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A Székesfehérvári Királyi Napok rendezvénysorozat keretén belül megvalósult részprogramok:

-

Megnyitó – augusztus 12.

-

Fény utca – augusztus 12-21.

-

Kulturális programok, zenei előadások, koncertek – augusztus 12-21.

-

Koronázási Ünnepi Játékok – augusztus 13-17.

-

Musica Sacra – augusztus 16.

-

Fő utcai egész napos nagyrendezvény (Szent István városa – Tele élettel!) – augusztus 2021.

-

Fehérvári királyok menete – történelmi felvonulás – augusztus 20.

-

Ünnepi tűzijáték – augusztus 21.
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Szakmai beszámoló
A rendezvény időpontja:
2016. augusztus 12-21.
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 II. (Vak) Béla királlyá
koronázásának ceremóniája a Nagyboldogasszony-bazilika romjai fölött, komoly-, könnyű- és
katonazenei koncertek és a mindenki által várt Nemzetközi Néptáncfesztivál – páratlan
összművészeti eseménysorozatot kínált 2016-ban is a Székesfehérvári Királyi Napok, minden
korosztálynak.
Augusztus 12-én nagyszabású megnyitóval kezdődött el az idei programkavalkád. A 2015-ben
újító szándékkal, új helyszínen felépített színpad helyét megtartva (központban városunk és
nemzetünk jelképével, az Országalmával), a 15 óriásbáb látványos bevonulásával, a koronázási
palást videóanimációjával és látványos fényjátékkal indítottuk el a rendezvénysorozatot. A
megnyitón az Alba Regia Szimfonikus Zenekar, Blaskó Péter, a Fehérvári Dobzenekar, valamint
Szirtes Edina Mókus zenekarának komponált műsora után dr. Cser-Palkovics András és a
rendezvény díszvendége, Habis László, Eger város 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 és 2015-ben
Könyves Kálmán király életének, koronázásának felelevenítésével egy csapásra belopta magát az
emberek szívébe.
Az immár negyedik alkalommal megszervezett Koronázási Ünnepi Játékok – augusztus 13. és
15. között – II. (Vak) Béla uralkodását idézte meg, aki szokatlanul nagy műveltségével
bizonyította trónra termettségét. A király életének fontos eseményeit nappal színes középkori
forgatagban hagyományőrzők és komédiások, vásári forgatag és középkori zenészek, egész napos
programokkal szórakoztató eseményhelyszínek, 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 megismerhettük Vak Béla életének és
uralkodásának mozzanatait.
Az idei évben több újdonságot próbáltunk becsempészni a fesztiválhangulatba:
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- A hagyományőrző helyszíneket igyekeztünk minél közelebb hozni a fesztivál szívéhez, a
történelmi belvároshoz, így kapott helyett az idei évben a gyalogos hagyományőrző sereg a
Zichy-ligetben, míg a lovasok a Jávor Ottó téren. Beigazolta sejtésünket, hogy minél közelebb
hozzuk ezeket a helyszíneket, annál nagyobb érdeklődésre tarthatunk számot, a helyszíneken
egész nap nyüzsgő katonai élet várta az idelátogatókat.
- Az eddigi óriásbábos eseményszigetek megreformálásával az óriásbábokat végig a Fő utcán
helyeztük el, inkább tematizált eseményhelyszínek kialakítására törekedtünk. A Bartók Béla
téren a bábosok tere, a Mátyás-emlékműnél középkori zenetér, az Országzászló téren középkori
iskola és lovagi játszóház várta az érdeklődőket. A Fő utcán lehetőség nyílt egy kis játékra,
valamint emberközelivé és megközelíthetővé téve a királyi óriásbábokat az óriásszobrok közös
fotózásra csábítottak mindenkit.
- Szándékunkban áll az évek előrehaladásával a szűken vett belvárosi rendezvényterületet
kitágítani, így a Fő utcáról nyíló kis utcák kihasználásával 2016-ban létrehoztuk a Jósok és boszik
sikátorát a Szent János közben, ezzel is megpróbálva átvezetni a fesztivál közönségét a kicsit
kevésbé bejáratott, viszont annál jobb rendezvényhelyszínként funkcionáló Bartók Béla térre. Az
óriási siker a rendezvényelem megtartására és továbbfejlesztésére, valamint további kis átvezető
utcák helyszínként történő bevonására ösztönöz minket.
- 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. A felújított Bazilika hátsó homlokzatára vetített film a templomok
fejlődéstörténetét mutatta be.
- Az immár 15 főre szaporodott óriásbábmenet napi egy alkalommal mutatkozott be esténként
minden báb felvonultatásával. Napközben két alkalommal, napokra lebontva mutattuk be a
királyi családokat a Musica Historica régizene-együttes által megzenésített és Adorján Viktor
által megírt versekkel.
- A Fény utca program az előző években a Koronázási Ünnepi Játékok három napján volt látható,
a 2016-os évben végigkísérte a 10 napos fesztiválprogramot, és augusztus 21-én került sor az
utolsó vetítésre.
- Éjszakai programokként 21 órától esti koncertet biztosítottak a Mátyás-emlékműnél a résztvevő
régizene együttesek, 21.30 órától a Zichy színpadnál minden este tüzes produkciók zárták a napi
programok sorát.

