
Válaszok kérdések nélkül

Székesfehérvár az online térben
Kulturális életről szóló online diskurzus

2021.08.01.-2022.10.31.



A kutatás részletei

Vizsgálat tárgya Kulturális életről szóló online diskurzus

Vizsgálat idő-
intervalluma

2021.08.01.-2022.10.31.

Elemzés fókusza

• A kulturális életről szóló organikus online beszélgetések.

• A várost érintő kulturális programok online lenyomata.

• A felhasználói kommentekben megjelenő főbb témák.

• A város kulturális intézményeinek organikus online megjelenése.



A kulturális élettel kapcsolatos 
megjelenések és interakciók



Organikus megjelenés
N = 9 156

Az adatban megjelenő kiemelkedő témák, események:

• Székesfehérvári Királyi Napok programjai és hírei.

• Aranybulla emlékév 2022.

• Árpádok kora című kiállítás és a felújított Szent István Király Múzeum.

• Adventi programok a városban.

ÖSSZEFOGLALÓ
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Interakciók
N = 99 146

Tematikus elemzés összefoglaló:

• A városban rendezett fesztiválokkal kapcsolatos megjelenésekből a FEZEN és a 
Királyi Napok témája emelkedett ki.

• A közösségi és művelődési házakról szóló diskurzust a szervezett programok és 
felújítások hírei dominálták, felhasználói hangok csak minimálisan voltak jelen.

• A mozikról megjelenő hírek főként az aktuális műsorokról informáltak, azonban a 
legtöbb felhasználói reakciót kiváltó tartalmak két helyi kötődésű filmről 

számoltak be. 

• A múzeumokról szóló tartalmak több mint fele a Szent István Király Múzeumhoz 
kötődött, a felhasználók abszolút kedvencének azonban a Bory-vár bizonyult.

• A könyvtárak és a színházak esetében is kiemelkedő szerepet töltött be a 
megugró energiaárak miatti bezárások híre.

0
50

100
150
200
250
300
350
400

21
/0
8/
02

21
/0
8/
23

21
/0
9/
13

21
/1
0/
04

21
/1
0/
25

21
/1
1/
15

21
/1
2/
06

21
/1
2/
27

22
/0
1/
17

22
/0
2/
07

22
/0
2/
28

22
/0
3/
21

22
/0
4/
11

22
/0
5/
02

22
/0
5/
23

22
/0
6/
13

22
/0
7/
04

22
/0
7/
25

22
/0
8/
15

22
/0
9/
05

22
/0
9/
26

22
/1
0/
17



A kultúrával kapcsolatos tartalmak megjelenése
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Organikus megjelenés
N = 9 156

A város kulturális életéhez köthető tartalmakból összesen 9 156 megjelenést regisztráltunk a vizsgált 15 hónapos időszak során. A 
megjelenések főként kulturális programokról számoltak be, kiemelten voltak jelen az augusztusi időszakokban a Székesfehérvári
Királyi Napokról megjelenő hírek és beszámolók. Az októberi kiugrást generáló hírek pedig főként a növekvő rezsiköltségek miatt 

bezáró kulturális intézményekről számoltak be.

Székesfehérvári 
Királyi Napok 

hírei Székesfehérvári 
Királyi Napok 

hírei



A kultúrával kapcsolatos tartalmak megjelenése

21/08/09 - 21/08/15

• Megkezdődtek a Székesfehérvári Királyi Napok – számos hír
jelent meg az aktuális napi programokról.

• A Stringers Vonósnégyes és az Alba Regia Szimfonikus Zenekar
művészei jótékonysági koncertet adnak a HEROSZ Fehérvári
Állatotthon lakói javára.

21/12/13 - 21/12/19

• A Bory-vár a legkeresettebb kulturális úticélok között szerepel.

• Meghirdette a 2022-es Aranybulla Emlékévet Székesfehérvár
önkormányzata.

• Közös búzaültetéssel és a népszokások felelevenítésével
ünnepeltek a Lucák Fehérváron.

• Adventi programok a városban: élő adventi ablak, kisvonat,
manókereső és fényfestés.

22/01/17 - 22/01/23

• Ünnepi díszközgyűléssel nyitották meg az Aranybulla Emlékévet
Székesfehérváron.

• Szűcs Erzsébet művészettörténész, a Szent István Király
Múzeum munkatársa kapta a Pro Cultura-díjat a Magyar
Kultúra Napján.

22/03/14 - 22/03/20

• Megnyílt a felbecsülhetetlen leleteket bemutató Árpád-
ház kiállítás Székesfehérváron.

