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Szakmai beszámoló 

Főszervező: Fehérvári Programszervező Kft. 

Szakmai együttműködő: Szent István Király Múzeum; Vörösmarty Színház, Alba Regia Táncegyesület  

A SZÉKESFEHÉRVÁRI KIRÁLYI NAPOK, a Szent István ünnepe köré szervezett tíznapos, 

augusztusi rendezvénysorozat a történelmi főváros legfontosabb eseménye. Olyan kulturális 

csemegékkel várja évről-évre vendégeit, melyek valóban csak Székesfehérvárhoz köthetőek. Életre 

keltett skanzen, középkori vásári hangulat, izgalmas, korhű játékok, fényfestészeti műalkotások a 

belváros házfalain, fölénk magasodó óriásbábok és Könyves Kálmán királlyá koronázásának 

ceremóniája a Nagyboldogasszony-bazilika romjai fölött, komoly-, könnyű- és katonazenei koncertek 

és a huszadik születésnapját ünneplő néptáncfesztivál – páratlan összművészeti eseménysorozatot 

kínált 2015-ben a Székesfehérvári Királyi Napok, minden korosztálynak. 

 

Augusztus 14-én nagyszabású megnyitó keretein belül köszöntöttük az idei augusztusi programok 

kezdetét. Új helyszínen felépített színpadon (központban városunk és nemzetünk jelképével, az 

Országalmával), látványos fényjátékkal indítottuk el a rendezvénysorozatot, és ezen alkalommal történt 

a Városház téren a Szent István Emlékjel felavatása is. A Corpus Rézfúvós Quartet, az Alba Regia 

Szimfonikus Zenekar, Mihályi Győző és a Vox Alba együttes műsora alkotta a megnyitó esemény 

programját, amelynek keretén belül dr. Cser-Palkovics András és a rendezvény díszvendége, Szita 

Károly, Kaposvár polgármestere közösen kapcsolták fel a díszvilágítást és a Fény utcát. 

Az először 2013-ban – hagyományteremtő szándékkal – megrendezett Koronázási Ünnepi Játékok a 

nagyszabású, tízezrek által látott óriásbábos felvonulásokkal, a történelmi belvárost átszelő, mozgó 

képregényes időutazásra csábító Fény utcákkal, István, majd László királyok életének, koronázásának 

felelevenítésével egy csapásra belopta magát az emberek szívébe. 

 

Az immár harmadik alkalommal megszervezett Koronázási Ünnepi Játékok – augusztus 15. és 17. 

között – a 920 éve Székesfehérváron megkoronázott Könyves Kálmán uralkodását idézte meg, aki 

szokatlanul nagy műveltségével bizonyította trónra termettségét. A tanult király életének fontos 

eseményeit nappal színes középkori forgatagban hagyományőrzők és komédiások, vásári forgatag és 

középkori zenészek, egész napos programokkal szórakoztató eseményszigetek, valamint a közel öt 

méter magas királyi óriásbábok látványos bemutatói elevenítették fel. Este fénybe borult a belváros, a 

Fény utca falaira vetített mozgó történelmi képregényből kiderült, hogy „könyves” királyunk hogyan 

reformálta és enyhítette meg elődje törvényeit, hogy küzdött meg örök riválisával, lázadó öccsével, 

Álmos herceggel, mivel próbálta erősíteni a tanulás fontosságát.  

 

Az idei évben több újdonságot próbáltunk becsempészni a fesztiválhangulatba: 

- Visszahoztuk a lovas tábori élet hangulatot, melynek megfelelő területet adott a Rác utca-Halász utca 

közötti füves terület, ahol a hagyományőrző lovas és gyalogos harci bemutatók mellett a családok 

játszóházban is szórakozhattak. A skanzen megnyitásával megpróbáltuk a hagyományos népi 

mesterségekre irányítani a figyelmet: nyitott udvarokon kipróbálható kézműves mesterségek, és a 

fazekasság történetének bemutatása várta az érdeklődőket. 

- Esti, hangulatteremtő előadásokat és koncerteket vittünk a Kossuth-udvarba, amely kiváló helyszínül 

szolgált a mesemondónak, folk és jazz zenének, énekmondónak, tűzszínháznak. A mécsesek fényében 

remek alkalom nyílt a kulturált szórakozásra és a fesztiválnap könnyed zárására. 
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- Új elemként a hagyományosan megszokott Fény utca mellett 3D animációval is készültünk a Hősök 

terén, ahol a modern, látványos technika segítségével bemutattuk, milyen lehetőségeket rejt az 

épületvetítés, bemutatva ezzel Könyves Kálmán életét és a hozzá kapcsolódó legendákat. 

- Az immár 13 főre szaporodott óriásbáb menettel naponta 2 alkalommal indultunk el és jártuk be a 

történelmi belvárost. Az eseményszigeteken külön-külön, az adott helyszínen a menethez csatlakozó 

királyok, királynék életét mutattuk be gólyalábas komédiások által bemutatott bábjáték segítségével. A 

menet végül a Zichy ligetnél felállított nagyszínpadhoz ért, ahol a Musica Historica régizene együttes 

énekelte meg Adorján Viktor megzenésített verseit az óriásbábokhoz. Így a bábok "megszólaltak" és 

bemutatkoznak a nagyközönségnek. 

 

A Nemzeti Emlékhely területén felállított 400m2-es színpadon, minden este közel 2500 néző előtt 

mutattuk be a Könyves Kálmán életét bemutató Koronázási Szertartásjátékot Szikora János 

rendezésében. Az államalapításunk ünnepe köré szervezett tíznapos rendezvénysorozaton mindenki 

talált kedvére való programot. Az augusztus 18-i Musica Sacra igazi kuriózumnak számított a 

komolyzene kedvelői számára, a világhírű olasz karmester, Carlo Ponti Jr. vezényletével. Puccini 

dallamai Kálmándy Mihály és László Boldizsár operaénekesek, valamint az Alba Regia Szimfonikus 

Zenekar és az Egyesített kórus tolmácsolásában zengték be a Koronázó teret.  