A Nemzeti Emlékhely területén felállított 400m2-es színpadon, mindkét előadási estén közel
2500 néző előtt mutattuk be a II. (Vak) Béla életét bemutató Koronázási Szertartásjátékot Szikora
János rendezésében.
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A belvárosban, a Zichy színpadon augusztus 12-16. között könnyűzenei koncertek várták a
könnyedebb stílus szerelmeseit: Miklósa Erika és a Bon-bon, Fenyő Miklós nagyzenekari
koncertje, Rúzsa Magdi, a Csík zenekar és Lovasi András, valamint záróprogramként Charlie
szórakoztatta a közönséget.
Augusztus 17-21. között az Alba Regia Táncegyesület rendezte meg a XXI. Királyi Napok
Nemzetközi Néptáncfesztivált. Ők a kitalálói, szervezői és a város jelentős támogatásával
valósítják meg a programokat. Belvárosi táncszigetek, izgalmas gasztronómiai utazások, királyi
játéktér és térzene fogadta a népzene és néptánc kedvelőit. Az elmúlt évben kialakított
fesztiválliget ebben az évben már igen sikeresen működött, és a Zichy ligetnél kijelölt
nagyszínpados gálahelyszín is beváltotta a hozzá fűzött reményeket.
A Kft. feladata volt, hogy a 10 napos eseménysorba beillessze ezt a programot is minden apró
részletével, és hogy az augusztus 20-án megvalósuló Fehérvári királyok menete, valamint az
augusztus 21-én lezajlott felvonulás szerves része legyen a városi eseményeknek.
Nemzeti ünnepünket, augusztus 20-át kétnapos programokkal tettük még színesebbé. A
Székesfehérvár - Tele élettel! rendezvénysorozat keretében több helyszínen folytak az
események: az Országzászló téren, a Mátyás emlékműnél, a Városház téren játszóházak vártak
kicsiket és nagyokat, utcai zenés, táncos produkcióknak adtak helyet a belvárosi tereket.
Augusztus 20-án az időjárás kegyesnek bizonyult hozzánk, és 17 órakor megtartottuk a Fehérvári
királyok menetét, egy páratlan történelmi, hagyományőrző felvonulást az egyenként is művészeti
alkotásnak számító, tizenöt darabos Árpád-házi óriásbáb-gyűjteménnyel, hagyományőrző
csoportokkal. A menet kiegészült a fehérvári és Kárpát-medencei, határon túli magyar néptánc
csoportok zarándoklatával, és a felvonulás együtt ért a Szent István térre, az ünnepi díszközgyűlés
helyszínére.
Az ünnepségsorozatot 21-én este látványos tűzijáték zárta.
A visszajelzések alapján egy sikeres és mindenki számára minőséget képviselő Királyi Napok
rendezvénysorozatot zártunk 2016-ban, mely a több tíz segítő és kiszolgáló intézménnyel, céggel
való hatékony együttműködés és megfelelően előkészített szervezés eredménye.
Segítségünkre volt a rendezvény lebonyolításában közel 50 fő önkéntes, akik az információs
ponton történő munkájukkal, szórólapozással, óriásbáb-karmozgatással járultak hozzá az
esemény sikeréhez.

