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A Zichy Színpadon fellépnek:

KoronáZáSi Ünnepi JátéKoK
Koronázási szertartásjáték  

– Könyves Kálmán

Caramel

        Polyák lilla és 
Homonnay Zsolt

FerenCZi GyörGy 
és a raCkajam

GesZti Péter 
és a GrinGo sZtár

BudaPest
jaZZ orCHestra

MuSicA SAcrA
puccini: Messa di Gloria
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A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják.

Az Árpád-ház Programhoz kapcsolódó konferen-
cián az érdeklődők neves történelemkutatókat 
hallgatva ismerkedhetnek meg Székesfehérvár 
történetével. Weisz Boglárka „A királyi város”, 
Zsoldos Attila „Az ország városa”, Skorka Renáta  
„A város és a király” címmel tart előadást. 

SzékeSfehérvár fogadalmi SzentmiSéje 

SzékeSfehérvári királyi napok megnyitó

fény utca

dicSŐ évSzázadok nyomáBan: a királyi koronázó Bazilika

iSmét látogatható az oSSzárium 
a nemzeti emlékhelyen
Ünnepélyes megnyitó: augusztus 14. csütörtök 12.15. 
Szakvezetést augusztus 14-én 13.00 és 15.00 órától, 15-én, 20-án és 22-én 15.00 órától tartanak.  
Az osszárium a Szent István király által alapított koronázó bazilika feltárásakor talált csontmaradványokat rejti.

Szent István 1038-ban, a halála előtti estén Szűz Mária pártfogásába ajánlotta trónörökös nélkül maradt 
országunkat. Felajánlására emlékezve az évforduló napján, a szentmise előtt 17.00 órakor a püspöki palo-
tából ünnepélyesen átkísérik a Magyar Szent Család – Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre – ereklyéit 
a székesegyházba. A körmenethez csatlakozókat 16.45-re várják a püspöki palota udvarára.

Az államalapításunk ünnepe köré szervezett tíznapos programsorozatot dr. Cser-Palkovics András, 
Székesfehérvár polgármestere és a díszvendég, Szita Károly, Kaposvár polgármestere, a Megyei 
Jogú Városok Szövetségének elnöke nyitja meg a Szent István Emlékjel felavatásával. Az ünnepi 
műsor fénypontja a Fény utca felkapcsolása lesz 21.00 órakor.

Európa legnagyobb, házfalakra vetített, mozgó, történelmi képregényében Könyves Kálmán 
élete elevenedik meg a Fő utcán a Ciszterci templomtól a Vörösmarty Színház felé haladva.

Az időszaki kiállítás a koronázótemplom múltjával ismerteti meg a látogatót történeti források, 
a bazilikából származó kőfaragványok és rekonstrukciós rajzok bemutatásával.

„király éS vároSa”

az 
árpád-ház 

programról
2013-ban, a Szent István Emlékévben 
Székesfehérváron döntött a kormány a 

királyi koronázótemplom romterületéhez 
kapcsolódó látogatóközpont kialakításá-
ról és a tudományos kutatások megindí-

tásáról. Az Árpád-ház Program célja,  
hogy a Nemzeti Emlékhely  

zarándokhellyé váljon.

Augusztus 14. péntek 10.00 óra
Városháza Díszterme, Városház tér 1.

Augusztus 14. és 23. között minden nap 9.00 órától 20.00 óráig

Augusztus 14. csütörtök 18.00 óra   |   Szent István Bazilika, Arany János utca 9.

Augusztus 14. csütörtök 20.30 óra   |   Városház tér (esőhelyszín: Városháza Díszterme)

Augusztus 14. és 18. között 21.00 órától 24.00 óráig   |   Fő utca

Augusztus 15. szombat 16.00 óra | Szent István Király Múzeum Díszterme, Fő utca 6.
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A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják.