 

A belvárosban, a Zichy színpadon augusztus 14-18. között könnyűzenei koncertek szórakoztatták a 

könnyedebb stílus szerelmeseit: Caramel, Homonnay Lilla-Polyák Zsolt estje, Budapest Jazz Orchestra, 

Ferenczi György és a Rackajam, valamint Geszti Péter és a Gringósztár koncertjei várták az 

érdeklődőket, elő- és utózenekarokkal színesített programunk több ezer embert vonzott az utcára egy-

egy estén. 

Augusztus 19-24. között került megrendezésre a Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál 

jubileumi, 20. évi eseménysorozata. Új helyszínen debütált a gála, valamint szintén újításként, a Zichy-

liget, mint fesztiválliget mutatkozott be, sikeresen. Belvárosi táncszigetek, izgalmas gasztronómiai 

utazások, királyi játéktér és térzene fogadta a népzene és néptánc kedvelőit. 

Nemzeti ünnepünket, augusztus 20-át egész napos programokkal köszöntöttük városunkban. A Királyi 

Városunk - Tele élettel! rendezvénysorozat keretében több helyszínen folytak az események az új 

kenyérhez kapcsolódóan: az Országzászló téren, a Mátyás emlékműnél, a Városház téren játszóházak, 

koncertek, bábelőadások vártak kicsiket és nagyokat. A kialakult rossz idő sem tántorított el senkit sem, 

és esőhelyszíneken (Igéző és Vörösmarty Színház aulája) folytatódtak a programok.  

A kialakult időjárási helyzet miatt az óriásbábok, hagyományőrzők és Kárpát-medencei magyar 

néptáncosok felvonulása és a tűzijáték is elhalasztásra került, ezeket a rendezvénysorozat zárónapján, 

augusztus 23-án pótoltuk be: 

A Fehérvári királyok menete egy páratlan történelmi, hagyományőrző felvonulás az egyenként is 

művészeti alkotásnak számító, tizenhárom darabos Árpád-házi óriásbáb-gyűjteménnyel, 

hagyományőrző csoportokkal. A felvonulás az idei évben kiegészült a Királyi Napok Nemzetközi 

Néptáncfesztivál magyar és külföldi néptáncegyütteseivel. 

Az ünnepségsorozatot 23-án este látványos tűzijáték zárta.  

 

Székesfehérvár, 2015. szeptember 18. 

 

 Benkő-Igaz Krisztina 

 szakmai vezető  
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Székesfehérvári Királyi Napok részletes program 

2015. augusztus 14-23. 

 

2015. augusztus 14. (péntek) 

 

20.30 óra Székesfehérvári Királyi Napok ünnepélyes megnyitása, a Fény utca felkapcsolása 

 Az esemény díszvendége: Szita Károly, Kaposvár polgármestere 

 Helyszín: Városház tér (Országalmánál felállított színpad/pódium)  

  

 

 Programmenet: 

 Konferál: Stefkó Krisztina 

  

 Fehérvár fanfár a Corpus Rézfúvós Quartet előadásában (erkély) 

 Beethoven: István király – nyitány az Alba Regia Szimfonikus Zenekar előadásában  

 Köszöntőt mond: dr. Cser-Palkovics András polgármester 

  Szita Károly, Kaposvár polgármestere 

 Térdíszítmény avatása a Szent István aláírás körüli fények felkapcsolásával 

 Kozma Andor: A magyarok symphoniája Mihályi Győző színművész előadásában 

 Balassi Bálint: Széllel tündökleni – megzenésített vers a Vox Alba Együttes 

előadásában 

 Fény utca felkapcsolása  

 

Fény utca 

 

időszak: 2015. augusztus 14-18 21.00-24.00 

helyszín: Fő utca Hölgyek – Urak üzletétől a DM áruházig  

program: Könyves Kálmán történeteinek animált kivetítése  

 

21.10 óra Burján Orsi és a Pálinkálom 

 Helyszín: Zichy színpad  

  

22.30 óra Caramel koncertje 

 Helyszín: Zichy színpad  

  

2015. augusztus 15-17. (szombat-vasárnap-hétfő) 
 

Koronázási Ünnepi Játékok 

 

Lovastábor  

 

időszak: 2015. augusztus 15-16-17. 10.00-20.00 

helyszín: Rác utca, Halász utca közötti terület 

Résztvevők: Váli Hunok, Fehérvári Huszárok, Fehérvári Hagyományőrző Íjász Egyesület, Csőszi 

Történelmi, Haditorna és Hagyományőrző Egyesület, Borostyán egyesület, Fekete Nap 

programok: tábori életkép létrehozása, jurtával, hagyományőrző játékokkal, bemutatókkal, interaktív 

foglalkozásokkal 
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 jurtákban korabeli fegyverek és ruházat kiállítása 

 lovas-, íjász- és kézműves bemutatók (fafaragás, bőrművesség) 

 kettő kézi malmon gabonaőrlés, tésztadagasztás fateknőben és utána lepénysütés gyerekeknek vas 

és kőlapon, délután főzés a hadakozó feleknek  

 gyerekeknek korabeli mini pajzsokkal és kardokkal "játékpárviadal" 

 csatajelenet a Borostyánkő Hagyományőrző Egyesülettel és a Váli Hunokkal közösen (Kálmán 

király és öccse Álmos herceg között) 

gyerekjátszó: Levendula játszóház – Királyi várjáték, Lovagi játékok 

 

