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Aki régebben járt nálunk, az könnyen észreveheti: Fehérvár az utób-
bi években megtelt élettel! A Belváros kényelmes utcáiban sokan 
járnak-kelnek akár késő estig is, ücsörögnek a teraszokon, élvezik az 
éppen aktuális fesztivál, kulturális esemény nyüzsgését. Hagyják ka-
landozni a gyerekeket a térkőbe épített, színesen fénylő indák fölött, 
vagy a szökőkutak fel-felszökkenő vízoszlopai közt.

Míg az ipari parkokban az élet felpörög és megújuló útjainkon egyre 
gyorsabb és zökkenőmentesebb a haladás, a város közösségi terei le-
lassítanak, ellazítanak. Beszélgethetünk, nevethetünk, közben emitt az 
utcára is kihangosított, igéző esti mese, amott harangjáték csendül fel.  
Jó itt élni, de jó itt jönni-menni, kíváncsiskodni is. Legyen a vendégünk!

dr. Cser-Palkovics András
polgármester

SZÉKESFEHÉRVÁR, 
TELE ÉLETTEL
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Ha Fehérvár, akkor Nemzeti Emlékhelyünk, a Szent Istváni hagyo-
mány, a koronázó városi múlt, a legnagyobbjaink maradványait őrző 
osszárium a valamikori hatalmas bazilika alapköveinek karéjában – ná-
lunk született ezer éve a magyar államiság. Nem véletlenül itt, hiszen 
Székesfehérvár stratégiai ponton, a szárazföldi utak találkozása men-
tén helyezkedik el. A város királyi központtá I. István idején vált. Itt állt 
a királyi trón, itt őrizték a koronázási ékszereket, a kincstárat, 36 magyar 

királyt itt koronáztak. Történelmi belvárosunk központjában az Ország-
alma felirata szerint „Fehérvár szabad város Szent István király kegyé-
ből”. A középkori Magyarországon csak az lehetett törvényes uralkodó, 
akinek az esztergomi érsek Szent István koronáját Székesfehérváron 
helyezte a fejére. Bár a királyi századok messze tűntek, Fehérváron él, 
szórakoztat, mindent áthat a történelem. Ami elmúlt, az ma újra feltá-
mad, hogy tudást, büszkeséget és örömet hozzon.

Koronázó Bazilika Romkertje – 
Nemzeti Emlékhely
A középkori Magyarország legfontosabb épüle-
tei közé tartozott a Szent István által építtetett 
Szűz Mária-prépostság temploma, melynek falai 
között 36 magyar királyt koronáztak és 15 uralko-
dót temettek el, valamint országgyűléseknek és 
fényes királyi esküvőknek adott otthont. Az egy-
kori koronázó templom alapfalai mellett a Szent 
István–mauzóleum őrzi a király szarkofágjának 
tulajdonított XI. századi faragott kő sírládát. Kö-
rülötte a falakon Aba-Novák Vilmos történelmi 
secco-ján a Szent Korona történetét és a Szent 
Jobb legendáját követhetjük nyomon. 

A Szent Korona  
hiteles másolata
A Városházán a Szent Korona hiteles másolata 
is megtekinthető. Alapja finom ezüst, a bevo-
nathoz színaranyat használtak. A 1,5 kg súlyú 
alkotást 19 zománckép, 8 ablakos zománckép, 
80 almandin, 4 zafír, 410 gyöngy, 6 ametiszt és 

1 türkizkő díszíti.

Muzeális értékeink
Évszázadokig a nyilvánosság elől elzárva őriz-
ték Szent István díszes ezüst hermába foglalt 
fejereklyéjét, melyet ma már a Székesfehérvári 
Egyházmegyei Múzeumban bárki megtekint-
het. A Szent István Király Múzeum Régészeti 
kiállításán évezredek kincsei között megtalál-
juk a királyi bazilika értékes kőfaragványainak 
maradványait is.