Székesfehérvár, 2016. szeptember 1.
Juhász Zsófia
ügyvezető
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PROGRAMLEÍRÁS
2016. augusztus 12. péntek
20.30 óra

Székesfehérvári Királyi Napok ünnepélyes megnyitása
Az esemény díszvendége: Habis László, Eger polgármestere
Helyszín: Városház tér (Esőhelyszín: Városháza, Díszterem – módosított
programmal)
Műsorban: Óriásbábok felvonulása

21.00 óra

Fény utca felkapcsolása

21.30 óra

Koronázási Szertartásjáték sajtópróba
Helyszín: Nemzeti Emlékhely

21.30 óra

Miklósa Erika és a Bon-Bon zenekar koncertje
Helyszín: Zichy színpad

21.00-24.00 óra Fény utca

2016. augusztus 13. szombat
10.00-19.00

Koronázási Ünnepi Játékok

19.30 óra

Fenyő Miklós zenekaros nagykoncertje
Helyszín: Zichy színpad

21.30 óra

Koronázási Szertartásjáték I.
Helyszín: Nemzeti Emlékhely

21.00-24.00 óra Fény utca
2016. augusztus 14. vasárnap
10.00-19.00

Koronázási Ünnepi Játékok

19.30 óra

Rúzsa Magdi koncert
Helyszín: Zichy színpad

21.30 óra

Koronázási Szertartásjáték II.
Helyszín: Nemzeti Emlékhely
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21.00-24.00 óra Fény utca
2016. augusztus 15. hétfő
10.00-19.00

Koronázási Ünnepi Játékok

19.30 óra

Csík zenekar koncertje meghívott sztárvendéggel (Lovasi András)
Helyszín: Zichy színpad

21.30 óra

ESŐNAP Koronázási Szertartásjáték
Helyszín: Nemzeti Emlékhely

21.00-24.00 óra Fény utca

2016. augusztus 16. kedd
19.30 óra

Charlie zenekaros koncertje
Helyszín: Zichy színpad

21.00 óra

Musica Sacra
Helyszín: Nemzeti Emlékhely

21.00-24.00 óra Fény utca

2016. augusztus 17-21.
Nemzetközi Néptáncfesztivál
több helyszín
21.00 óra

ESŐNAP Musica Sacra
Helyszín: Nemzeti Emlékhely

21.00-24.00 óra Fény utca

2016. augusztus 20. szombat
10.00-16.30

Tele élettel! - egész napos programok a Belvárosban
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(egyházi események figyelembevételével a Városház téren csak 12.30 órától)
17.00 óra

Fehérvári királyok menete
Történelmi felvonulás az óriásbábokkal, a hagyományőrzőkkel és a Kárpátmedencei meghívott vendégekkel
Útvonal: Koronás Park → Szabadságharcos út → Mátyás király körút → Fő
utca → Városház tér → Szent István tér

18.00 óra

Ünnepi Közgyűlés
Helyszín: Szent István tér

21.00-24.00 óra Fény utca

2016. augusztus 21. vasárnap
10.00-18.00 óra Tele élettel! - egész napos programok a Belvárosban
22.30 óra