Fazekasok, kézművesek utcája 

 

időszak: 2015. augusztus 15-16-17. 10.00-18.00 

helyszín: Rác utca 

programok: a skanzen területén nyitott udvarok, kirakodóvásár, a fazekasság kipróbálásának lehetősége, 

fazekas hagyományok valamint kézműves tevékenységek bemutatása, fafaragás, népi játékok versenye, 

kiállítások 

 

Gyalogos hagyományőrzők tábora 

 

időszak: 2015. augusztus 15-16-17. 10.00-20.00 

helyszín: Várfal park 

Résztvevők: I. András Királyi Lovagrend, Magyar Királyi Kardforgatók Rendje, Székesfehérvári Fejér 

Baranta Hagyományőrző Sportegyesület 

programok: tábori életkép létrehozása, jurtával, hagyományőrző játékokkal, bemutatókkal, interaktív 

foglalkozásokkal, korzózás a belvárosban,  

 Fegyvertecnikai elemek bemutatásával fűszerezett fegyverismertető a Fő utcán 

 Tábor kialakítás: lovagi sátor, padok és asztalok, hajítófegyveres és lőalakok, fegyverállványok, 

zászlók, kitűző zászlók, táborvédő kerítések. 

 Táborban tartandó: egész napos fegyverkiállítás, páros küzdelmek gyakorlása, apródok oktatása, 

láncing készítés, középkori jelenet, hajítófegyver kipróbálási lehetőség, fényképezési lehetőség a 

felszereléseinkkel. 

 

Középkori Piac  

 

időszak: 2015. augusztus 15-16-17. 10.00-20.00 

helyszín: Városház tér 

Résztvevők: Jancsárkert árusai, Fogadós, Szabad színház, Őskultúra Alapítvány 

programok: felépített középkori díszletfal, valamint vásári bódék programokkal való megtöltése, 

gúnyakölcsönző, egész napos, interaktív középkori élet bemutatása, játékok, mesterségek kipróbálásának 

lehetősége, középkori sátrakkal, szekerekkel való kitelepülés 

 Szabad Színház: boszorkány vallatás, csalfa asszonyok büntetése, könyve – szellemi 

„párbajvívás” Könyves Kálmán olvasószobája, középkori gyerekjátékok,  

 Őskultúra Alapítvány (Emese Park): 10 féle korabeli kézműves mesterség termékmustrája, 

szerszámkiállítása és élőmunka bemutatója, a fából faragott, vesszőkosaras körhinta, nyíl célba 
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dobás, hordólovaglás, papírmerítés, emlékérem készítés… kézműves foglalkozások gyertyamártó, 

gyapjúszövő, fazekas, nemezelő, esztergályos. mesterségek,  

 Sorompóknál hagyományőrzők műsora és járőrözés kis létszámú csapatokkal 

 

Óriásbáb szigetek  

 

időszak: 2015. augusztus 15-16-17. 10.00-20.00 

helyszín: Városház tér, Bartók Béla tér, Mátyás király emlékmű, Országzászló tér  

Résztvevők/eseménysziget ötletgazdák és animátorok: Lábodi Ádám, Tűzkő Sándor, Váradi Eszter Sára, 

ART Kulturális Egyesület 

programok: egész nap interaktív programok és játékok a családoknak, műsorok a szigetfelelősök 

szervezésében, kézműves foglalkozások, a szigeteken és összekötő szakaszokon középkori játszóház, 

óriásbáb makettek elkészítése 

 Városház tér – Lábodi Ádám: honfoglaló, óriáskirakó, Jobku és Dzsevu történelem óra színháza 

 Mátyás király emlékmű – Váradi Eszter Sára: 10.00 Musica Historica, Sub Rosa, 10.30 Mit nem 

ehettek a középkorban? (vetélkedő), 11.00 Öltöztetős kirakó (vetélkedő), 12.00 Varró Janó 

hangszer bemutatója, 12.30 Öltöztetős kirakó (vetélkedő), 13.00 Mit nem ehettek a középkorban? 

(vetélkedő), 13.30 Sub Rosa, 14.00 Műsor, 14.30 Tánctanítás, 15.30 Varró Janó 

hangszer bemutatója, 16.00 Műsor, 16.30 Öltöztetős kirakó (vetélkedő), 17.30 Varró Janó 

hangszer bemutatója, 18.00 Műsor, 18.30 " középkori buli" (tánctanítás+ Sub Rosa zenekar 

együtt) 

 Bartók Béla tér – Tűzkő Sándor: Három történet elmesélése, narrációval, majd egy drámai 

konfliktus bemutatásával. A drámai előadások végén valamilyen módon a megoldás, a tudás 

megszerzése a jutalom, hangsúlyozva Kálmán kicsit felvilágosultabb személyiségét.  

 Országzászló tér – ART Kulturális egyesület: Hét tantárgy bemutatása a "tanmenetben" 

(grammatica, musica, retorica, dialectica, astronomia, aritmetica és geometria), amiket mi egy-egy 

játékon keresztül oktatunk. A fiúk lovagi képzéseken esnek át, a lányok kézműves és illemtan 

foglalkozásokon vehetnek részt. Aki sikeresen "kijárja" az iskolát, az a királyi udvarba nyer 

bebocsátást, ahol szintén játékok, mulatság várja a résztvevőket. 

gyerekjátszó: Heper játszóház – kézműves foglalkozások, lovagi torna, középkori játékok 

 

Óriásbábok menete 

 

időszak: 2015. augusztus 15-16-17. 14.00 és 17.00 

program: gólyalábas zenés kísérettel vonul végig a 13 óriásbáb a szigeteitől a Hotel Magyar Király előtti 

színpadig. Koreográfival egybekötött zenés bemutató a Musica Historica közreműködésével. 