FÉNY UTCA 
Augusztus 14-18-ig, 21-24 óráig a Fő utcán

KORONÁZÁSI SZERTARTÁSJÁTÉK 
KORONÁZÁS, AHOGY MÉG NEM LÁTTA

Könyves Kálmán A szellem harcosa
augusztus 15–16. 21.00 óra (esőnap: augusztus 17.)

13 ÓRIÁSBÁB 4 eseményszigeten

VÁROSHÁZ TÉREN:
Középkori piac és vásári forgatag

ÚJ HELYSZÍNEN IS!
Tábori bemutatók lovas és gyalogos hagyományőrzőkkel 
a Rác utca és Halász utca közti területen, kézművesek és 
fazekasok utcája a Rác utcai skanzen területén

www.koronazas.hu 

5

15 17
5

15 17
A részletes program megtalálható a Fesztiválújságban!
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A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják.

Liszt Ferenc nagyszabású zenei freskójának ősbemutatójára 1865. augusztus 15-én került sor a Pesti Vigadóban. 150 évvel később, 
ugyanazon napon és helyszínen a legenda eredeti változatának rekonstruálására tesznek kísérletet, amit a Magyar Művészeti Akadé-
mia jóvoltából a Barátság Moziban is közvetítenek. A grandiózus, mintegy két és fél órás oratórium előadásában az énekes szólisták, a 
szimfonikus nagyzenekar mellett egy több mint százfős kórus és gyerekkar vesz részt.

A Szent István Király Múzeum gyűjteményéből összeállított válogatás a székesfehérvári kötődésű művészek kiállítása. A tárlat az au-
gusztusi megnyitó után október 4-ig, keddtől vasárnapig 10.00 és 18.00 óra között látogatható.

A hagyományokhoz híven idén is éjszakába nyúlóan folytatódik a mulatozás Öreghegyen. A legkisebbeket a Palacsinta zenekar gyermekmű-
sora várja. A délutáni mozgalmas programokról a Főnix Rock and Roll SE, a Felicita Táncklub és a TáncolKodó néptáncegyüttes gondoskodik. 
A borrendek felvonulását és műsorát ismét kenyér- és borszentelés zárja. 18.00 órától Kovács Kati szórakoztatja a közönséget. A Kossuth- és 
Liszt Ferenc-díjas énekesnő előadását a székesfehérvári One day zenekar, a Groovehouse és Delhusa Gjon koncertjei követik. A Fantom 
együttes zenéjére 21.00 órakor kezdődő utcabált és az Öreghegyi Mulatságot éjfélkor tűzijáték zárja.

Augusztus 14-18.   |   Zichy Színpad, a Fő utca végén

koncertek a zichy SzÍnpadon

Szent erzSéBet legendája

mÚltidézéS

iii. fricSay richárd regionáliS katonazenekari feSztivál
A házigazda székesfehérvári katonazenekar mellett a vendég veszprémi, kaposvári és szolnoki zenekar 16.00 órától a Zichy liget-
ben, az Alba Plaza előtti téren, a Városház téren és a virágóránál már ízelítőt ad zenei sokszínűségéből. Ezekről a helyszínekről 
vonulnak át a Zichy Színpad elé, ahol 16.30-kor megkezdődnek a látványos szakalaki bemutatók és az összevont zenekari koncert.

muSica Sacra – puccini: meSSa di gloria

Caramel  
Zenekaros konCert
augusztus 14. 22:30

           Polyák lilla
és Homonnay Zsolt
augusztus 15. 20:00

FerenCZi GyörGy 
és a raCkajam

augusztus 16. 20:00

GesZti Péter 
és a GrinGo sZtár

augusztus 18. 20:00

BudaPest
jaZZ orCHestra

augusztus 17. 20:00

Augusztus 18. kedd 21.00 óra (esőnap: augusztus 19.)   |   Nemzeti Emlékhely

PUCCINI: Preludio Sinfonico  |  Requiem  |  Messa di Gloria 

24. Öreghegyi mulatSág

Augusztus 15. szombat 21.30 óra   |   Barátság Mozi, III. Béla király tér 1.

