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czy szukają Państwo wrażeń także i podczas 
wakacji? kombinacja kościół-muzeum-
restauracja nie wystarcza? Proszę pamiętać, 
aby sprawdzić, co akurat oferuje fehérvár! Od 
wiosny do jesieni prawie na każdy weekend 
przypada coś na prawdę rozrywkowego, 
wyjątkowego, ekstrawaganckiego do 
oglądania, słuchania lub skosztowania, czy 
to ma być sztuka współczesna, czy taniec 
ludowy, muzyka plenerowa, rock, atletyka, 
festiwal leczo czy smażenia ryby, konkurs 
smoczych łodzi, muzyka dęta lub kameralna, 
gigantyczne przedstawienia plenerowe i tak 
dalej… 

nie można sobie odmówić! „Misterium” 
(„Szertartásjáték”) to wielkie, podnoszące na 
duchu, wyjątkowe doświadczenie teatralne 
i sakralne fehérváru, związane z najnowszą 
produkcją zorganizowaną z okazji święta 
20 sierpnia. W miejscu bazyliki koronacyjnej 
każdego roku podczas Dni króli zbudowana 
zostaje największa w kraju scena na wolnym 
powietrzu,  aby w tej wyjątkowej scenerii i 
spektakularnej oprawie przedstawić wybitne 
wydarzenia historii narodu!

W Székesfehérvár w średniowieczu 
znajdowało się ponad 30 kościołów i 
kapliczek, z tych w stanie nienaruszonym 
pozostała do dnia dzisiejszego tylko 
gotycka kaplica św. anny. kaplica 
została wybudowana w 1410 roku i jest 
najstarszym budynkiem pozostałym 
w stanie nienaruszonym w mieście. z 
najwspanialszej budowly architektonicznej 
Węgier, tzn. prastarej bazyliki królewskiej 
pozostały tylko ruiny. Do dziś jednak stoi 
katedra świętego Stefana, której ogromne 
wieże rozpoczął budować iv. Bela. Dzieła 
o wirtuozeryjnych i urozmaiconych 
kształtach epoki późnego baroku możemy 
do dziś podziwiać w kościołach śródmieścia, 
w kościele Seminaryjnym lub cystersów. 
Mnisi karmelici powierzyli największemu 
malarzowi ówczesnej europy-Środkowej, 
austriackiemu mistrzowi franzowi 
antonowi Maulberthschowi namalowanie 
dwóch obrazów ołtarzowych i fresków 
kościoła. cudowne obrazy artysty swym 
pięknem do dzisiaj porywają w niebiosa 
zwiedzających.

zalożenie miasta: kolebka 
państwowości węgierskiej. książe 

Géza w 972 roku tutaj założył 
swą królewską siedzibę, miasto 

następnie stało się miastem 
koronacjyjnym i historyczną 

stolicą kraju.

Pełen 

ycia
SkarBy 

o

Lokalizacja: miasto mieści się w 
punkcie strategicznym, tuż przy 
skrzyżowaniu dróg lądowych, w 
samym sercu Węgrier, w połowie 
drogi pomiędzy Budapesztem a 

Balatonem. Podróż autostradą z 
Budapesztu trwa 30 minut. 

Miasto do dnia dzisiejszego jest 
ważnym punktem węzłowym 

dróg publicznych oraz 
komunikacji kolejowej. Miasto 
na prawach powiatu, siedziba 

komitatu fejér.

Powierzchnia: 170,89 km2

Liczba mieszkańców: 99 060 
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Jeśli mówimy o fehérvár, przypomina nam się 
Miejsce Pamięci narodowej, tradcyja Świętgo 
Stefana, przeszłość miasta koronacyjnego, 
ossuarium ze szczątkami najwybitniejszych 
Węgrów umieszczone w kamieniu 
węgielnym niegdyś wielkiej Bazyliki  – tysiąc 
lat temu u nas miała początek państwowość 
węgierska. i to nie przypadkowo tutaj, 
Székesfehérvár bowiem mieści się w 
miejscu strategicznym, na skrzyżowaniu 
dróg lądowych. Miasto stało się centrum 
królewskim podczas panowania i. Stefana.  
Tu stał tron, tu przechowywali insygnia 
koronacyjne i skarbiec, tu ukoronowano 
36 węgierskich króli. na Jabłku stojącym w 
centrum naszego śródmieścia historycznego 
widnieje napis: „fehérvár wolne miasto z łaski 
króla Świętego Stefana”. W średniowiecznym 
królewstwie Węgierskim prawowitym władcą 
mógł zostać tylko ten król, na którego głowie 
arcybiskup ostrzychomski umieścił koronę 
Świętego Stefana w Székesfehérvár. chociaż 
królewskie wieki już dawno przeminęły, 
fehérvár nadal żyje i bawi wszechogarniającą 
historią. Przeszłość, wskrzeszona ponownie 
dzisiaj, przepełnia nas wiedzą, dumą i 
radością.