• Átadták a felújított Szent István Király Múzeumot.

22/08/15 - 22/08/21

• Hírek a Székesfehérvári Királyi Napok programjairól.

• Magyar szentekről nyílt kiállítás Székesfehérváron.

• A Millenniumi és az Aranybulla emlékmű
Székesfehérváron: magyar történelmi emlékhelyek illetve
az azokra emlékeztető emlékművek tárháza a város.

22/10/10 - 22/10/16

• Döntött a közgyűlés: április 30-ig bezár a kulturális és
közintézmények többsége Fehérváron.

• A Magyar Festészet Napját ünneplik Székesfehérváron.



A megjelenések hangulata

Pozitív
25%

Semleges
74%

Negatív
1%

Megjelenések hangulata
N = 9 156

A kultúrával kapcsolatos megjelenéseket túlnyomórészt a semleges hangok
jellemezték. Azonban e téma kapcsán elmondható, hogy negatív hangok csak
minimális szinten voltak jelen a diskurzusban. Az alábbiakban összegyűjtöttük
a pozitív és negatív hangulatú megjelenések főbb témáit:

Negatív kontextusok:

• A rezsiárak miatt két hónapra bezárhatják a székesfehérvári Vörösmarty
Színházat.

• Rongálás az Aranybullánál, alig egy hónap telt el az átadás óta.

• Vörösmarty Színház: 45 perccel az előadás előtt derült ki a színművész
betegsége.

Pozitív kontextusok:

• Aranybulla Emlékév.

• Árpádok kora című kiállítás és a megújult Szent István Király Múzeum.

• FEZEN.

• Székesfehérvári Királyi Napok.

• Bory vár megítélése.



A legtöbb interakciót kiváltó tartalmak
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Interakciók alakulása
N = 99 146

A vizsgált időszak alatt közel 100 000 felhasználói interakciót regisztráltunk, amely jól tükrözi, hogy a megosztott tartalmak 
aktívan foglalkoztatták a netezőket. Kiemelkedő szerepet töltöttek be Varga Judit posztjai, melyek az Aranybulla emlékévről és az 

Árpádok kora című kiállításról számoltak be.

Varga Judit posztja 
az Aranybulla 

Emlékévről



A kultúrával kapcsolatos tartalmak által kiváltott interakciók

21/08/23 - 21/08/29

• Telex cikk: „Áprilisban, a koronavírus-járvány legpusztítóbb
hónapjában szokatlan dolog történt egy székesfehérvári művelődési
házban: Bucsi László, a helyi kórház főigazgatója mikrofonnal a
kezében a kamerák elé állt, és meglepő őszinteséggel kezdett beszélni
a járvány súlyosságáról.” (3 516 interakció)

22/01/17 - 22/01/23

• Varga Judit Facebook posztja: „Ahogyan egykor Székesfehérváron, a
királyok városában hirdették ki az Aranybullát, úgy most, nyolcszáz
évvel később is Székesfehérvár ad otthont az Aranybulla Emlékévnek.”
(11 234 interakció)

• Varga Judit Facebook posztja: „Hétfőn Székesfehérváron nyitottuk
meg az Aranybulla emlékévet.” (982 interakció)

22/03/14 - 22/03/20

• Varga Judit Facebook posztja: „Kevesebb mint 24 óra és megnyílik
Magyarország egyik legfontosabb, történelmi jelentőségű tárlata, a
Királyok és Szentek - Az Árpádok kora című kiállítás Székesfehérváron,
a frissen felújított Szent István Király Múzeumban. ” (1 807 interakció)

• Cser-Palkovics András Facebook posztja: „Megnyílt a kiállítás,
megnyílt a felújított múzeum! […] Köszönet és hála illet mindenkit,
aki tevékenyen részt vett az Árpád-ház programban, a múzeum
felújításában és a kiállítás megszületésében!” (981 interakció)

22/08/15 - 22/08/21

• Cser-Palkovics András Facebook posztja : „"Rendeljük, hogy
évenként a szent király ünnepét Székesfehérvárott tartozunk
megülni." Az Aranybulla sorainak értelmében is a mi városunk
küldetése, hogy Szent István lángját életben tartsa!” (1 926
interakció)

• Cser-Palkovics András Instagram posztja az előbbi szöveggel (1 041
interakció)

• Femina Facebook posztja: „40 évnyi munkával, a saját kezével
építette fel: a Bory-vár máig az örök szerelem szimbóluma” (906
interakció)



