Fény utca szombaton és vasárnap

István Király életútja a belváros falain
A 2013-as Szent István Emlékév kiemelt programjaként rendezik meg Székesfehérváron
augusztus 17-én és 18-án a Koronázási Ünnepi Játékokat. Mindkét napon, a késői órákban a
szó legszorosabb értelmében fénypontjához érkezik a rendezvény a Fény utca megnyitásával.
Az István király életútját bemutató monumentális produkció a MVM Partner ZRt. támogatásával
valósul meg.

A Koronázási Ünnepi Játékok keretében megvalósuló Fény utca című produkció a Fő utca
házainak homlokzatán mintegy négyszáz méter hosszú, több méter magas „történelmi
képregényként” mutatja be Szent István életének eseményeit. A Képes Krónika, az Anjou
Krónika és a Vásári Kódex festett, Magyarósi Éva grafikus által életre keltett képeit 17-én és
18-án, szombaton és vasárnap 21.30 és 23.30 óra között tekinthetik meg az érdeklődők.

„A 2013-as Szent István Emlékév kiemelt időszak Székesfehérvár életében. Hagyományos és
új programok egész sorát rendezzük az ünnepi esztendőben, ez utóbbiak közül az egyik
legfontosabb a kétnapos Koronázási Ünnepi Játékok. A Fény utca című produkció színesebbé,
teljesebbé teszi a programot, segítségével még több ismeretet kaphatunk Szent István király
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életútjáról, és közelebb hozhatjuk a városlakókhoz azt a szellemiséget, melyet az államalapító
uralkodó hagyományozott Székesfehérvárra és a magyar nemzetre.” – nyilatkozta a város
polgármestere. Dr. Cser-Palkovics András hozzátette: „A Szent István Emlékév programjait
számos közreműködő partnerrel valósítja meg Székesfehérvár városa. Köszönetünket fejezzük
ki az MVM Csoportnak, amiért hozzájárult a monumentális és izgalmas produkció
létrejöttéhez!”

„Energiát adunk az újító kezdeményezésekhez és a mindennapokhoz: az MVM Csoport
társasága, az MVM Partner Energiakereskedelmi ZRt. biztosítja a Fény utca kivilágítását. Egy
sikeres, eredményes, integrált nemzeti energetikai társaságcsoport erkölcsi kötelessége, hogy
hozzájáruljon a magyar kulturális értékek megőrzéséhez, az új értékek teremtéséhez.” mondta Felkai György, az MVM Csoport kommunikációs igazgatója. Hozzátette:
„Székesfehérvár, a magyar kultúra bölcsőjének történelmi belvárosában, a házak falain soha
nem látott mozgó képregény csábítja izgalmas időutazásra a vendégeket, köztük az MVM
Partner ZRt. több mint 200 piaci ügyfelének képviselőit. A rendkívül impozáns illusztrációk
alapján készülő animációs történet a Képes Krónika, a Magyar Anjou legenda és Vásári Miklós
érsek kódexének képanyagát feldolgozva, monumentális méretekben, 1200 négyzetméteren
mutatja be az államalapító Szent István király életének epizódjait.

forrás: szekesfehervar.hu
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