Ünnepi tűzijáték
Helyszín: Palotaváros

21.00-24.00 óra Fény utca

KORONÁZÁSI ÜNNEPI JÁTÉKOK RÉSZLETES NAPI PROGRAM
2016. augusztus 13-15.
1. Koronázó tér - Nemzeti Emlékhely - Középkori Romkert:
Koronázási Szertartásjáték Szikora János rendezésében.
Előadások időpontja: 2016. augusztus 13-14. 21.30-23.00
Esőnap: 2016. augusztus 15. 21.30-23.00
Rendezvény neve: Koronázási Ünnepi Játékok – Szertartásjáték – II. (Vak) Béla
Rendeltetése: színpadi mű
2. Városház tér
középkori piac és középkori városi élet bemutatása
naponta 10.00-21.30 között
Rendezvény kezdete: 2016. augusztus 13. 10.00,
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Rendezvény zárása: 2016. augusztus 15. 23.00
Résztvevők: Jancsárkert árusai, Szabad Színház, Őskultúra Alapítvány
Napi részletes program:
Egész nap, 10.00-19.00 között:
Szabad a vásár!
Középkori sokadalom a Szabad Színházzal, benne: piaci perpatvarok, vásári életképek, pergő
nyelvű kofák és borvirágos pofák, ravasz kalmárok és rémhírkeltő pletykások, korhely
komédiások és dévaj mutatványosok, léhűtő igricek és naplopó bikficek, megszállottak és
mániások, öngyógyító felcser és középkori tébolydája, tolvajok, javasasszonyok, bűbájosok,
lidérclátók, piaci bíró és példamutató büntetései, középkori köpködő, állat-olimpia a jószágokra
köthető fogadásokkal, vásári játékok, fogadó korabeli harapni- és hörpentenivalókkal.
A Jancsárkert középkori árusai, illetve kézművesek várják az érkezőket:
o vándor fegyverkovács („kardcsiszár”)
o gyertyamártó
o gyapjúszövő - nemezelő
o kötélverő - hálókötő
o íjasmester
o hangszerkészítő
o papírmerítő
o fazekas („gölöncsér”)
o ötvös–pénzverő
o esztergályos („csutorás”)
10.00 Óriásbábok felállnak a területen (II. (Vak) Béla, II. István, Könyves Kálmán, Álmos herceg)
13.00 Ládafia Bábszínház előadása
16.00 A Sacra Compania és az Ördöngös Széptevők óriásbábos előadása „Lidérces messze fény”
címmel
18.00 Gólyalábas vásári komédiák:
13-án: Csipás a csodacsődör
14-én: Szent György és a sárkány
15-én: Rítus
19.30 Óriásbábok felvonulása a Sub Rosa Régizene Együttessel a Városház térig, majd vissza a
Fő utcán a Vörösmarty Színházba
3. Mátyás emlékmű (Fő utca)
Zenetér
Mindhárom nap 10.00-21.00
Egész napos foglalkoztató programok, zenei produkciók pódiumszínpadon.
10.00 Hollóének Hungarica
11.00 "Die Bretter" játék csoport "II. Béla - Phantasie" c. német-magyar ajkú játék
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14.00 Sub Rosa Régizene Együttes
15.00Musica Historica Régizene Együttes megzenésített versekkel bemutatja az óriásbábkirályokat és azok rokonságát:
13-án Szent István, Gizella, Imre herceg, Asztrik püspök, Géza és Sarolt
14-én Szent László, Adelhaid, Piroska királylány, Salamon és I. Géza
15-én Könyves Kálmán, Álmos herceg, II. (Vak) Béla és II. István
16.00
13-án és 15-én Kurul dobosok
14-én Sub Rosa Régizene Együttes
17.00 Hollóének Hungarica
19.00 Musica Historica Régizene Együttes megzenésített versekkel bemutatja az óriásbábkirályokat és azok rokonságát:
13-án Szent István, Gizella, Imre herceg, Asztrik püspök, Géza és Sarolt
14-én Szent László, Adelhaid, Piroska királylány, Salamon és I. Géza
15-én Könyves Kálmán, Álmos herceg, II. (Vak) Béla és II. István
21.00
13-án Sub Rosa Régizene Együttes
14-én Musica Historica Régizene Együttes
15-én Hollóének Hungarica
4. Bartók Béla tér
Bábosok tere
Mindhárom nap 10.00-19.00
Egésznapos foglalkoztató programok és kézműves foglalkozások, bábelőadások
pódiumszínpadon.
13-án:
11.00 Lábodi Ádám és Egger Géza Vak Béláról szóló interaktív előadása
kicsiknek és nagyoknak: Jobku és Dzsevu: A nyomozás folytatódik - Vak Béla
nyomában
14.30 Vaskakas Bábszínház: Ihók és Mihók c. előadása
17.00 A kerek kő - interaktív mese Nyáry Bernadettel és Tűzkő Sándorral, a
Vörösmarty Színház színművészével
19.00 Kabóca Bábszínház: Az égig érő paszuly
14-én:

11.00 Lábodi Ádám és Egger Géza Vak Béláról szóló interaktív előadása
kicsiknek és nagyoknak: Jobku és Dzsevu: A nyomozás folytatódik - Vak Béla
nyomában
14.30 Gabalyda bábszínház: A csodakút
17.00 A kerek kő - interaktív mese Nyáry Bernadettel és Tűzkő Sándorral, a
Vörösmarty Színház színművészével
19.00 Babakalács bábszínház: Jambóza Bábcirkusz
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15-én