Augusztus 18. kedd 11.00 óra   |   Szent István Király Múzeum, Megyeház utca 17.

Augusztus 18. kedd 16.00 óra   |   Zichy Színpad, a Fő utca végén

Augusztus 19. szerda 15.00–00.10 óra   |   Bory tér

Vezényel:  Carlo Ponti Jr.   |   Szólisták: Kálmándy Mihály, László Boldizsár
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10.30 óra  |  Ünnepi szentmise a Szent István Bazilikában: a szentmisét követően Spányi Antal megyés 
püspök megáldja az új kenyeret.

10.00–17.00 óra  |  Szent István városa – Tele élettel: Az ünnep tiszteletére a Belvárosban – a Városház té-
ren, a Fő utcán, a Mátyás király-emlékműnél, az Országzászló téren – és a Fesztiválligetben színes, izgalmas 
programok – játszóházak, kézműves foglalkozások, előadások – várnak a családokra.

Megismerkedhetnek a koronázási jelképekkel, kavicsokból rakhatják ki az Országalmát, készíthetnek rózsaablakot, aratódísze-
ket, ékszereket, lesz lovasjáték, gólyalábas, vaskarika gurítás, kenyérsütés, népi babakonyha, faraghatnak, nemezelhetnek – sőt, 
Csoma Gergely előadásában János vitéz is ide látogat.

Gyermekelőadások a Mátyás király-emlékműnél (esőhelyszín: Cyrano Caffe)

10.00 és 12.30 óra  |  Csörömpölők Együttes interaktív hangszerbemutatója, ami félig koncert, félig bemutató

11.00 óra  |  Szívós Réka Szoknyamese bábelőadása A két lány és a vasorrú banya című magyar népmese nyomán

14.00 óra  |  Szalóki Ági „Körforgás” családi koncertje József Attila, Tamkó Sirató Károly, Szabó T. Anna, Erdős Virág,  
  Jónás Tamás és Garaczi László megzenésített költeményeivel 

16.00 óra  |  Bábakalács Bábszínház Szomorú királykisasszony című vígságos papírszínházi előadása   
  tíz lenyitásban és kilenc felnyitásban kicsik és nagyok mulattatására

Táncos programok a Fesztiválligetben (esőhelyszín: Táncház)

14.30 óra  |  Királyi gyermekjátszó a hargitai, az indiai és a malajziai tánccsoporttal

16.00 óra  |  Fejér Megyei Néptánccsoportok bemutatkozása

17.00 óra  |  Tiszteletadás Szent István szarkofágjánál: a Nemzeti Emlékhelyen az ünne-
pi köszöntő és műsor után virággal tisztelegnek nagy királyaink előtt.

17.00 óra  |  Fehérvári királyok menete – Kárpát-medencei magyar néptáncosok zarándok-
lata Szent Istvánhoz: páratlan történelmi, hagyományőrző felvonulás a közel öt méter magas, 
egyenként is művészeti alkotásnak számító, tizenhárom darabos Árpád-házi óriásbáb-gyűjte-
ménnyel, az Alba Regia Táncegyüttes őket kísérő kétszáz fiatal néptáncosával és a Kárpát-medence 
legkiválóbb néptáncegyütteseivel. A Koronás Parkból a Fő utcán át a Szent István térre tartó menetbe 
a közönség is bekapcsolódhat.  

18.00 óra  |  Díszközgyűlés a Szent István téren: Szent István lovas szobra és a királyi óriásbábok méltó történelmi díszletet 
adnak a város ünnepi közgyűlésének (esőhelyszín: Városháza Díszterme)

19.00 óra  |  Táncra magyar: a határon túli táncegyüttesek az emberiség legegyetemesebb nyelvén, zenével és tánccal emlé-
keznek a múltra, s köszöntik a vendégeket a Zichy Színpadon (esőhelyszín: Vörösmarty Színház). A táncos mulatság a Zenepa-
vilonnál és a Táncházban folytatódik.