Csatornaeloszlás

Hírportálok
66%

Blogok
19%
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Megjelenések csatornaeloszlása
N = 9 156

A 15 hónapos vizsgált időszak alatt regisztrált organikus megjelenéseket több mint felét (66%) a hírportálok felületein tették közzé. 
Második helyen szerepelnek a különböző blogok, amelyek legtöbbje híroldalként funkcionál (pl.: Válasz online, pow.hu).  Bár a

Facebook megjelenések a teljes diskurzus mindössze 9%-át tették ki, a felhasználók azonban leginkább ezen a platformon reagáltak a 
megjelenő tartalmakra. A leginvolválóbban ható bejegyzéseket Varga Judit és Dr. Cser-Palkovics András tették közzé.

Facebook
75%

Instagram
11%

Hírportálok
13%

YouTube
1%

Blogok
0%

Interakciók csatornaeloszlása
N = 99 146



Tematikus elemzés



Fesztiválok és ünnepségek

A városban megrendezésre kerülő fesztiválok közül a FEZEN emelkedett ki
nagymértékben a netezők beszélgetéseiből.

A többi fesztivál említése, mint a Fehérvári Lecsófőző Vigasság, vagy a
Székesfehérvári Királyi Napok csak minimális szinten voltak jelen az organikus
felhasználói diskurzusban, a netezők ezesetben főként az események hivatalos
Facebook oldalain, illetve a polgármester posztjai alatt reagáltak a megjelenő
tartalmakra.

A Lecsófesztivál organikusan csupán a pandémia kontextusában került említésre,
amikor is a felhasználók a fesztivál elmaradására, illetve újbóli megrendezésére
reagáltak.

A Királyi Napokról a covid kontextus mellett leginkább a tűzijáték elmaradása
kapcsán, és politikai kontextusban beszéltek.



FEZEN – pozitív hangok
A fesztivál alapvetően nagy népszerűségnek örvend mind a fiatalok, mind a családosok körében. A felhasználói diskurzusban a FEZEN-t
többségében pozitív kontextusban említik, a felhasználók főként élményeikről számoltak be és koncerteket beszéltek meg egymás
között.

„Köszönet érte,hatalmas élmény 
volt 😁✌🤘”

„Majkáék idei legfantasztikusabb 
koncertje volt, de a többi is (Fezen-

Székesfehérvár, Siófok - Plázs) 
felejthetetlen élmény volt”

„Nagyon szuper volt! 🤘🤘
Jövőre veletek ugyan itt! 💙❤️”

„Nagyon jó volt ismét Fezenen :) 
Köszönet érte:)”

„Tisztelt Polgármester Úr! A pedagógusok 
kaphatnak idén is kedvezményes Fezen 

bérletet? Annyira örültünk neki az elmúlt 
években is! Köszönöm!”



FEZEN – negatív hangok

„Mindezt odatelepíteni egy többszáz állatot tartó és ellátó 
állatotthon KÖRÉ! A ki- és bejutás akadozott, adomány alig érkezett. 

A menhely mellett sátorozok és autósok hada. Oda szemeteltek, 
hugyoztak a telephez.”

„szerintem teljesen más a 
két dolog. A zene még 

hagyján, de szerintem a 
random tűzijáték nélkül 

meg lett volna 
mindenki...”

„Szerintem a helyszín nem 
megfelelő,a menhely miatt..”

„Tűzijáték is lehetett a menhely 
mellett, szóval bort iszunk és vizet 

prédikálunk. Gratulálok hozzá.”

„hát ez sajnos nem igaz, a fezen és a menhely melletti 
kutyapanzióba mi mindent hallottunk. A Scootert meg 

még öreghegyen is hallották. Azért az nem gyenge... :D”

„Gratulálok a sulihoz! Viszont 
nemrég jártam a Herosz helyi 

menhelyén , megdöbbentem , hogy 
mennyire közel van a zenei színpad ( 

nem tudom milyen fesztivál volt 
akkor, de gondolom a Fezen is kb ott 

lesz) az állatok kifutóihoz...”

„Tisztelt Polgármester úr! Azt gondolja hogy 5 millió 
forint miatt az érzékeny kutyafülek süketséget kaptak és 
tudja mennyit jelent ennyi kutyának, macskának az az 5 

millió forint!?”

„Ez elismerésre méltó, de ennek ellenére, nem tett 
semmit egy olyan tűzijáték ellen ami miatt még 

facebook szavazás is volt hogy az állatok 
vélelmében ne legyen a városban, és a FEZEN 
egyéb hanghatásairól már ne is beszéljünk. 
Miközben az állatotthon ott van a közvetlen 

szomszédban.”