Fény utca 

időszak: 2015. augusztus 14-18. 21.00.24.00 

 

Könyves Kálmán életét bemutató animált vetítés (mozgó történelmi képregény) 
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3D animáció Könyves Kálmánról 

 

időszak: 2015. augusztus 14-18. 21.00-24.00 

helyszín: Hősök tere 

 

Esti/éjszakai fesztiválnap záró programok 

 

Bogdán Norbert koncert 

időpont: 2015. augusztus 15. 21.00 

helyszín: Kossuth udvar 

 

Csernik Szende pajzán meséi 

időpont: 2015. augusztus 15. 22.00 

helyszín: Kossuth udvar 

 

Kátai Zoltán költeményeinek előadása 

időpont: 2015. augusztus 16. 20.00 

helyszín: Kossuth udvar 

 

Duola koncert (Bágyi Balázs – Szabó Dániel duó) 

időpont: 2015. augusztus 16. 21.00 

helyszín: Kossuth udvar 

 

Tűzszínház produkciója 

időpont: 2015. augusztus 17. 22.00 

helyszín: Pelikán udvar 

 

Szertartásjáték 

 

időszak: 2015. augusztus 15-16. 21.00 óra  

helyszín: Koronázó tér, Nemzeti Emlékhely 

 

Könnyűzenei koncertek a Koronázási Ünnepi Játékok ideje alatt 

 

Helyszín: Zichy liget-Nagyszínpad 

2015. augusztus 15.  20.00 Polyák Lilla, Homonnay Zsolt 

   22.30 Kriszti mégse  

2015.augusztus 16.  20.00 Ferenczi György és a Rackajam 

   22.30 CocoLoco 

2015.augusztus 17.  20.00 Budapest Jazz Orchestra 

   22.30 Jágersoul 

 

2015. augusztus 18. (kedd) 

 

16.15 órától több helyszínen zajlott a Székesfehérvári Királyi Napok keretében a III. Fricsay Richárd 

Katonazenekari Fesztivál, melynek szervezése teljes mértékben az Összhaderőnemi Parancsnoksághoz 

tartozott.  
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20.00 óra GringoSztár koncert 

 Helyszín: Zichy színpad 

  

22.30  Szeder és zenekara koncertje 

 

21.00 óra „Musica Sacra” – Puccini: Messa di Gloria 

 vezényel: Carlo Ponti Jr. 

 Helyszín: Nemzeti Emlékhely 

 

21.00-24.00 Fény utca 

 Helyszín: Fő utca 

 

21.00-24.00     3D vetítés Könyves Kálmánról  

      Helyszín: Hősök tere 

 

2015. augusztus 19. (szerda) 

 

20.00 óra XX. Nemzetközi Néptáncfesztivál nyitó gálája 

 Helyszín: Zichy színpad 

 Konferál: Kneifelné Laczkó Krisztina 

 

 

2015. augusztus 20. (csütörtök) 

 

Királyi városunk - Tele élettel! - részletes program (több helyszín) 

 

Helyszín: Városház tér 

Időpont: 10.00-17.00 

Együttműködők: M-Art Egyesület, Játékkészítő műhely 

Kiállítás és játszóház:  Középkori hangulatban - rózsaablak készítés, 

    Varázskép - Székesfehérvár nevezetességei 

 Land Art - Országalma kavicsokból 

 Lapozgató - Koronázási jelképek 

 Mindent a helyére - óriáskirakó 

 Szálas anyagból aratódíszek készítése 

 Fafaragás és gyermekjátékok készítése 

 Ékszerek gyöngyből, drótból 

 Nemezelő foglalkozás: bábok, ajándéktárgyak készítése 

 

Helyszín: Fő utca, Mátyás király emlékmű 

Időpont: 10.00-17.00 

Népi mozgásos, ügyességi játékok: lovasjáték, gólyalábas, horgászat, vaskarika gurítás, csutak játék 

Időpont: 10.00-16.00 

Sakk szimultán verseny Szabó Krisztián nemzetközi nagymesterrel 

Színpadi programok: 

10.00 - Csörömpölők interaktív koncertje hangszerbemutatóval  

11.00 - Bábelőadás: Szívós Réka-Szoknyamese 
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12.30 - Hangszerbemutató - eső miatt az Igézőben valósult meg 

14.30 - Szalóki Ági Körforgás c. családi koncertje - eső miatt a Vörösmarty Színház kávézójában valósult 

meg 

16.00 - Bábelőadás: Szomorú királykisasszony (Bábakalács) - eső miatt a Vörösmarty Színház 

kávézójában valósult meg 

 

Helyszín: Országzászló tér 

Időpont: 10.00-17.00 

Kézműves foglalkozások: szalmababa, szalma lovacska és egyéb szalmából készült díszek 

"Jár a malom, jár" - a kenyér útja: a kenyérsütés folyamatának bemutatása a búzakalász aratástól a sütésig 

Kézimalom bemutató 

Kenyérsütés 

Népi babakonyha 

Óriás malom társasjáték 

Napközben több alkalommal: János vitéz - Csoma Gergely interaktív előadásában 

Eső miatt több program a Vörösmarty Színház kávézójában valósult meg. 