22.30 óra  |  Ünnepi tűzijáték a Palotavárosi tavaknál (esőnap: augusztus 23.).

Szent iStván vároSa – tele élettel

Augusztus 20. csütörtök

A ugusztus huszadika az egyik legrégibb magyar ünnep-
nap: Szent István király napja, a keresztény magyar ál-
lamalapítás, a magyar állam ezeréves folytonosságának 

emléknapja. Uralkodása idején István király augusztus 15-ét, 
Nagyboldogasszony napját avatta ünneppé, ekkorra hívta össze 
Fehérvárra a királyi tanácsot és tartott törvénynapot. 1038-ban ő 
maga is ekkor halt meg, de ezt megelőzően, a hagyomány szerint 
augusztus 14-én ajánlotta fel az országot Szűz Máriának.

Szent László király óta ünneplünk augusztus 20-án, mert 
1083-ban ezen a napon, VII. Gergely pápa hozzájárulásával 
oltárra emeltette első királyunk (illetve még abban az évben 
fia, Imre, valamint Gellért püspök) relikviáit a székesfehér-

vári koronázótemplomban, ezt követően tiszteljük Istvánt 
szentként.

István ereklyéjét a legenda szerint 1083-as szentté emelésekor 
épen találták a koporsójában, s már az 1222-es Aranybulla is tör-
vénybe iktatta tiszteletét: I. törvénycikkében kimondta, hogy a ma-
gyar királyok a Királyi Napokat Székesfehérváron kötelesek megülni.

Ettől kezdve augusztusban az uralkodók megjelentek Székesfe-
hérváron az úgynevezett Törvénylátó Napokon, és a nagy esemény-
hez fényes ünnepségek is kapcsolódtak – a királyi város zenével, 
tánccal, mulatsággal köszöntötte lakóit és vendégeit. Történelmünk 
évszázados örökségét mi is hűséggel őrizzük: ezeknek a Királyi Na-
poknak az emlékét elevenítjük fel idén augusztusban is.

SzékeSfehérvári királyi napok
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20 év, 135 együttes, 60 ország, 4 500 szereplő. A kerek év-
fordulóhoz méltó, gazdag programelemekkel idén új helyszí-
neken várják az érdeklődőket. A jubileumát ünneplő feszti-
vál nyitányaként augusztus 19-én 18.30-kor az Alba Regia 
Táncegyüttes és vendégei az Alba Plaza előtti térről induló 
flashmob keretében megtáncoltatják a közönséget és elcsalo-
gatják a 20.00 órakor kezdődő nyitógála új helyszínére, a Zichy 
Színpadhoz. 

A fesztivál ideje alatt napközben a Mátyás király-emlékműnél 
és a Fesztiválligetben királyi játéktér, gyermekjátszó táncház mu-

tatja be a külföldi csoportok kultúráit a kicsiknek, délutánonként 
pedig a ligeti színpadon a megyei tánccsoportok mutatkozhatnak 
be. Az új helyszínt, a Hotel Magyar Király teret lakja majd be a 
huszadik fesztivál, melyen India, Tajvan, Oroszország, Lengyel-
ország, Szerbia, Chile és Malajzia, valamint az Alba Regia Tánc-
együttes lép majd színpadra a vendégszerető fehérvári közönség 
elé. Az estéket a Fesztiválliget Zenepavilonjában koncertek, a 
Táncházban nemzetközi folkestek zárják. 

A Táncház kiemelt koncertjét a Besh o droM adja. A szabadtéri 
rendezvények esőhelyszínei a Vörösmarty Színház és a Táncház.