A Királyi Napok a történelmi főváros legfontosabb ünnepe. Középpontjában a Koronázási 
Ünnepi Játékok az egykori koronázóvárosba repít vissza. A Fehérváron koronázott királyok 
történetét szertartásjátékon elevenítjük fel grandiózus díszletek között, modern fény- és lát-
ványtechnikával a koronázótemplom romjai fölé emelt színpadon.

www.kiralyinapok.szekesfehervar.hu
www.szekesfehervar.hu

SZÉKESFEHÉRVÁRI KIRÁLYI NAPOK   |  AUGUSZTUS
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Fehérváron a Múzsák is otthonra leltek! Önálló színtársulat és saját 
szimfonikus zenekar gondoskodik minőségi előadásokról, és az egy-
re ütősebb hard-rock FEZEN mellett a jazzisták is újraélesztették híres 
fehérvári fesztiváljukat. Évente heteket kapnak a  Kortárs Művészetek 
is, kiállítóhelyeinken pedig egyre több „múzeumi csemegét” aján-
lunk. Aba-Novák Vilmosnak a Magyar-francia történelmi kapcsola-
tok című pannója láttán Picasso egy anekdota szerint így kiáltott fel:  

„Ki ez a barbár zseni?” Az 1930-as, 40-es évek bravúros magyar mesteré-
nek falképe az 1937-es párizsi világkiállítás magyar pavilonjának ékes-
sége volt, és elnyerte a kiállítás Grand Prix díját. 
Szecessziós műemléki fürdőnkben még a wellness program is művészi 
élmény, egy belvárosi séta pedig valóságos kulturális élményfürdőzés. 
Székesfehérvár páratlan hangulattal, látvánnyal, ezernyi szépséggel ké-
nyezteti a művészetek szerelmeseit. 

KULTÚRWELLNESS

Hiemer-ház
A belváros barokk gyöngyszeme. Kiemelkedő 
értékű, egyedileg védett műemlék, ahol egy 
épületen belül lépdelhetünk át évszázadokon 
és művészettörténeti korokon. Azon kevés 
épületek egyike, melyek tanúskodnak a város 
több évszázaddal ezelőtti fénykoráról és orszá-
gos jelentőségéről. Az épület műemléki érté-
két középkori alapjai, az értékes freskók és a 
falakat kívül-belül díszítő stukkók adják.

Árpád Fürdő
Kényeztetés a testnek és léleknek az 1905-ben 
épített kagyló-díszítésű szecessziós műemlék-
fürdő korhű hangulata, exkluzív környezete és 
gazdag wellness kínálata.

Vörösmarty Színház
A patinás műemléki épület társalgójában 1874-
ben még Laborfalvi Róza mondta el Jókai alkalmi 
köszöntőjét, ma a műfaji sokszínűség jegyében 
legnagyobbjaink játékát élvezhetjük.

Képtárak
A Csók István Képtár Aba-Novák Vilmos világ-
hírű pannójának otthona. A Deák Képtár gyűj-
teménye a kis Esterházy palota műemlék épü-
letében az 1900-as évektől körülbelül 1980-ig 
teljességében mutatja be a magyar festészet 
fejlődését. Az Új Magyar Képtár a legnagyobb 
magyar festők műveinek tárháza, amely kro-
nologikus sorrendben mutatja be a legfonto-
sabbnak tartott alkotókat és jelenségeket a 19. 
századtól napjainkig.

A nagy zenei múltú város újra világhírű külföldi és magyar művészek, valamint szárnyukat 
bontogató ifjú tehetségek produkcióitól hangos augusztus első napjaiban. A jazz, swing, 
blues, ragtime, dixieland, bepop dallamait könnyű borok kíséretében élvezhetjük. 

www.albaregiafeszt.hu 
www.szekesfehervar.hu

JAZZ A NYÁRBAN – ALBA REGIA FESZT  |  AUGUSZTUS
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Fehérvárt történelmi múltja mellett rohamos iparosítása emelte fel 
és faragta mai képére. Fejlődő ipari parkjai hozamából ma a város 
igyekszik építészeti örökségét tisztelettel megújítva tárni vendégei 
elé. Belvárosunkban festői tömbbelsők, példásan modern, mégis 
hangulatos sétálóutca, gondozott parkok, az enyészettől a rendez-
vényközponti jelenig felújított műemléki épület, skanzen, és még 
ezer más látnivaló várja a látogatókat. Új Fő utcánk 2013-ban egye-

dülálló burkolatot kapott a kövezetbe épített ledvilágítással. Innová-
cióra a múlt századból is bőven akad példa városunkban. Bory Jenő 
szobrászművész, a fáradhatatlan kísérletező különös várat épített 
betonból, melynek alkalmazásában úttörőnek számított az 1910-es 
évek elején. A 90-es években Közép-Európa Szilícium-völgyeként 
tartották számon és mára Fehérvár az ország egyik legjelentősebb 
ipari központjává vált. 