11.00 Lábodi Ádám és Egger Géza Vak Béláról szóló interaktív előadása
kicsiknek és nagyoknak: Jobku és Dzsevu: A nyomozás folytatódik - Vak Béla
nyomában
14.30 Maszk Bábszínház: Nyakigláb, Csupaháj és Málészáj
17.00 A kerek kő - interaktív mese Nyáry Bernadettel és Tűzkő Sándorral, a
Vörösmarty Színház színművészével
19.00 Maszk Bábszínház: Borok, dalok, bábok c. előadás kicsiknek és
nagyoknak

5. Országzászló tér
SCOLA CAPITULARIS ECCLESIAE ALBA REGIAE - középkori iskola/játszóház
Mindhárom nap 10.00-19.00
Többfunkciós közösségi játszóház, melyben a különböző korú és nemű gyerekek egyaránt
megtalálhatják a szórakozásukat. Az iskola egyik részében a tantárgyakhoz köthető feladatokkal
kell megküzdeniük, a másik részben pedig kifejezetten lányokra (és fiúkra) szabott állomáshelyek
vannak. Lehet az iskola keretein belül ékszert készíteni, hímezni vagy éppen íjászkodni,
vívóiskolát végezni. Az iskolai feladatokon kívül két vár várja a családokat, különböző játékokkal:
többek között akadálypálya, zászlófelvonás, sárkányvadászat.
6. Szent János köz
Jósok és boszorkányok sikátora
Mindhárom nap 10.00-19.00
Egész napos foglalkoztató programok Váradi Eszter Sárával, a Vörösmarty Színház
színművészével.
7. Zichy liget
Hagyományőrző talpas tábor
Mindhárom nap 10.00-18.00
Hagyományőrző csapatok bemutató tere, délelőtt tábori élet bemutatása, délután 14 órától
harcászati bemutatók a bemutató téren.
Zenés produkciók:
10.00
13-án és 15-én: Kurul dobosok
14-én
Musica Historica
13.00
13-án és 15-én: Kurul dobosok
14-én
Hollóének Hungarica
Harcos bemutatók sorrendje:
13.00-13.40 I. András Király Lovagrend
14.00-14.40 Magyar Királyi Kardforgatók Rendje HSZGYSE
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15.00-15.30 Fejér Baranta Hagyományőrző Sport Egyesület
16.00-17.00 Fehérvári Hagyományőrző Íjász Egyesület,
Hagyományőrző Egyesület, Fekete Nap

Borostyánkő

Nemzetség

8. Jávor Ottó tér
Hagyományőrző lovas tábor
Mindhárom nap 10.00-18.00
Lovas hagyományőrző csapatok bemutató tere, délelőtt tábori élet bemutatása és lovagoltatás,
interaktív tábori foglalkoztatók, délután 14 órától bemutatók.
10.00-13.00 Lovagoltatás, tábori élet bemutató
14.00-17.00 Lovagoltatás, tábori élet bemutató, madarász és vadász bemutatók
17.00-18.00 Fehérvári Huszárok Egyesülete, Váli Hunok,
18.00-18.30 Csőszi Történelmi, Haditorna és Hagyományőrző Egyesület
9. Magyar Király Szálló előtti terület
Tüzek tere
Mindhárom nap 21.30 órától a koncertek után
Tűzzsonglőr-produkciók a téren:
13-án és 15-én Project Prometheus
14-én: Firebirds: Swing Over - akrobatikus tűztánc show
10. Fő utca
Fény utca bemutatása: Hölgyek-Urak épületétől a DM épületéig
Időpont: 2016. augusztus 12-21. 21.00-24.00
Fény utca kiegészítése:
Hősök tere: 1 db projektorral a Bazilika hátsó homlokzatának megvetítése
15 db óriásbáb a Városház téren és a Fő utcán elszórtan, mellettük utcai játszóházakkal, családi
foglalkoztatókkal.
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Fotódokumentáció
A Székesfehérvári Királyi Napok koronázóvárosunk kiemelkedő eseménye, ezért is fontos
számunkra, hogy a folyamatos fotódokumentáció segítségével a programra kilátogatni nem tudó
vagy egyes helyszínekről lemaradó érdeklődőket is tájékoztatni tudjuk a történésekről,
előadásokról.
A képanyagot folyamatosan töltöttük fel honlapunkra és Facebook-oldalunkra, pár mondatos
élménybeszámoló kíséretében. Az összes helyszínről és eseményről rendelkezésünkre állnak
fényképek, melyeket kollégánk, állandó fotósunk és önkéntes segítőink készítettek.
A teljes képanyag elérhető az alábbi linken, az áttekinthetőség érdekében albumokba rendezve:
https://www.facebook.com/455277241288208/photos/?tab=albums
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Marketing anyagok