 

19.00 óra XX. Nemzetközi Néptáncfesztivál - „Táncra Magyar” – Határon túli táncegyüttesek 

gálaműsora 

 Helyszín: Zichy színpad 

 Konferál: Kneifelné Laczkó Krisztina 

 Köszöntőt mond: dr. Cser-Palkovics András polgármester 

  Kelemen László, a Hagyományok Háza igazgatója 

 

2015. augusztus 23. (vasárnap) 

 

17.00 óra Fehérvári királyok menete 

 óriásbábok, hagyományőrzők és a Királyi Napok Néptáncfesztivál csoportjainak közös 

felvonulása  

 

20.00 óra XX. Nemzetközi Néptáncfesztivál záró gála 

 Helyszín: Zichy színpad 

 Konferál: Kneifelné Laczkó Krisztina 

 Köszöntőt mond: dr. Cser-Palkovics András polgármester 

 

22.30 óra Ünnepi tűzijáték 

 Helyszín: Palotavárosi tavak 
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Fotódokumentáció 

 

 

 

 

 

 

Középkori Piac      3D animáció Könyves Kálmánról 

Könnyűzenei koncertek    Fény utca 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Fricsay Richárd Regionális   Fehérvári királyok menete  

Katonazenekari Fesztivál 
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Kézművesek utcája     Gyermekfoglalkoztató 

 

 

 

 

 

 

István a Király     Ünnepélyes megnyitó 

 

 

 

 

 

 

Musica Sacra      Koronázási Szertartásjáték 
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Kommunikáció beszámoló 

Sajtómegjelenések 

 

Nyomtatott sajtó 

összesen 125 megjelenés 

Fejér Megyei Hírlap 

FehérVár közéleti hetilap 

Pesti Műsor 

Magyar Narancs 

Népszabadság 

Metropol 

Magyar Hírlap 

Kiskegyed 

Meglepetés 

Nők Lapja 

Blikk 

Bors 

Északi part magazin 

Fidelio 

 

Televízió 

összesen 195 megjelenés 

Fehérvár TV 

MTI tudósítások 

M1 

RTL Klub (8.08 Minden reggel) 

TV2 (Mokka, Tények) 

Duna Televízió (Kívánságkosár) 

Echo TV (Híradó) 

Hír TV (Híradó, Paletta) 

Hatos csatorna (Tea Glóriával) 

 

Rádió 

összesen 217 megjelenés 

Vörösmarty Rádió 

Fehérvár Rádió 

FEZEN Rádió 

Kossuth Rádió 

Lánchíd Rádió 

Kék Duna 

InfoRádió  

Magyar Katolikus Rádió 
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Online – a jelentősebb portálok – 

összesen 1491 megjelenés 

Origo 

Fidelio 

PORT.hu 

Színház.hu 

Kultúra.hu 

Life.hu 

Femina.hu 

színházi, kulturális oldalak 

turisztikai oldalak 

programajánló oldalak 

székesfehérvári oldalak 

hírgyűjtő oldalak 

nyomtatott lapok online felületei 

 

Sajtóanyag 

 

 
 

KORONÁZÁSI SZERTARTÁSJÁTÉK 

KÖNYVES KÁLMÁN: A szellem harcosa 
2015. augusztus 15–16. 21.00 óra 

(esőnap: augusztus 17.) 

Székesfehérvár, Koronázó tér – Nemzeti Emlékhely 

 

KORONÁZÁS, AHOGY MÉG NEM LÁTTA 

 

Forgatagos történet az Árpád-ház egyik legeredetibb, legjelentősebb és egyben legtragikusabb sorsú 

királyáról, Könyves Kálmánról.  Egy történet a papnak nevelt fiúról, akiből király lesz.  A szerető bátyról, 

aki uralkodása nagy részében öccsével kénytelen háborúzni. A férjről, akinek romba dől az élete. A 

királyról, akit kora legműveltebb uralkodójaként egész Európa tisztel. A hódítóról, aki karddal és ésszel 

csatákat, háborúkat nyer. Tűz és víz. Pokol és menny. Egy középkori, de mégis ízig-vérig modern életút 

lebilincselő története. 

Feltárulnak Könyves Kálmán életének titkos lapjai. 

Cselszövések és kalandok, 

szerelem és ármány, 

grandiózus díszletek, 

parádés szereposztás, óriásbábok 

a Nagyboldogasszony-bazilika romjai fölött. 

Könyves Kálmán: Egyed Attila 

Álmos herceg: Száraz Dénes 

Krónikás: Blaskó Péter 

Koronázó érsek: Mihályi Győző 
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Első püspök: Tűzkő Sándor 

 

Második püspök: Lábodi Ádám 

Felícia, szicíliai királylány: Törőcsik Franciska 

Eufémia, a kijevi fejedelem lánya: Kerkay Rita 

 

Közreműködik az Alba Regia Táncegyüttes, a Szabad Színház, 

az Alba Regia Vegyeskar és a Primavera Kórus. 

 

Dramaturg: Matuz János 

Jelmeztervező: Kovács Yvette Alida 

Látványtervező: Szendrényi Éva 

Zeneszerző: Horváth Károly 

Karigazgató: Kneifel Imre 

Koreográfus: Horváth Csaba 

 

Rendező: Szikora János 

 

Jegyvásárlás és további információ: www.koronazas.hu 

 

 
 

MUSICA SACRA 

2015. augusztus 18. 21.00 óra 

(esőnap: augusztus 19.) 

Székesfehérvár, Koronázó tér – Nemzeti Emlékhely 

 

PUCCINI: Messa di Gloria 

– Preludio Sinfonico – 

– Requiem – 

 

Bár Puccini neve egybeforrt az opera fogalmával, több vallásos témájú művet is komponált. Ezek alkotják 

a 2015-ös Musica Sacra csodálatos programját. A Puccinire jellemző gazdagon áradó dallamvilág és a 

zenéjében rejlő érzelmi fűtöttség, titokzatosság ezen műveiben éppúgy jelen vannak, mint operáiban. A 

méltán népszerű zeneszerző káprázatos szépségű műveit a világ legnagyobb színpadainak sztárjai 

tolmácsolásában hallhatják. 

Vezényel: Carlo Ponti Jr. 