Vasútállomás és  
Vasútmodell kiállítás
Magyarország egyik legnagyobb és legforgal-
masabb vasúti csomópontja a 2016-ban be-
fejeződött felújítást követően egyben az egyik 
legmodernebb is lett. A mai felvételi épület 
1951-ben épült szocialista-realista stílusban, 
műemlékké nyilvánított gigantikus freskókkal. 
Az állomás makettje a Belvárosban található 
Vasútmodell kiállítás központi eleme.

Alba Innovár
Az innováció a város életének legfőbb moz-
gatója. A digitális és a robottechnológia a 
vállalatokon keresztül diákjaink mindennapja-
inak része, akik a digitális élményközpontban 
humanoid robotokkal, LEGO robotokkal, 3D 
szobrászattal és 3D nyomtatással, valamint in-
teraktív asztallal és szociális robotokkal is meg-
ismerkedhetnek. Az Alba névre hallgató robot 
mindannyiuk kedvence. 

Terkán Lajos Csillagvizsgáló 
Székesfehérvár évtizedek óta a csillagászati 
ismeretterjesztés fellegvára hazánkban. Jó 
idő esetén a városról elnevezett kisbolygót, az 
Alba Regia-t is megfigyelhetjük. 

Székesfehérvár legnagyobb fesztiválja a tízezreket megmozgató Fehérvári 
Zenei Napok, azaz a FEZEN. A forró nyári estéket slágergyáros világsztárokkal 
és a teljes hazai élvonallal teszi tüzesebbé ez a hatalmas tömegeket vonzó 
koncertrengeteg, a punk, a rock, az alter, a metal, a pop, a hip-hop, a reggae 
dübörgő fehérvári fellegvára. 

www.fezen.hu
www.szekesfehervar.hu

FEZEN  |  AUGUSZTUS
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A magyar rallye történetében Székesfehérvár fontos szerepet játszott. Né-
hány éves szünet után az Országos Rallye Bajnokság is visszatért a városba, 
és rögtön a versenysorozat egyik legjobb futama lett a versenyzők véle-
ménye alapján a Székesfehérvár Rallye. A változó terepviszonyok, a külső 
pálya, a városi szuperspeciál élmény a szurkolóknak, kihívás a sebesség 
bajnokainak. 

www.larocosport.com
www.szekesfehervar.hu

SZÉKESFEHÉRVÁR RALLYE  |  JÚLIUS
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AZ  ÖRÖKMOZGÓ
Székesfehérvárról indultak útjukra az első Földkerülő magyar vitor-
lázók, Fa Nándor és Gál József. Szent Jupát nevű hajójukat később a 
Közlekedési Múzeumban Farkas Bertalan űrkabinja mellett állították 
ki. Büszkélkedhetünk olimpiai bajnokkal és bajnokcsapatokkal és ta-
lán közel s távol az egyik leglelkesebb szurkolótábort is a magunkénak 
tudhatjuk. Sporttörténeti sikerek és sportcsillagok otthonaként mi sem 
természetesebb, mint a sport állandó jelenléte a hétköznapokban is. 

Fehérvár az örökmozgó. A hoki, a kosár, a foci, az öttusa, a kézi, de a 
többi sport is otthon érzi magát nálunk! Ahogyan mindenki más is, aki 
szereti a mozgást, bármelyik formájában. Sok parkunk, ligetünk várja 
látogatóit a legkorszerűbb, szabadtéri fitnesz eszközökkel, új, nemzet-
közi tornákkal avatott atlétikai centrumunk friss, ropogós közösségi 
futópályával és horgásztavakkal szinte a belvárosban. Akár nézőként, 
akár résztvevőként hódol a sportoknak, nálunk jó helyen jár.

Parkok, ligetek
Az Ázsia kutató gróf Zichy Jenő a névadója 
annak a Belvároshoz kapcsolódó ligetnek, 
amelyben az árnyas fák tövében számos érté-
kes alkotással is találkozhatunk. A Zenepavilon 
nyaranként komoly-és könnyűzenei koncer-
teknek ad otthont, télen korcsolyapálya öleli 
körbe. A zöldövezet folytatásaként a romanti-
kus Rózsa liget és a vasban gazdag vizet adó, 
zenélő Csitáry-kút tárul elénk, majd a Csóna-
kázó-tóhoz érkezünk. 