Sajtómegjelenés
Internetes megjelenések: 1.662
- helyi: 1.251
- országos: 411
Televízió: 175
- helyi: 119
- országos: 56 (M1, M2, M3, Duna TV, Duna World, TV2, ATV, Echo TV)
Rádió: 187
- helyi: 156
- országos: 31 (Bartók Rádió, Inforádió, Lánchíd Rádió, Katolikus Rádió, Music FM)
Újság: 103
- helyi: 71
- országos: 32 (Magyar Hírlap, Pesti Műsor, Nők Lapja, Heves Megyei Hírlap)
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Koronázási Ünnepi Játékok 2016
Országos sajtómegjelenések
PR – kiemelt médiumok
06.
Pesti Műsor – dr. Matuz János interjú
06.20. MTI – beharangozó
06.20. Magyar Idők – beharangozó
06.20. Echo TV – beharangozó
06.20. M1 Híradó – beharangozó
06.23. Színház.hu – beharangozó
07.
Pesti Műsor – programajánló
07.03. MR1-Kossuth Rádió – Száraz Dénes interjú
08.13. Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége – fotó a próbáról
07.27. Színház.hu – interjú Závodszky Noémivel és Sághy Tamással
07.31. Szeretlek Magyarország – programajánló
08.04. Cseppek.hu – tudósítás a sajtótájékoztatóról
08.09. TV2 Mokka – nyereményjáték jegyekért
08.13. Színház.hu – interjú Száraz Dénessel
08.14. Pannon RTV – videós beszámoló a Szertartásjátékról
08.16. Petőfi TV – két videó a Szertartásjátékról

Sajtótájékoztató
A Székesfehérvári Királyi Napok eseményeit, a Koronázási Szertartásjáték részletes információit
országos sajtótájékoztató keretén belül ismertettük június 20-án, a Magyar Nemzeti Múzeumban.
A nemzet történelmi fővárosának egyik legfontosabb programsorozatára dr. Cser-Palkovics
András, polgármester, valamint Vargha Tamás Székesfehérvár országgyűlési képviselője invitálta
a sajtó megjelent képviselőit.
A Koronázási Szertartásjáték főszereplőiről, közreműködőiről, az előkészületekről és a
próbafolyamatról dr. Szikora János, a Vörösmarty Színház igazgatója, II. (Vak) Béla szerepének
titkairól, nehézségeiről pedig a címszereplő, Száraz Dénes számolt be.
A rendezvény célegyenesében, augusztus 10-énmár a Koronázási Szertartásjáték előadására
berendezett színpadra hívtuk a sajtó képviselőit. Róth Péter, Székesfehérvár alpolgármestere és
Juhász Zsófia, a Fehérvári Programszervező Kft. ügyvezetője ismertette a részletes
programelemeket, és invitálta a városlakókat és turistákat.
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Már a Székesfehérvári Királyi Napok rendezvénysorozat előtt tájékoztatást kaptak az érdeklődők
az előkészületekről, a grandiózus színpadépítésről, a közreműködő művészekről,
próbafolyamatokról. Ebben legfőbb partnerünk a Fehérvári Médiacentrum volt, a Fejér Megyei
Hírlap, a Fehérvár Közéleti Magazin, a Fehérvár TV és a Vörösmarty Rádió napi rendszerességgel
hírt adott az eseményekről.
Megjelent a Népszabadság, a Magyar Nemzet, a Magyar Narancs, a Heti Válasz, a Magyar Hírlap
valamint a FEZEN újság, Fehérvár Rallye újság hasábjain.
A Pesti Műsorban 2 alkalommal, interjúkkal színesítve, az Itthon Otthon Van és a Nők Lapja Nyárutazás magazin kulturális-turisztikai hírei között szerepelt az idei Székesfehérvári Királyi Napok.
Az esemény országos szinten főleg a programajánlók között jelent meg az MTI, a TV2 Akadémia,
a Magyar Idők, Epoc.hu, Színház.hu, Minálunk.hu,Turizmus.com, Jegy.hu., Programturizmus.hu,
Koncert.hu internetes oldalakon.
Az országos televíziók kínálatában is találkozhattunk a Királyi Napokkal. Élő bejelentkezés
keretében számolt be az M1 Híradójában az előkészületekről Igaz Krisztina szakmai vezetőnk. Az
Echo TV a Koronázási Ünnepi Játékok programjaival foglalkozott.
Az Inforádió Szikora János Igazgató Úrral, a Koronázási Szertartásjáték rendezőjével készített
interjút, a Petőfi Rádióban pedig Igaz Krisztinát kérdezték a belvárosi középkori forgatag
programelemeiről.
A megnyitó napján Juhász Zsófia ügyvezető a RTV Slovenia Lendvai stúdiója, majd a szlovák
nemzeti televízió stábjának nyilatkozott a tíznapos eseménysorozatról és annak részleteiről.
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A Székesfehérvári Királyi Napok forgalmi adatai
A Fehérvári Programszervező Kft. honlapján, ahol a Székesfehérvári Királyi Napok (SZKN)
tíznapos műsorát közreadtuk, ezek a napok kiemelkedő forgalmat jelentettek, a látogatói csúcs
augusztus 14-én volt. Az augusztus 1–31. közti időszakban 19.390 oldalmegtekintést
regisztráltunk több mint 10 ezer egyedi látogatótól.