Szólisták: Kálmándy Mihály és László Boldizsár 

Zenei igazgató: Drahos Béla 

 

CARLO PONTI JR. 2000 óta az Orosz Nemzeti Zenekar állandó vendégkarmestere, a Los Angeles-i 

Virtuózok alapítója, művészeti vezetője. Viszonylag későn, huszonhat éves korában döntötte el, hogy zenei 

pályáján karmesterként szeretne kiteljesedni. Neves mesterei Los Angelesben Mehli Mehta és fia, Zubin 

Mehta, Andrej Borejko és Leopold Hager a Bécsi Zeneakadémián – ahol Ponti együtt tanult magyar 

http://www.koronazas.hu/
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feleségével, Mészáros Andrea hegedűművésszel és ifjabb Major Istvánnal, az Alba Regia Szimfonikus 

Zenekar igazgatójával. 

  

Kálmándy Mihály gyerekkorában – a számos kitüntetésben részesült, világhírű olasz karmesterhez 

hasonlóan szintén – zongoristának készült. 1988 óta a Magyar Állami Operaház magánénekese, ahol 

elénekelte az operairodalom legnagyobb baritonszerepeit. Nemzetközi karrierjét Olaszországban kezdte, de 

vendégszereplései során Rómától Pekingig bejárta már az egész világot. 2015-ben a Halhatatlanok 

Társulatának tagjává választották. 

  

László Boldizsár a Cotton Club Singers, az ország legismertebb jazz vokál együttesének frontembere volt 

tizenöt évig. A zenekar megszűnése után az opera műfajában folytatta karrierjét, meghódítva az ország és a 

világ nagy színpadait. Jelenleg a Magyar Állami Operaház, a Pozsonyi Állami Operaház, a Szegedi 

Nemzeti Színház állandó vendég tenorja. 

 

Az augusztusi koncerten a művészeket 

a több mint százéves, székesfehérvári ALBA REGIA SZIMFONIKUS ZENEKAR és 

a régió énekkaraiból álló, kétszáz fős EGYESÍTETT KÓRUS kíséri. 

 

Alba Regia Vegyeskar – karnagy: Kneifel Imre 

Ars Musica Vegyes Kar – karnagy: Szabó Adrienn 

Primavera Kórus – karnagy: Horányi Ottilia 

Dunaújvárosi Vegyeskar – karnagy: Horváth Péter András 

Pausa kórus – karnagy: Borbás Károly 

Várpalotai Bányász Kórus – karnagy: Borbás Károly 

Vass Lajos Kórus – karnagy: Fügedi-Bárd Judit 

Viadana Kamarakórus – karnagy: Kurucz Gergely 

 

 

Jegyvásárlás és további információ: www.koronazas.hu 

 

 

A SZÉKESFEHÉRVÁRI KIRÁLYI NAPOK, a Szent István ünnepe köré szervezett tíznapos, 

augusztusi rendezvénysorozat a történelmi főváros legfontosabb eseménye. Olyan kulturális 

csemegékkel várja vendégeit, melyek valóban csak Székesfehérvárhoz köthetőek. Életre keltett 

skanzen, középkori vásári hangulat, izgalmas, korhű játékok, fényfestészeti műalkotások a 

belváros házfalain, fölénk magasodó óriásbábok és Könyves Kálmán királlyá koronázásának 

ceremóniája a Nagyboldogasszony-bazilika romjai fölött, komoly-, könnyű- és katonazenei 

koncertek és a huszadik születésnapját ünneplő néptáncfesztivál – páratlan összművészeti 

eseménysorozat minden korosztálynak. 

 

 

 

Az először 2013-ban – hagyományteremtő szándékkal – megrendezett Koronázási Ünnepi Játékok a 

nagyszabású, tízezrek által látott óriásbábos felvonulásokkal, a történelmi belvárost átszelő, mozgó 

képregényes időutazásra csábító Fény utcákkal, István, majd László királyok életének, koronázásának 

felelevenítésével egy csapásra belopta magát az emberek szívébe. 

http://www.koronazas.hu/
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A III. Koronázási Ünnepi Játékok – augusztus 15. és 17. között – a 920 éve Székesfehérváron 

megkoronázott Könyves Kálmán uralkodását idézi meg, aki szokatlanul nagy műveltségével 

bizonyította trónra termettségét. A tanult király életének fontos eseményeit nappal színes középkori 

forgatagban hagyományőrzők és a közel öt méter magas királyi óriásbábok látványos bemutatói 

elevenítik fel. Este fénybe borul a belváros, a Fény utca falaira vetített mozgó történelmi képregényből 

kiderül, hogy „könyves” királyunk hogyan reformálta és enyhítette meg elődje törvényeit, hogy küzdött 

meg örök riválisával, lázadó öccsével, Álmos herceggel, mivel próbálta erősíteni a tanulás fontosságát. 

 

A Koronázási szertartásjáték rendezője, Szikora János idén is ragaszkodott alkotótársaihoz, a 

dramaturg Matuz Jánoshoz, a jelmeztervező Kovács Yvette Alidához, a látványtervező Szendrényi 

Évához, a zeneszerző Horváth Károlyhoz és a koreográfus Horváth Csabához. Blaskó Péter és Mihályi 

Győző állandó szereplőként idén is visszatérnek. A Vörösmarty Színház társulatának tagjain kívül 

Száraz Dénes is játszani fog az előadásban. 