Sóstó Természetvédelmi Terület
A 218 hektáros terület Székesfehérvár legna-
gyobb egybefüggő zöldfelülete, helyi és or-
szágos védettséget is élvez. Rehabilitációját 
követően még nagyobb lett a terület fajgaz-
dagsága, 7 km hosszú tanösvényén növény- 
és madárritkaságokkal és védett fajokkal (ka-
nalas gém, mocsári teknős) is találkozhatunk. 

Bregyó közi Regionális  
Atlétikai Központ
Székesfehérvár legrangosabb, nemzetközi 
bajnokságának (Gyulai István Memorial Atlé-
tikai Magyar Nagydíj) és a tömegsportnak is 
otthont adó sportközpontjában a görkorcso-
lya, gördeszka és kerékpár virtuózok is bátran 
gyakorolhatnak. Területén a jövő bajnokai 
edzenek, de kiváló rekortán futópályája min-
denki számára nyitott. 
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TELE ÉLETTEL

A grandiózus Koronázási Szertartásjáték az itt koronázott királyok történetét eleveníti meg 
az egykori koronázó bazilika romjai fölött a legmodernebb látványtechnika eszközeivel. 
Évről évre más-más király koronázási szertartását élhetjük át autentikus helyszínen korhű 
forgatókönyvvel. 

www.kiralyinapok.szekesfehervar.hu
www.szekesfehervar.hu

KORONÁZÁSI SZERTARTÁSJÁTÉK   |  AUGUSZTUS

Székesfehérvári Királyi Napok 
A Szent István ünnepe köré szervezett augusz-
tusi rendezvénysorozat a történelmi főváros 
legfontosabb eseménye. Olyan egyedi kulturális 
csemegékkel várjuk vendégeinket, melyek való-
ban csak az egykori koronázóvároshoz köthetők. 
Augusztus 20-án a Fehérvári királyok menete 
nagyszabású történelmi felvonulással emlékezik 
Szent István királyra. A történelmi menet élén a 
közel 5 méter magas királyi óriásbábok halad-
nak Kárpát-medencei folkegyüttesek és hagyo-
mányőrzők kíséretével.

Koronázási Ünnepi Játékok
Egy hétvégére Székesfehérvár történelmi 
belvárosába visszaköltözik a középkor: életre 
keltett skanzen, középkori vásári hangulat, iz-
galmas, korhű játékok, fénnyel festett mozgó 
történelmi képregény a belváros házfalain, fö-
lénk magasodó, közel ötméteres óriásbábok, 
királyaink koronázási ceremóniája az egykori 

koronázó bazilika romjai fölött. 

Musica Sacra
A koncertek a szakrális zeneirodalom remekeit 
mutatják be évről-évre a magyar történelem 
kiemelt jelentőségű helyszínén, a Szent István 
által építtetett Nagyboldogasszony Bazilika 
romjai fölé épített csodálatos színpadon.

Nemzetközi Néptáncfesztivál
Hozzánk érkezik a világ! Az Alba Regia Tánc-
egyesület több mint 20 éve látja vendégül a 
nemzetközi folkegyütteseket, a színpompás 
produkciók után akár együtt is rophatjuk velük 
esténként a Táncházban.

Ha nyaral is, keresi a pörgést? A templom-múzeum-étterem kombó nem 
elég? Akkor soha ne felejtse el megnézni, mit kínál éppen Fehérvár! Ta-
vasztól-őszig szinte minden hétvégére jut valamilyen igazán szórakoz-
tató, rendkívüli, extravagáns nézni-, hallgatni-, kóstolni való, legyen szó 
kortárs művészetekről, néptáncról, térzenéről, rockról, atlétikáról, fél 
városnyi lecsó- vagy halfőző fesztiválról, sárkányhajóversenyről, fúvós- 
vagy kamarazenéről, gigantikus szabadtéri előadásról, és így tovább... 

Nem lehet megállni! Grandiózus, felemelő, igazi unikum, színházi és 
szakrális élmény is egyben Fehérvár augusztus 20-ához kapcsolódó 
produkciója, a Koronázási Szertartásjáték. Az egykori koronázó bazilika 
területén minden évben felépül a Székesfehérvári Királyi Napok idején 
az ország legnagyobb épített szabadtéri színpada is, hogy ebben a 
különleges környezetben jeleníthessék meg speciális külsőségekkel a 
nemzet történelmének egy-egy kiemelkedő sorsfordulóját!
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HAGYOMÁNYOSAN JÓ!