SZKN
részletes
programját
a
www.fehervariprogram.hu/156 oldalon adtuk
közre, ez volt a leglátogatottabb augusztusi
oldalunk: az összes látogatás közel 60%-át ez
az oldal adta, megelőzve a címlapot is, ami
csak 11%-ot ért el ebben a hónapban, a honlap
többi oldala pedig szinte nem is volt mérhető
ebben az időszakban, de érdekes módon
nagyon sokan nézték meg a SZKN tavalyi
programját is.

A látogatók 96,29%-a magyarországi volt. A legtöbben Fejér megyéből (54,59%) és Budapestről
(28,84%) nézték meg a honlapot, a megyén belül Székesfehérvár adta a forgalom felét, 48,10%ot.
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A látogatók 53%-a keresők segítségével talált rá a kívánt tartalomra, 23%-uk más honlapokon lévő
hivatkozásokra kattintva jutott el a honlapra, 11%-uk közösségi médiából, zömmel a Facebookról
érkezett, 13%-uk pedig közvetlenül a honlap címét gépelte be a böngésző címsorába, vagy
könyvjelzőt használt.
A hivatkozások fő forrása a Facebook (29%) és a város programportálja, a teleelettel.hu (27,38%)
volt, és 14%-nyi látogatót hozott a városi honlap, a szekesfehervar.hu is.
A programszervező Facebook-oldalán a legnagyobb elérés a SZKN nyitónapján, augusztus 12-én
történt: több mint 71 ezer ember volt kíváncsi a nyitóeseménnyel kapcsolatos történésekre. Ezt az
elérési csúcsot fizetett hirdetésekkel értük el, az organikus elérés csúcsa 15-én volt, 42 ezer
eléréssel.

A legnépszerűbb bejegyzés a toplistát jelenleg is vezető, az SZKN részletes programjaira vezető
poszt volt, ez több mint 10 ezer emberhez jutott el. Az első tízben jelenleg is benne vannak a
nyitóesemény ajánlói, ezek 8,5 illetve 7,4 ezer emberhez jutottak el. Bár a néptáncfesztivál nem a
mi rendezvényünk volt, a napi programot mi is megosztottuk, és ezek is a toplistában vannak.
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Meglepő módon a toplistából már kikerültek a könnyűzenei koncertek, sőt, a tíznapos
eseménysorozatot záró felvonulás képgalériái is, viszont benne van egy nagyon népszerű kép,
Rúzsa Magdi koncertje felülnézetből – erre az eseményre rég nem látott tömeg gyűlt össze a Hotel
Magyar Király előtti térre.

A
SZKN minden fontosabb eseményének készítettünk Facebook-eseményt, ezek elérése 15 ezer és
25 ezer ember között változik.
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A Facebook-oldalt főként hölgyek kedvelik, zömmel a 35–44 éves korosztályból. A legtöbb
kedvelő Fejér megyei, elsősorban székesfehérvári.