Nem csak a Koronázási Ünnepi Játékok miatt érdemes ellátogatni Székesfehérvárra. Az 

államalapításunk ünnepe köré szervezett tíznapos rendezvénysorozaton mindenki talál kedvére való 

programot. Az augusztus 18-i Musica Sacra igazi kuriózum a komolyzene kedvelőinek a világhírű 

olasz karmester, Carlo Ponti Jr. vezényletével. Puccini dallamai Kálmándy Mihály és László 

Boldizsár operaénekesek, valamint az Alba Regia Szimfonikus Zenekar és az Egyesített kórus 

tolmácsolásában zengik be a Koronázó teret, de a belvárosban lesznek könnyű-, katona- és régizenei 

koncertek is. Az augusztus 20-ai Fehérvári királyok menete egy páratlan történelmi, hagyományőrző 

felvonulás az egyenként is művészeti alkotásnak számító, tizenhárom darabos Árpád-házi óriásbáb-

gyűjteménnyel, az Alba Regia Táncegyüttes őket kísérő kétszáz fiatal néptáncosával és Kárpát-

medence legkiválóbb néptáncegyütteseivel. A zarándoklatot ünnepi közgyűlés követi, majd a határon 

túli táncegyüttesek a Táncra Magyar esten az emberiség legegyetemesebb nyelvén, zenével és tánccal 

emlékeznek a múltra, s köszöntik a vendégeket. Az ünnepséget este látványos tűzijáték zárja. A jubiláló 

XX. Nemzetközi Néptáncfesztivál belvárosi táncszigetekkel, folkestekkel, izgalmas gasztronómiai 

utazásokkal, gyermekfoglalkozásokkal és egy különleges fesztivál ligettel koronázza meg a 

Székesfehérvári Királyi Napokat augusztus 19. és 23. között. 

Megjelenéseink programajánló portálokon: 

 Fesztiválkalauz 

 PORT.hu 

 Tele élettel 

 Fidelio 

 Irány Magyarország! 

 Programturizmus 

 AlbaBaba 

 Manóprogram 

 

 Utazz itthon 

 Heyevent 

 allevents.in 

 TicketA.hu 

 Broadway.hu 
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Sajtótájékoztatók 

 Koronázási Ünnepi Játékok (országos) – Budapest, Várkert Bazár; 2015. 06. 17. 17.00 

 Musica Sacra (országos) – Székesfehérvár, Menta Cafe&Lounge; 2015. 06. 29. 11.00 

 Székesfehérvári Királyi Napok (helyi) – Székesfehérvár, Hiemer-ház; 2015. 07. 28. 15.00 

 Koronázási szertartásjáték (országos) – Székesfehérvár, Vörösmarty Színház, Nemzeti Emlékhely; 

2015. 08. 03. 16.00 

 Koronázási szertartásjáték (országos) – Székesfehérvár, Nemzeti Emlékhely; 2015. 08. 12. 21.00 

 

Sajtóanyagok 

 Székesfehérvári Királyi Napok – leírás, részletes programok 

 Koronázási szertartásjáték – szinopszis, szereposztás 

 Musica Sacra – szinopszis, közreműködők 

(mellékletben) 

 

A Koronázási Ünnepi Játékok weboldalának nézettsége 

 A legnépszerűbb menüpont idén is a Jegyvásárlás és a Koronázási szertartásjáték volt, majd 

ezeket követték augusztusban a Programok menü bejegyzései. 

 A hírlevelek olvasási aránya 25–30% között volt, ami visszaesés a tavaly 35–40%-hoz képest. 

 

A Koronázási Ünnepi Játékok hivatalos YouTube oldalának nézettsége 
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A Koronázási Ünnepi Játékok hivatalos Facebook oldalának nézettsége: 

 

Az oldal kedvelőinek száma (2015. augusztus 28-án): 2 171 fő 

 

 
A látogatók száma a budapesti sajtótájékoztató után kezdett el újra növekedni. A legaktívabb hónap idén 

is az augusztus volt, ekkor az oldalon az elért emberek száma 30 000 és 50 000 között mozgott. 

 

 
 

A legnépszerűbb bejegyzések 
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A Fehérvári Programszervező Kft. legnépszerűbb Székesfehérvári Királyi Napokról szóló 

bejegyzései 
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Képek a Google-kampány eredményeképp megjelenő hirdetésekről 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bannerelhelyezések székesfehérvári oldalakon: 
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Bannerelhelyezés a Pesti Műsor weboldalán: 
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Sajtómegjelenések időrendben és csatornánként összegyűjtve a mellékletben 

Főbb megjelenések 

 

nyomtatott sajtó 

Fejér Megyei Hírlap 

FehérVár közéleti hetilap 

Pesti Műsor 

Magyar Narancs 

Népszabadság 

Metropol 

Magyar Hírlap 

Kiskegyed 

Meglepetés 

Nők Lapja 

Blikk 

Bors 

Északi part magazin 

Fidelio 

 

Televízió 

Fehérvár TV 

MTI tudósítások 

M1 

RTL Klub (8.08 Minden reggel) 

TV2 (Mokka, Tények) 

Duna Televízió (Kívánságkosár) 

Echo TV (Híradó) 

Hír TV (Híradó, Paletta) 

Hatos csatorna (Tea Glóriával) 

 

Rádió 

Vörösmarty Rádió 

Fehérvár Rádió 

FEZEN Rádió 

Kossuth Rádió 

Lánchíd Rádió 

Kék Duna 

InfoRádió  

Magyar Katolikus Rádió 
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Online - a jelentősebb portálok – 

Origo 

Fidelio 

PORT.hu 

Színház.hu 

Kultúra.hu 

Life.hu 

Femina.hu 

színházi, kulturális oldalak 

turisztikai oldalak 

programajánló oldalak 

székesfehérvári oldalak 

hírgyűjtő oldalak 

nyomtatott lapok online felületei 
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Marketing beszámoló 
Sajtótájékoztató 

Tartottunk országos sajtótájékoztató Budapesten, ahova az óriásbábokat is elvittük, valamint helyben, 

ahová a Musica Sacra két neves résztvevője is megjelent, Carlo Ponti Jr. karmester, és László Boldizsár 

szólista. 

 

 
 

 

Óriásbáb promóció 

Több helyszínre ellátogatgattunk, ahol az óriásbáb promócióval, szórólapozással, és szóbeli 

tájékoztatással népszerűsítettük a programokat. Ilyen volt: Balatonfüred, Koronás Park születésnapja, 

Velence Resort Spa, Velence Korzó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Órisáplakát 

Óriásplakátokat helyeztünk el az ország több településén, többek között: Budapest, Baracska, Győr, 

Veszprém, Mór, Tököl, Dunaújváros, Siófok, Gyál. Összesen 35 helyre kerültek fel július hónapban a 

Szertartásjáték, Musica Sacra, Székesfehérvári királyi Napok óriásplakátjai. 
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Google kampány  

2015.07.23-2015.08.15. 