Több mint 600 bográcsban készül az étel megszámlálhatatlan variációban a Lecsókirály 
cím megszerzéséért. Az igazi lecsó mindig egyszeri és megismételhetetlen, de nálunk az 
összetevők közül sosem hiányozhat a legfontosabb: a barátság.

www.turizmus.szekesfehervar.hu
www.szekesfehervar.hu

FEHÉRVÁRI LECSÓFŐZŐ VIGASSÁG  |  SZEPTEMBER

Táncház – Alba Regia  
Táncegyesület
A nemzetközi hírű Europa Nostra díjas nép-
táncegyüttes otthona a Táncház, ahol átfo-
gó képet kapunk a magyarság egészének 
tánckultúrájáról. Az augusztusi Nemzetközi 
Néptáncfesztivál szervező bázisa.

Noé-hegyi Borlovagrend
Olyan tagokkal büszkélkedhet, mint Vörös 
Zsuzsanna öttusázó olimpiai bajnokunk, és 
Kiss Barbara, a 2013. év országos borkirálynője. 
Az augusztusi Királyi Napok idején borlovagja-
ink is felvonulnak.

Tárgyalkotó hagyományok
Aki betér a Palotavárosi Skanzen kiállításra, 
átélheti a híres kalapos dinasztia, a Dietrich 
család mindennapjait, megtekintheti a valaha 
itt működő mesterek (csizmadia, cipész…) 
szerszámait, céhemlékeit is. A Szent István 
Király Múzeum néprajzi kiállításán a mézes-
kalácsos,  cserépedényárus, libafertály árus 
portékáinak kínálatába nyerünk bepillantást. 
A népi műveltség tárgyainak sorsát kísérhet-
jük végig az alkotástól a népi iparművészek 

munkásságáig.

Helyi ízek
A székesfehérvári Püspök Sörei kiváló eredmény-
nyel, dobogós helyen debütáltak a Barcelona 
Beer Challenge 2017 versenyén. A hagyományos 
világos sör Szent Gellért nevét viseli, a Prépost 
barna sör a pörkölt kávé, étcsokoládé, és aszalt 
gyümölcs alkotta ízvilágot képviseli. A frissítő 
Szent Imre búzasörben a búzamaláta mellett a 
citrusok ízét is érezzük. Büszkeségünk Damniczki 
Balázs cukrászmester, aki az Év fagylaltját és az or-
szág tortáját is jegyzi. 2014-ben a Somlói galuska 
forradalmi újragondolásával megalkotta a Somlói 
Revolúciót, amit érdemes az alkotónál kóstolni.

Székesfehérvár utcáin és terein elhelyezett nagyszámú köztéri alkotás 
között egykori királyaink és nagyjaink mellett jól megfér a piaci kofa 
szobra is. A fehérváriak jó ismerőse, Kati néni, a fertályos asszony bronz-
ba öntve ma is ott tolja kiskocsiját a Belvárosban, orrát fényesre csiszol-
ta a szerencsét remélő járókelők érintése. Őrizzük hagyományainkat 
arcokban, színekben, ízekben és teret adunk a mának. A történelem 
teraszán a ciszterektől a kolumbiai kávéig, Szent István korától a mai 

konyhaművészetig, királyi székhelytől a vörösboros málnafagylaltig 
tágul a tér és idő. Van cukrászdánk, amelyik az év fagyiját és az ország 
tortáját is adta már, és éttermünk, amely a vidék egyetlen TOP 10-ese! 
Van borlovagrendünk és Szent Istvánnak szentelt borunk, sőt gyönyö-
rű borkirálynőnk is. Ha valaki szívesen csemegézne helyi portékákból 
egy családias hangulatú termelői- és biopiacon, akkor sem fog csalódni. 
Várjuk, hogy megízlelje Fehérvár fűszereit!
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TEMPLOMOK KINCSEI

Népszerű előadók tolmácsolásában csendülnek fel a klasszikus és kortárs zeneirodalom 
gyöngyszemei. A júliusi estéken a muzsika szárnyán repítik el a nézőket a klasszikusok 
a királyi belváros legszebb templomaiban. A neves művészek közül nem hiányozhat a 
koncertsorozat állandó fellépője, a Kossuth-díjas operaénekes, Miklósa Erika.

www.arso.hu
www.szekesfehervar.hu

HARMONIA ALBENSIS   |  JÚLIUS

Püspöki székesegyház
A város ősi történelmi magva, az első uralko-
dói szállás, Géza fejedelem palotájának helye 
a mai székesegyház dombja. Szent Erzsébet 
testvére, IV. Béla építtette a királykoronázások 
alkalmával is fontos szerepet játszó Szent Pé-
ter és Szent Pál plébániatemplomot, amiből 
nem sokkal később püspöki székesegyház 
lett. Altemplomában látható III. Béla és fele-
sége Antiochiai Anna sírlapja az uralkodó pár 
testének halotti lenyomatával.