A Koronázási Ünnepi Játékok és a Koronázási Szertartásjáték forgalmi adatai
A Koronázási Ünnepi Játékok (KÜJ) és a Koronázási Szertartásjáték (KSZ) hivatalos honlapja a
www.koronazas.hu – a honlapot a Vörösmarty Színház kezeli, így nincsenek róla forgalmai
adataink. A Fehérvári Programszervező Kft. honlapján, ahol a Székesfehérvári Királyi Napok
tíznapos műsorának keretében ugyancsak közreadtuk a KÜJ és a KSZ programjait, ezek a napok
kiemelkedő forgalmat jelentettek, a látogatói csúcs augusztus 14-én volt. Az augusztus 1–31. közti
időszakban 19.390 oldalmegtekintést regisztráltunk több mint 10 ezer egyedi látogatótól.
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A Székesfehérvári Királyi Napok részletes
programját a www.fehervariprogram.hu/156
oldalon adtuk közre, ez volt a leglátogatottabb
augusztusi oldalunk: az összes látogatás közel
60%-át ez az oldal adta, megelőzve a címlapot
is, ami csak 11%-ot ért el ebben a hónapban,
a honlap többi oldala pedig szinte nem is volt
mérhető ebben az időszakban, de érdekes
módon nagyon sokan nézték meg a
Székesfehérvári Királyi Napok tavalyi
programját is.

A látogatók 96,29%-a magyarországi volt. A legtöbben Fejér megyéből (54,59%) és Budapestről
(28,84%) nézték meg a honlapot, a megyén belül Székesfehérvár adta a forgalom felét, 48,10%ot.
A látogatók 53%-a keresők segítségével talált rá a kívánt tartalomra, 23%-uk más honlapokon lévő
hivatkozásokra kattintva jutott el a honlapra, 11%-uk közösségi médiából, zömmel a Facebookról
érkezett, 13%-uk pedig közvetlenül a honlap címét gépelte be a böngésző címsorába, vagy
könyvjelzőt használt.
A hivatkozások fő forrása a Facebook (29%) és a város programportálja, a teleelettel.hu (27,38%)
volt, és 14%-nyi látogatót hozott a városi honlap, a szekesfehervar.hu is.
A KÜJ és a KSZ hivatalos Facebook-oldalán a legnagyobb elérés a KÜJ második napján,
augusztus 14-én történt: több mint 23.000 ember volt kíváncsi a nyitóesemény és az első nap
beszámolójára, képgalériáira.
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A legolvasottabb bejegyzés a Musica Sacra
online jegyvásárlására vezető videós poszt volt közel 16 ezres eléréssel, 5,5 ezer
videómegtekintéssel, mintegy 300 megosztással. Ezt természetesen a KÜJ háromnapos
forgatagának képgalériái követték a toplista további hat helyén, a nyolcadik helyre zárkózott fel a
Koronázási Szertartásjáték képgalériája.
A KÜJ Facebook-eseménye 20 ezer emberhez jutott el, a KSZ eseményei pedig 25-25 ezer
emberhez.
A Facebook-oldalt főként hölgyek kedvelik, zömmel a 35–44 éves korosztályból. A legtöbb
kedvelő Fejér megyei, elsősorban székesfehérvári.
A Fehérvári Programszervező Kft. Facebook-oldalán is toplistásak a KÜJ-t és KSZ-t érintő
bejegyzések, hiszen ezeket nem is könnyű elválasztani a Székesfehérvári Királyi Napok
rendezvényeitől. Jelen pillanatban is első helyen áll a részletes programokra vezető bejegyzés,
több mint tízezres eléréssel.
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Facebook-kampány elérési adatai:

Google- (2016.07.21-08.16.) és YouTube-kampány:
Google-kampány

Kattintások

Megjelenés

www.koronazas.hu - Display
www.koronazas.hu - Search
www.koronazas.hu - Display Remarketing

998
3361
815

1 354 767
21 179
414 165

Összesen

5174

1 790 111

YouTube-kampány

Megjelenés

Megtekintés

www.koronazas.hu - Musica Sacra
www.koronazas.hu - Koronazas
www.koronazas.hu - Királyi napok

10 031
3 033
4 549

2 716
756
1 357

Összesen

17 613

4 829

A bázisévhez képest a Google-kampány látványosan nagyobb eredményeket hozott. A kattintások
száma 12% növekményt jelentett, a megjelenésszám pedig 76%-kal növekedett.
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