  Kampány Kattintások Megjelenés 

www.koronazas.hu - Search 2778 25223 

www.koronazas.hu - Display 1445 851831 

www.koronazas.hu - Display 367 138626 

Összesen 4590 1015680 

   Youtube:     

Kampány Megjelenés Megtekintés 

www.koronazas.hu - Musica Sacra 13499 3999 

www.koronazas.hu - Koronázási 16430 4990 

 

Videólejátszás hossza 

25% 50% 75% 100% 

92% 43% 35% 30% 

92% 44% 35% 31% 

 

Molinó 

 

Elkészült több molinó is melyeket az alábbi helyszínekre tettünk ki:  

 

 Millenniumi Emlékjel helyét körülfogó kordonokra 8 db,  

 Alba Plaza Piac tér felőli oldala 1db óriásmolinó,  

 Fő utcán a levegőben,  

 Nemzeti Emlékhely melletti épület,  

 Hotel Magyar Király előtt felállított színpad hátoldala,  

 Buszpálya udvar 4 db megállóhelyén 1-1 db molinó, 

 Színház jegyértékesítő faházán 3 db. 
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Jegyértékesítés 

A Musica Sacra, valamint a Koronázási Szertartásjátékra a jegyek értékesítését július hónapban kezdtük 

el az Alba Plazaban, valamint a Budai úti Intersparban, ahová ezeket az információs pultokat is 

felállítottuk. Ezeken a helyeken is mindig ügyeltünk, hogy minden programhoz kapcsolódó szórólapot 

megtaláljon az érdeklődő, illetve a jegyértékesítő kollégák és az önkéntesek szóbeli információt is 

nyújtottak a rendezvényekről, továbbá az Auchan áruházba felállítottunk két darab Roll-up-ot (Musica 

Sacra és Koronázási Szertartásjáték). Szintén helyeztünk el még roll-up-ot a Média Markt üzlet előtt és a 

Művészetek Házában. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buszreklám 

Buszreklám kampányt is indítottunk, szpotokat vetítettünk a buszokon, valamint plakátokat helyeztünk ki 

(csak az utóbbi Székesfehérvár): Székesfehérvár, Tatabánya, Kecskemét, Szeged, Miskolc, Békéscsaba, 

és Nyíregyháza járatain. 

Szpot: 

Budapesten az Allee bevásárló központban elhelyezett 2 db ledfalon Musica Sacra és Szertartásjáték 

szpotot vetítettünk. 

Kossuth, Petőfi, Bartók és Vörösmarty, Katolikus Rádión naponta több alkalommal reklámszpotot 

sugároztunk. 

Echo TV, ATV, Duna TV, Fehérvár TV Musica Sacra és Koronázási Szertartásjáték reklámszpotok 

sugárzása. 

 

Plakát/szórólap 

Több ponton a városba megállító táblákat helyeztünk ki - 3 db Alba Plaza, 1-1 db Tourinform Iroda, 

Hotel Magyar Király előtti tér és Vörösmarty Színház - , melyekbe a Királyi Napok több 

programeleméhez készült A/1-es méretű plakátokon informálódhattak a járókelők. 

Több kiadványt készítettünk, többek között az 5000 példányszámú fesztiválújságot, 10.000 példányszámú 

programajánlót, 9000 darab KÜJ leporellót, 7000 darab Musica Sacra LA/4-es szórólapot, 2000 db 

Könnyűzenei koncertek műsorát népszerűsítő LA/4-es méretű szórólapot. 
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Koronázási Szertartásjátékra 200 db, Musica Sacrára 200 db, Könnyűzenei Koncertekre 200 db, és 

Koronázási Ünnepi Játékokra 200 db, összesen 800 db A/2-es méretű plakátot készítettünk. Ezeket már a 

programsorozat megkezdése előtt eljuttattuk a városon belül számos kulturális intézménybe,  

sportlétesítménybe, vendéglőbe, szállodákba, vidéki Tourinform Irodákba (a székesfehérvári Tourinform 

Iroda segítségével). 

A Vörösmarty Színház kirakatába készítettünk 3 db óriásplakátot, Musica Sacra és Koronázási 

Szertartásjátékhoz. 

 

Sajtómegjelenés 

 Musica Sacra: 

Fejér Megyei Hírlap: 06.26; 07.02; 06.30; 06.25; 07.29; 08.04; 08.12; 08.15; 08.17 

Pesti Műsor: augusztus 

FehérVár Magazin: 06.18; 07.09; 07.30 Musica Sacra és Koronázási Szertartásjáték kreatív 1/2 

oldal méretben. 

 Királyi Napok: 

Nők Lapja: 08.05 1/2 oldalas kreatív 

Funzine Magazin: augusztus 

 Szertartásjáték: 

Pesti Műsor: augusztus 

Fejér Megyei Hírlap: 06.13; 06.26; 07.08; 07.15; 07.16; 07.22; 07.23; 07.24; 07.25; 07.27; 07.28; 

07.30; 07.31; 08.04; 08.05; 08.07; 08.10; 08.13; 08.14; 08.15; 08.17 

FehérVár Magazin: 07.09; 07.16; 07.23; 07.30; 08.13; 08.27 Musica Sacra és Koronázási 

Szertartásjáték 1/2 oldal kreatív 

Magyar Nemzet: 2db db szalaghirdetés augusztus 2. hete 

Északipart exkluzív balatoni magazin: 2 oldal kreatív augusztus 

 

 