Muzy 
W fehérvár Muzy także czują się jak w 
domu! Oprócz niezależnej grupy teatralnej 
zadomowiła się w naszym mieście własna 
orkiestra symfoniczna, a dynamiczny hard rock 
fezen stał się objektem zazdrości jazzmanów, 
i stał się inspiracją do przywrócenia słynnego 
festiwalu jazzowego w fehérvár. W każdym 
roku przez parę tygodni zawita do miasta 
Sztuka Współczesna, a nasze galerie oferują 
coraz więcej “przysmaków muzealnych.” czy 
widziałeś już ten obraz, na widok którego 
według anegdoty Picasso miał wykrzyknąć: 
“kim jest ten barbarzyński geniusz?” 
Ogromny fresk namalowany przez vilmosa 
aba nováka, węgierskiego mistrza malarstwa 
lat 30-tych i 40-tych, przedstawiający relacje 
węgiersko-francuskie był dumą pawilonu 
węgierskiego na paryskiej Wystawie 
Światowej i zdobył nagrodę Grand Prix 
wystawy. W zabytkowej łaźni secesyjnej 
naszego miasta nawet program wellness 
może okazać się przeżyciem artystycznym, 
ale nawet podczas zwykłego spaceru w 
śródmieściu mamy okazję pluskać się w 
wydarzeniach kulturalnych. Székesfehérvár 
ze swym niebywałym klimatem, krajobrazem 
i pięknem rozpieszcza miłośników sztuki.

z Székesfehérvár wystartowali pierwsi 
węgierscy żeglarze, nándor fa i József Gál, 
którzy opłynęli świat dookoła. ich łódka pod 
nazwą Szent Jupát została wystawiona w 
Muzeum Transportu, obok kabiny kosmicznej 
Bertalana farkasa. Możemy pochwalić 
się mistrzami olimpijskimi i drużynami 
zdobywającymi mistrzostwa, do nas też należy 
jeden z najbardziej zaangażowanych klubów 
kibica. W miejscu sukcesów sportowych 
i narodzin gwiazd sportu naturalna jest 
obecność sportu na co dzień. fehérvár 
jest wiecznie w ruchu. hokej, koszykówka, 
piłka nożna, pięciobój, piłka ręczna oraz 
inne dziedziny sportu czują się u nas jak w 
domu! Podobnie jak każdy, kto lubi ruch, w 
jakiejkolwiek formie. Liczne parki przyjmują 
zwiedzających z najnowocześniejszymi 
plenerowymi sprzętami fitness, nasze 
nowe centrum atletyki, zainaugorowane 
międzynarodowymi turniejami służy 
świeżym publicznym torem do biegania, a 
stawy wędkarskie są dostępne prawie obok 
centrum miasta. czy jako widzowie, czy jako 
miłośnicy sportu, u nas Państwo są w dobrym 
miejscu.

Mobile 
fehérvár PerPeTuuM 
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W Székesfehérvár w średniowieczu 
znajdowało się ponad 30 kościołów i 
kapliczek, z tych w stanie nienaruszonym 
pozostała do dnia dzisiejszego tylko 
gotycka kaplica św. anny. kaplica 
została wybudowana w 1410 roku i jest 
najstarszym budynkiem pozostałym 
w stanie nienaruszonym w mieście. z 
najwspanialszej budowly architektonicznej 
Węgier, tzn. prastarej bazyliki królewskiej 
pozostały tylko ruiny. Do dziś jednak stoi 
katedra świętego Stefana, której ogromne 
wieże rozpoczął budować iv. Bela. Dzieła 
o wirtuozeryjnych i urozmaiconych 
kształtach epoki późnego baroku możemy 
do dziś podziwiać w kościołach śródmieścia, 
w kościele Seminaryjnym lub cystersów. 
Mnisi karmelici powierzyli największemu 
malarzowi ówczesnej europy-Środkowej, 
austriackiemu mistrzowi franzowi 
antonowi Maulberthschowi namalowanie 
dwóch obrazów ołtarzowych i fresków 
kościoła. cudowne obrazy artysty swym 
pięknem do dzisiaj porywają w niebiosa 
zwiedzających.

zalożenie miasta: kolebka 
państwowości węgierskiej. książe 

Géza w 972 roku tutaj założył 
swą królewską siedzibę, miasto 

następnie stało się miastem 
koronacjyjnym i historyczną 

stolicą kraju.
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Lokalizacja: miasto mieści się w 
punkcie strategicznym, tuż przy 
skrzyżowaniu dróg lądowych, w 
samym sercu Węgrier, w połowie 
drogi pomiędzy Budapesztem a 

Balatonem. Podróż autostradą z 
Budapesztu trwa 30 minut. 

Miasto do dnia dzisiejszego jest 
ważnym punktem węzłowym 

dróg publicznych oraz 
komunikacji kolejowej. Miasto 
na prawach powiatu, siedziba 

komitatu fejér.

Powierzchnia: 170,89 km2

Liczba mieszkańców: 99 060 
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