRoSKA
a Fő utcai Mátyás király-emlékműnél

Az eseménysziget gazdája Váradi Eszter Sára, 
a Vörösmarty Színház művésze.

Légy részese a királyi udvarnak és köszöntsd velünk 
Piroska hercegkisasszonyt mint menyasszonyt! 
Ha ügyes vagy, készíthetsz magadnak virágkoszorút, 
melyet a leendő királyné is visel. Ismerkedhetsz középkori 
hangszerekkel, sok zenével, énekkel, tánccal várunk.

10.00 - 10.30

10.30 - 11.00
11.00 - 11.30
12.00 - 12.30

12.30
13.00 - 13.30
13.30 - 14.00

14.00 - 14.30
14.30 - 15.30
15.30 - 16.00
16.00 - 17.00

17.30
18.00 - 18.30

18.30 - 19.00

• Középkori zenés „ébresztő” a Musica historica 
 és a Sub Rosa régizenei együttessel
• Középkori piac – ismeretterjesztő játék
• MenyasszOny KöszöntŐ 
• hangszerbemutató
• Az óriásbábok elindulnak a találkozóra
• Középkori piac – ismeretterjesztő játék
• Középkori térzene a Musica historica és a sub rosa 

régizenei együttessel
• tánctanulás
• a hungaricum együttes műsora
• MenyasszOny KöszöntŐ
• szent László és szent istván énekek
 a hermann László zeneiskola tanárainak előadásában
• Az óriásbábok elindulnak a találkozóra
• Középkori térzene a Musica historica és a sub rosa 

régizenei együttessel
• tánctanulás

Egész napos kísérőprogramok: kézműves foglalkozások, babasarok.
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Egész napos kísérőprogramok: Szent István míves műhelye, koronakészítés, 
„a múlt kútja” – ismeretterjesztő játék.

„A MúLt KútJA”
SzEnt IStVÁn, SzEnt IMRE, ASztRIK PÜSPÖK
az Országzászló téren

Az eseménysziget gazdája Ferenczy noémi, 
a Ciszterci Szent István gimnázium igazgatóhelyettese.

Aki erre jár, azt a székesfehérvári Ciszterci Szent István 
Gimnázium diákjai invitálják mese- és zenehallgatásra, beülhet 
a Fő utcai bársonyszékes beszélgetésekre, versmondásra, mesejátékra, a ha-
gyományokból táplálkozó modern hangzású koncertekre, ételkóstolásra, meg-
nézheti, hogy készül egy háromdimenziós aszfaltrajz, a főudvari műhelyben el-
készítheti államalapító királyunk dénárját, iniciáléját vagy koronáját, játszhat és 
játszva tanulhat. Hétfőn 240-es méretű cipő keresi nagy lábon élő, tízméteres 
gazdáját. Minden korosztálynak ajánljuk magunkat!

10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.10 - 12.45

12.45
13.30 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 15.30
15.30 - 16.30

16.30 - 17.30

17.30 - 17.45

17.45
18.30 - 19.00

• zene és királymesék mindenkinek
• Fehérvári Mindenlátó – mesejáték
• Beszélgetések
 Szombaton: Szentek titka – beszélgetés Smohay Andrással 
 Vasárnap: Királyi díszbe öltözött utcák 
 – beszélgetés Gévai Bálinttal 
 Hétfőn: a lovagkirály keresztje – beszélgetés Ősi Jánossal
• Az óriásbábok elindulnak a találkozóra
• Kézműves fortélyok: bemutatkozik az óriáskorona 
• a múlt kútja – ismeretterjesztő játék
• Kézműves fortélyok: pénzverde és iniciáléfestés ...
• Szombaton: A Mistral együttes koncertje
 Vasárnap: Hagyományosan finomat 
– a Hatpöttyös étterem kóstolója
 Hétfőn: Verskorzó 
– A múlt kútja, a Versünnep döntőseiknek előadása
• Szombaton: Verskorzó 
 – A múlt kútja, a Versünnep döntőseiknek előadása
 Vasárnap: Verskorzó 
 – A múlt kútja, a Versünnep döntőseiknek előadása
 Hétfőn: Burján Orsi és a Pálinkálom etno jazz koncertje
• Beszélgetések
 Szombaton: Csak egy lépés zirc 
 – beszélgetés dékány árpás sixtussal
 Vasárnap: Királybábok megálmodói 
 – beszélgetés dr. Szikora Jánossal
 Hétfőn: Hát ez óriási! – beszélgetés Kozma Romulus Tiborral
• Az óriásbábok elindulnak a találkozóra
• Pacsirták koncert
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Hagyományőrzők seregszemléje, 
harcművészeti bemutatók

A Csőszi történelmi, Haditorna és Hagyományőrző Egyesület, az Első András 
Király Lovagrend, a Fehérvári Hagyományőrző Íjász Egyesület, a Fejér Baranta 
Hagyományőrző Sportegyesület és a Magyar Királyi Kardforgatók Rendje lát-
ványtáborában kipróbálható harci fogások, középkori harci bemutatók teszik szí-
nesebbé a vásári forgatagot.