Chile:  
Ballet Folklórico  

Tupa Marka

XX. nemzetkÖzi néptáncfeSztivál

Augusztus 19–23.   |   Zichy Színpad, Táncház, Fesztiválliget (Zichy liget, Zenepavilon és környéke)

Vajdaság: 
Cirkalom  

Táncegyüttes

2015-ben hét külföldi és három határon túli csoportot látunk vendégül:

A gálaműsorok a Zichy Színpadon – augusztus 20. kivételével – 20.00 órakor kezdődnek. Részletes program: www.kiralyinapok.hu

Tajvan:  
Winning 
Dance Troupe

India:  
Panghat Performing 
Arts Group

Lengyelország:  
Folk Song 
and Dance 

Ensemble of 
Warsaw School of 

Economics

Oroszország: 
Razdolie

Malajzia:  
Persatuan Mahasiswa 
Aktif Seni (PRISMA SENI)

Szerbia:  
KUD Dimitrije 

Koturovic

Felvidék:  
Ifjú Szivek  

Táncház

Székelyföld: 
Hargita Nemzeti  
Székely Népi  

Együttes
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13
1. Városháza 
2. Koronázó tér
3. Szent István Bazilika
4. Mátyás király-emlékmű
5. Országzászló tér
6. Zichy liget
7. Szent István tér
8. Bartók Béla tér
9. Koronás Park
10. Szent István Művelődési Ház
11. Kossuth udvar
12. Várfal park
13. Rác utca és Halász utca



1,5órás
 program

Péntek
Fáklyás körbevezetés 

 az éjszakai belvárosban és a Nemzeti Emlékhely 
Szent István mauzóleumában.

Indulás: 21.00 
órakor az  
Országalmától.  
Részvételi díj:  
600 Ft/fő 

szombat
kisvonatos kirándulás  

idegenvezetéssel a Bory-várba, a 20. századi 
romantikus lovagvárba.

Indulás: 16.00 
órakor az  
Országalmától.  
Részvételi díj: 
2000 Ft/ fő.

szombat
szent istván nyomában – ismer-

kedés a város történelmi értékeivel és a Szent Korona 
hiteles másolatának megtekintése a Városházán.

Indulás: 10.00 
órakor az 
Országalmától. 
Részvételi díj: 
600 Ft/ fő

extra időPontok! 
Városháza körbevezetések a Koronázási Ünnepi Játékok alatt! 
Augusztus 14-én 17 órától, augusztus 15-18 között minden este 
19 órai kezdettel az Országalmától. Részvételi díj: 600 Ft/ fő

1órás
 program

2 órás
 program

augusztusi 
hétvégéken

Augusztusi bábszínházak

Koronázási ajándéktárgyak székesfehérvári 
szuvenír

Vigye haza emlékbe!
Koronázási ajándéktárgyak és székesfehérvári  
szuvenír a Fehérvári Ajándékboltból.

augusztus 9. 11  óra  
Bartha Tóni Bábszínháza: Paprika Jancsi visszatér
augusztus 16. 11 óra  
Fekete Dávid: Törökvész Vitéz,  
avagy Vitéz László és a törökök
augusztus 23. 11 óra  
Álomzúg Társulás: Szépenszóló Fütyöri
augusztus 30. 11 óra  
Majoros Ági Bábszínháza: Aranyhajú királylány

Tourinform Iroda
Székesfehérvár, Oskola u. 2-4. (Hiemer-ház)
22/537-261  |  szekesfehervar@tourinform.hu
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Fehérvári Ajándékbolt és Jegyiroda  |  Székesfehérvár, Hiemer-ház, a Tourinform Iroda mellett
Nyitva hétköznap: 9–18 óráig  |  szombat: 10–18 óráigAjándékbolt   és  jegyirodA

Székesfehérvár, Ligetsor
Tel.: 22/202 252

www.koronaspark.hu

Részvételi díj: 800 Ft/fő
Családi belépő: 2200 Ft (4 fő)

Részletek és további programajánlatok: www.turizmus.szekesfehervar.hu

Garantált városnézés

Koronás ajánlatok 
          augusztusra 
     a Tourinform Irodától