Székesfehérvári Ciszterci 
templom
A kéttornyos templom sekrestyéjében talál-
ható a Közép-Európa egyik legszebbjeként 
nyilvántartott sekrestyebútorzata. A bal oldali 
kápolnában látható Szent Kandid római vérta-
nú üvegkoporsóban őrzött ereklyéje.

Szent Imre templom
A templom falán márványkeretbe foglalt dom-
bormű felirata szerint itt állt hajdan Szent István 
palotája, Szent Imre szülőháza, amely 1601-ben 
a török pusztításnak esett áldozatul. A templom 
alapkövében Szent Imre ereklyéjét helyezték el.

Székesfehérvári  
Egyházmegyei Múzeum
A múzeum állandó kiállításán a Székesfehér-
vári Egyházmegye értékes liturgikus műtár-
gyait, vallási emlékeit mutatja be interaktív, 
modern köntösbe bújtatott kiállításokon. Leg-
becsesebb darabja Szent István király fejerek-
lye tartója, amelyet Mária Terézia készíttetett. 
Az aranyozott ezüstből készült tartó Szent Ist-
ván koponyacsontját őrzi.  

Székesfehérváron a középkorban több mint 30 templom és kápol-
na állt, ezek közül ma már csak a gótikus stílusú Szent Anna kápol-
na található épségben. Az 1410-ben épült kápolna egyben a város 
legrégebbi épségben maradt épülete. Magyarország történetének 
legnagyszerűbb építészeti alkotásából, az egykori királyi bazilikából 
mára csak romok maradtak. Ma is áll azonban a Szent István székes-
egyház, melynek hatalmas tornyait IV. Béla kezdte el építtetni. A késő 

barokk képzőművészet változatos formavilágú, virtuóz alkotásaival 
találkozhatunk a ma álló belvárosi templomokban, a Szemináriumi 
és a Ciszterci templomban. A karmelita szerzetesek Közép-Európa 
legjobb festőművészét Franz Anton Maulbertsch osztrák mestert 
bízták meg, hogy fesse meg templomuk két oltárképét és freskóit. 
Az ereje teljében lévő alkotóművész gyönyörű festményei ma is a 
mennyekbe emelik a látogatókat. 
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JÁTÉKOS TÖRTÉNELEM

Óriás köztéri társas játékok, színpadi műsorok, kézműves műhelyek, 
játszóházak és még számtalan meglepetés várja a kicsiket a belvárosi 
tereken és a Hetedhét Játékmúzeumban. A fesztivál során hatalmas ját-
szótérré alakul át Székesfehérvár belvárosa, ahol a gyerekek a hetedhét 
próbatétel során a mese igazi főszereplőjévé válhatnak. 

www.turizmus.szekesfehervar.hu
www.szekesfehervar.hu

HETEDHÉT JÁTÉKFESZTIVÁL   |  MÁJUS

Hetedhét Játékmúzeum
A Hiemer-házi kiállításon jelentős gyűjtőmun-
ka eredményeként különleges babaszobák-
ban fedezhetjük fel különböző korok és stílu-
sok enteriőrjeit. A szemfüles látogató például 
megtalálhatja azt az apró, párizsi órát, amely 
működik, vagy azokat a csákókat, amelyekben 
bonbonokat vittek haza a szülők a gyerekek-
nek. A több ezer miniatűr játék és baba mind-

egyikének mesés története van. 

Koronás Park
A történelmi játszóparkban a legősibb és leg-
modernebb játékok szórakoztatják az egész 
családot, közben megelevenednek a közép-
kor híres alakjai és legendái is. 

Órajáték
Az órajáték figurái a magyar történelem le-
gendás királyait és jól ismert alakjait ábrázol-
ják. A történelmi alakok harangjáték kíséreté-
ben először délelőtt tíz órakor, és azt követően 
kétóránként jelennek meg a belvárosi Kossuth 
udvarban.