2014. augusztus 16–17. / szombat, vasárnap

10.00 - 19.00 Várfal park
Hagyományőrzők 
seregszemléje

14.00 - 19.00 Várfal park Harcművészeti bemutatók

14.00–15.00
15.00–16.00
16.00–17.00

17.00–18.00
18.00–19.00

• Fejér Baranta hagyományőrző sportegyesület
• első andrás Király Lovagrend
• Csőszi történelmi, haditorna és hagyományőrző 
 Egyesület
• Magyar Királyi Kardforgatók rendje
• Fehérvári hagyományőrző Íjász egyesület

Teljesítsd, amit az óriásbábok kérnek tőled, 
és már be is ragaszthatod a matricákat a 
gyűjtőalbumba. Izgalmas játékok, mókás 
feladatok és maradandó emlékek minden 
bábszigeten.

matricavadászat
gyűjtsd össze mind a 11 óriásbábos matricát!

1110

gyűjtőfüzet 

az eseményszigeteken

•Ingyenes!
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Koronázási szertartásjáték

Egyedülálló helyszínen, a magyar királyok egykori koronázótemploma, a Nagy-
boldogasszony-bazilika helyén, a székesfehérvári Koronázó téri Nemzeti Em-
lékhelyen, Magyarország legnagyobb épített szabadtéri színpadán, grandiózus 
díszletek között, modern fény- és látványtechnikával, több mint 200 fellépő rész-
vételével elevenedik meg László koronázásának szakrális ünnepe Szikora János 
rendezésében.

2014. augusztus 16–18. / esőnap: augusztus 19.

21.00
Koronázó tér, 
Nemzeti Emlékhely

Koronázási szertartásjáték 
– Szent László

Fény utca

Augusztus 14-től este kilenc óra és éjfél között a Fő utca falain Szent László cse-
lekedeteit és az alakjához elválaszthatatlanul köthető legendákat mutatja be Eu-
rópa legnagyobb mozgó történelmi képregénye. Augusztus 16-tól a Fény utca 
napközben „rajz utcává” alakul, hiszen a rajzolni király! pályázatunk nyertes mű-
vei előrerajzolt vásznakon újraszínezhetők lesznek.

2014. augusztus 14–18. 

21.00 - 24.00

• Fő utca
 Haladási irány:
Első kép 
 (kiinduló pont):
• dUett ruházati 

Bolt (hölgyek Urak) 
homlokzata, 

 Szent János köz 2.
Utolsó kép 
 (végállomás):
• dM (drogerie Markt)
 homlokzata, 
dr. Koch László utca 2.

Fény utca

2014. augusztus 16–18. / szombat, vasárnap, hétfő

napközben Fő utca „Rajz utca”

Kérjük, a kellemetlen torlódás, zsúfoltság elkerülése és a ren-
dezvény élvezhetősége érdekében szíveskedjenek a megadott 
menetirány szerint közlekedni a Fény utcában!

Kérjük kedves vendégeinket, hogy a G és H szektorokba szóló jegyekkel a 2. kapu-
nál, a Városház tér felőli lépcsőkön keresztül foglalják el helyüket. A többi (A, B, C, 
d, e, F, i, J) szektorba a Várkörút irányából, a nemzeti emlékhely főbejáratán, az 1. 
kapun juthatnak el.

Az ülőhelyek elfoglalása 20.00 órától lehetséges.
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A szövegkönyvet eredeti források alapján készítette: Matuz János és Szikora János

Főbb szerepekben:

Makranczi zalán
(László)

Blaskó Péter 
(Koronázó érsek)

Mihályi győző 
(Szertartásmester)

Vakler Anna
(Népénekes)

dobos Imre
(Püspök I.)

Kricsár Kamill
(Püspök II.)

Benedekffy Katalin
(Napbaöltözött Asszony)

liturgikus királylegenda

Történet a lovagkirályról, aki sosem akart király lenni, mégis az egyik legnagyobb lett. 
Tordai hasadék, lányrablás, párbaj életre-halálra, testvérviszály, csodálatos vízfakasztás 

és más legendák elevenednek meg idén a Koronázási Szertartásjátékban. 
Történet a harcosról, akitől még holtában is rettegett az ellenség, de aki képes volt 

sírva fakadni a harcmezőn a másik tábor halottai láttán…

További közreműködők:
alba regia Vegyeskar, Primavera Vegyeskar, Kodály zoltán Gimnázium Vegyeskara, 

Nagyváradi Szent László Gimnázium Gyermekkórusa, Karigazgató és karmester: Kneifel Imre
Alba Regia Táncegyüttes és a Nagyváradi Szigligeti Színház, Nagyvárad Táncegyüttes

Koreográfus: Horváth Csaba és Majoros Róbert, 
hangfelvételről közreműködik: nagyváradi szimfonikus zenekar

zeneszerző: horváth Károly, Látványtervező: szendrényi éva
Jelmeztervező: Kovács yvette alida

Rendező: Szikora János

2014. augusztus 16-18. / 21.00 óra 
Nemzeti Emlékhely

Koronázási szertartásjáték: Szent László

Középkori térzene

A Koronázási Ünnepi Játékok egész napos kísérőprogramja a Fő utcán: középkori 
térzene a Musica Historica és a Sub Rosa régizenei együttessel.