Bory-vár
Bory Jenő építész - szobrászművész családja 
otthonának szánta álmai várát, az egész „me-
sevárat” áthatja a szeretet és játékosság. A vár 
közel 40 éven át összefoglaló tervek nélkül év-
ről-évre fejlődött, terjeszkedett az alkotó keze 
munkája nyomán. A látszólag öncélú díszít-
ményekkel ellátott, túlméretezett lakóház a 
magyarországi szimbolikus építészet különös 
példája, a hitvesi szerelem emlékműve.

Fehérvár a gyermek szemével is izgalmas, érdekes, szórakoztató! Van 
szinte „mesevárunk” és igazi Játékmúzeumunk is. Hihetetlenül nép-
szerű a város új játszóparkja, ahol igazán pompás, gonddal épített, 
készített cölöpvár, játszó-, mászó-, kúszó-, ugráló-, bolondozószerek 
serege mutatja be a város történetét a gyerekeknek, és varázsolja el 
őket hosszú órákra, mielőtt egy titokkereső játékba feledkeznének bele 
okostelefonnal, vagy a koronázással ismerkednének digitális jelmezbe 

bújva. Ha csak a néhány legfontosabb helyre visszük el a gyermekün-
ket - a meseszerű Bory-várba, a lebilincselő játszóhelyre, azaz a Koronás 
Parkba, no meg a Hetedhét Játékmúzeumba -, máris eltelt egy nap, és 
akkor még nem voltunk strandon, nem másztunk falat, nem jártunk 
gyerekelőadáson, nem hallgattuk meg az Esti mesét az Igézőben, és 
még egy sereg szórakozásból kimaradtunk! Éppen ezért hétvégére, tíz 
család (vagy éppen osztály) közül kilenc akár Fehérvárt is választhatná!
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KÖZÉPPONTBAN 

Hiemer Rendezvényközpont
Az épület műemléki értékét a jelentős mérték-
ben megmaradt középkori épületmaradvá-
nyok, a barokk freskók és a külső-belső falakat 
díszítő stukkók adják. A mai kor igényeit kielé-
gítő, teljes körű szolgáltatást nyújtó komple-
xumban több konferenciaterem, sajtóterem, 
két lakosztály, étterem, kávézó is található. A 
rendkívül elegáns Bálterem a legexkluzívabb 
rendezvényeknek is impozáns hátteret nyújt.

Szent István Művelődési Ház - 
Szent István terem
A Székesfehérvár belvárosában található épü-
let elegáns, gazdagon dísztett terme kiválóan 
alkalmas konferenciák, színházi rendezvények, 
bálok, lakodalmak, családi- és baráti rendez-
vények megtartására. Színpaddal és színpad-
technikával rendelkezik, 300 fő ültetésére 
alkalmas. 

Business Hotelek 
Székesfehérvár szálláskapacitása mennyiség-
ben és minőségben is alkalmas csoportos 
foglalások kielégítésére. A felső kategóri-
ás kínálattól a stílusos boutiqe hotelen át a 
családias panziókig terjed a választék. Üzleti 
programok lebonyoltására 3 négycsillagos 
hotel biztosít magas színvonalú hátte-
ret a legkülönbözőbb rendezvényekhez.  
A Hotel Magyar Király 200 éves patinás fel-
újított műemlék épülete királyi hangulattal és 
elegáns kupolateremmel, a Hotel Novotel  
nemzetközi Novotel színvonallal, mélygarázs-
zsal, wellness- és fitnesz központtal, a Best 
Western Lakeside Hotel modern stílussal és 
nemzetközileg garantált minőséggel egyedi, 
tóparti környezetben várja a vendégeket.

RENDEZVÉNYCSARNOKOK
A történelmi belváros peremén található Alba Regia Sport-
csarnokban 1700 ülőhely van, de koncert, vagy más színpa-
di műsor esetén a 650 m2-es küzdőtéren további 1000 néző 
helyezhető el. A közel 7000 m2-es Videoton Oktatási Központ 
(VOK) igen sok és összetett funkciót tölt be, képes országos 
szintű rendezvények lebonyolítására is. Szabadtéri nagyren-
dezvények közkedvelt helyszíne a belvároshoz közeli Bregyó 
közi Regionális Sportközpont, amely az atlétikai csarnokon 
kívül nagyméretű szabad zöldfelülettel rendelkezik. 

Székesfehérvár ideális helyszín minden olyan rendezvényhez, amely-
nek résztvevői az ország-világ különböző pontjairól érkeznek, legyen az 
konferencia, sportesemény, vagy esküvő. Kívül a főváros zsúfoltságán 
és közlekedési nehézségein, mégis középpontban van. Könnyen meg-
közelíthető, Budapestről pedig előbb ideérünk, mintsem gondolnánk! 
Kiemelkedő hozzáadott értéket képvisel az a környezet, amelyet a királyi 
város atmoszférája és látványa nyújt. A programok szervezői kihasznál-

hatják a város minden adottságát rendezvénytermek, szálláskapacitás és 
kiegészítő kulturális-szabadidős programkínálatunk terén. Válogathat-
nak patinás, méltóságteljes, igényes és legújabb technológiával felsze-
relt belvárosi helyszínek-, vagy nagyobb létszám esetén belváros közeli 
felújított sportcsarnokaink közül. Büszkeségünk a Hiemer Rendezvény-
központ, amely a Városház tér kiemelkedő értékű műemléki épületében 
minden eseménynek méltó rangot ad, és exkluzív környezetet biztosít. 
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Történelmi időutazás 
Katonai Emlékpark Pákozd – 
Nemzeti Emlékhely
A pákozdi Katonai Emlékparkban a honvédség 
születésétől napjaink békefenntartó misszióiig 
nyomon követhetjük a magyar honvédelem 
történetét interaktív programok segítségével. 

Gorsium (Tác)
A III–IV. század fordulóján alapított római kori vá-
ros fallal körülvett központja megérte a magyar 
honfoglalást, neve ettől kezdve Föveny lett.  
A római romokat őrző park mediterrán hangu-
latával egy szempillantás alatt a múltba repít. 

Velencei-tó
A „Napfény tava” fürdésre, csónakázásra, 
napozásra csábít. Sekély és mélyvizű stran-
dok közül válogathatnak a gyermekek és 
a vízi sportokat kedvelők. Nádasai mentén 
hatalmas pontyok, kárászok és rablóhalak 
akadhatnak horgára, északi partján geológiai 
kincseket találunk. 

Barangolás bakancsban
Vértes hegység
Fedezze fel a Vértes hegység rejtélyes barlangjait, 
állat- és növényritkaságait, legendás várait! Talán 
még az egykor elmenekült német-római császári 
katonák hátrahagyott vértjeire is rábukkan.

Kastély és kúria
Székesfehérvárról kiindulva, csillagtúraszerű-
en megcsodálhatók több mint harminc épü-
let évszázados falai, köztük a fehérvárcsurgói 
Károlyi-kastély, a csákvári Eszterházy-kastély, 
a nádasdladányi Nádasdy-kastély, vagy az 
alcsútdobozi Habsburg-kastély maradványai is.

Móri Borvidék 
A Móri Ezerjó ma már hungarikum. Kóstolja 
meg a Móri Bornapokon, melynek eseményeit 
Fúvószenekari Fesztivál teszi még gazdagab-
bá minden év október első hétvégéjén.

Fehérvár nyitott városként, címerében is tárt kapuval áll vendégei előtt. 
Ezen át pedig mindkét irányban érdemes közlekedni, hiszen a város 
ezernyi látnivalója mellett a közelben is számtalan élmény várja az 
utazót. A Velencei-tó, a környező várromok, tavak, kastélyok és más ki-
rándulóhelyek, a móri borvidék, mind csábító célpont lehet. Választha-
tunk történelmi időutazás, kastélytúra, ökoprogram, bakancsos, vagy 
kerékpáros kirándulás, csapatépítés, vagy gasztronómiai kalandozás 

közül, akár egész hétre elegendő programot találunk. A vadregényes 
hegységek gazdag élővilága, a víztükrön megcsillanó napsugarak buja 
tánca, az ezerarcú borvidék ellenállhatatlan kínálata, pezsgő kulturá-
lis élete, a nyugodt falusi porták romantikája varázsolja Fejér megyét 
hazánk egyik legváltozatosabb területévé. Ha mindezt felfedezné, vá-
lasszon szállást Székesfehérváron, innen könnyedén bebarangolhatja 
a vidéket!

A székesfehérvári látnivalók után a környék csodái várnak. 
Az élményekről már az utazás is gondoskodik:  
egy felújított Ikarus cabrio busszal indulhatunk  

a kalandozásra minden nyári hétvégén.

www.turizmus.szekesfehervar.hu

Nyári kultúrkalandok
 PANORÁMA BUSSZAL
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