2014. augusztus 16–18. / szombat, vasárnap, hétfő

10.00 - 19.00 Belváros Középkori térzene

Fehérvári királyok menete

Látványos történelmi felvonuláson találkozhat a közel öt méter magas óriásbá-
bokkal, akiket zenészek és hagyományőrzők kísérnek a Koronás Parktól a Szent 
István térig. A menetben a Rajzolni király! pályázat legjobb alkotásaiból készült 
zászlókat is megcsodálhatja.

2014. augusztus 20. / szerda

16.30
Koronás Parktól 
a Szent István térig

Fehérvári királyok menete
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PARKoLÁS
díjmentes parkolók
• halász utcáról nyíló „murvás parkoló”
• alba Plaza tetőparkolója
• schwäbisch Gmünd utca melletti parkoló
• György Oszkár tér parkolói
• ányos Pál utca
• rákóczi utca új parkolói a Gáz utca és Ősz utca között
• stop étterem előtti parkoló, Balatoni út 2.
• sziget utcai sparhoz vezető úton lévő parkolók
• Csapó utca melletti közterületi parkolók

Távolabbi lehetőségek (8-10 perc séta): Malom utca, Móri út

ajánlott parkolók a fentieken kívül az eszperantó tér, ybl Miklós utca, rákóczi út és József 
utca melletti parkolók, valamint a Mátyás király körúti parkolók,  Evangélikus templom 
parkoló („szMt”), Ősz utca, Palotaváros (ezek munkanapokon díjfizetés ellenében vehe-
tők igénybe).

Hétvégéken és ünnepnapokon minden parkoló térítésmentesen vehető igénybe az egész 
városban.

Kérjük a rendezvények látogatóit, hogy a rendezvényterületeket lehetőleg gyalogosan 
közelítsék meg, és a torlódások elkerülése érdekében a távolabbi parkolókat, vagy a kö-
zösségi közlekedést válasszák!

ELSŐSEgéLynyúJtÓ ÁLLoMÁSoK, MEntŐK
A Kossuth Lajos utcában, az Ady Endre utcában, valamint a Koronázási szertartásjátékok 
alatt a Várkapunál.

nyILVÁnoS MoSdÓK, MoBIL WC-K
Nyilvános mosdók az Alba Plaza-ban, a buszpályaudvaron, a Városháza udvarán és a Vár-
körút 19. mellett, mobil wc a Vörösmarty színház és a hotel Magyar Király közötti terüle-
ten, valamint az Oskola utcában találhatók. a Koronázási szertartásjáték alatt a táncsics 
Mihály utca és a Vasvári utca sarkán.

IngyEnES VÍzKÍnÁLÓ HELyEK A FEJéRVÍz zRt. JÓVoLtÁBÓL

augusztus 16–17. (szombat, vasárnap)
 11.00 – 23.00 •  a Vörösmarty színház mellett és a Városház téren
augusztus 18. (hétfő)
 11.00 – 17.00  •  a Városház téren,
 16.00 – 22.00  •  a Vörösmarty színház mellett
augusztus 20. (szerda)
 10.00 – 23.00  •  a Városház téren,
 10.00 – 18.00  •  a Vörösmarty színház mellett

Kedves emlékkel térjen haza a Fesztiválról! 

Ajándéktárgyak árusítása:
• InFoRMÁCIÓS KÖzPont (Vörösmarty Színház aula, Székesfehérvár, Fő u. 8.), 
• toURInFoRM IRodA Ajándékboltja (Székesfehérvár, Oskola u. 2-4.), 
• InFoPont faház (Székesfehérvár, Koronázó tér, Pipó-torony)

Hasznos információk
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TámOgATÓINK médIAPARTNEREK

magyar
katolikus

rádió

www.katolikusradio.hu

1   éves

Bővebb információ: 
www.koronazas.hu, www.facebook.com/koronazas

A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

A Koronázási Ünnepi Játékok ideje alatt egész nap működik 
az információs központ 

(Vörösmarty Színház aula, Székesfehérvár, Fő utca 8.), 
ahol részletes felvilágosítást kaphatnak a fesztiválra érkező vendégek 

a programokról.
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