„A menhelyen lakó 
állatok is biztosan 

imádták!”

A helyszín és a hangzavar miatt azonban rengeteg negatív komment is generálódott: a
felhasználók többsége a közeli állatotthon miatt aggódott.



FEZEN – negatív hangok

„Miért kellene az állatok miatt lemondani az emberek 
szórakozásáról ? Én már korban nem vagyok érdekelt de aki 

szereti a FEZEN - napokat csak menjen . A kutyákra meg 
vigyázzon a gazdi . Fiam és a baráti köre is megy minden nap . Jó 

szórakozást mindenkinek .”

„Minden állat tulajdonos 
gondoskodjon az 

állatairól és akkor nem 
kell menhely. Mi pénzbe 

kerül az 
Önkormányzatnak.”

„Véleményem szerint túltoljátok ezt 
az állatokért való aggódást. 
Nincsenek azok cukorból. Hangos 
zenétől még egy állat se pusztult el, 
és nem is fog. Jómagam a Fezent
élveztem, aki akar, az meg 
üldögéljen az állatok mellett.”

„miért kell úgy beszélni, mintha a 
kutya fontosabb lenne az embernél? 

A Polgármester úr megválaszolta, 
hogy támogatják a menhely 

fejlesztést. El ne költözzenek az 
emberek a városból?”

„Van kutyám, felelős állattartó vagyok, nagyon szeretem, gondoskodom róla, etetjük, itatjuk a madarakat, de azért 
ezt a szórakozást egyáltalán nem sajnálom azoktól, akik ott lesznek a Fezenen. .Úgy gondolom, hogy a menhelyen 
az ott gondozók vannak olyan profik, empatikusak, hogy meg tudják nyugtatni az ott lévő állatokat. Igazat adok 

annak, aki azt írta, hogy ott kezdődne az állatvédelem, hogy nem adjuk be menhelyre az állatokat.”

„Mi van akkor, ha az állatok 
szeretik a zenét?”

A menhelyi állatok védelmére kelő kommentelőkkel nem értett mindenki egyet, többek szerint
túlzottak az ezzel kapcsolatos aggodalmak.

„Gondoskodjon mindenki a saját 
állatáról . Unalmas a menhelyes 

dolog.”



FEZEN – egyéb problémák
A menhelyi állatokra fókuszáló kommenteken kívül a helyszínnel és a lakókat érő
hangzavarral kapcsolatban többen is elégedetlenségüket fejezték ki, de akadtak
olyanok is, akik a hangosítást nem találták megfelelőnek.

„Sopronban a Volt fesztivál kint van a város mellett, egy nagy 
mezőn. Csarnok nélkül is meg tudják oldani a bulit 😉”

„Áh, olyan gyenge volt 
a hangosítás, hogy a 

fezen szélén sem 
lehetett hallani 🙂”

„Nem a Fezen miatt van 
a gondom, mert igen 
már ennyi bezártság 

után ki kellett engedni a 
gőzt a fiataloknak, csak 
távolabb kéne rendezni 

a várostól.”

„a fezen csarnok vagy másnevén fezen klub miatt a 
legjobb helyszin a fesztiválnak . már csak azért is ha jönne 

egy vihar az a legjobb hely oda menni a vihar elől.”

„előtte meg el is 
szállt a hangositás . 

miután megcsinálták 
utána lett 

hangosabb”
„A Sarló utcában, csukott ablakoknál 

minden szót értettem, mindegyik napon.”

„Fasza lesz olyat hallgatni amire nem vagyok 
kíváncsi, mindez a város anyagi 

támogatásával. Szeretném javasolni, hogy a 
fesztivált tegyek már olyan helyre ahol a 

város befolyásos emberei laknak. Kíváncsi 
lennék, hány éjszakát hallgatnak végig ezt a 

csodát” 



Fehérvári Királyi Napok – vendégek
A Fehérvári Királyi Napokat a netezők többnyire a koronavírus-járvány miatti lezárások, a fővárosi tűzijáték
elmaradása miatt és a Székesfehérvárra látogató politikusok miatt hozták szóba.

2021-ben az Aranybulla emlékév kapcsán Varga Judit fehérvári 
látogatása kavart nagy port a Pegasus-botrány miatt. A kontextus 

inkább politikai semmint a konkrét rendezvénnyel kapcsolatos.

2022-ben Novák Katalin fogadtatása sokkal pozitívabb
volt, de a köztársasági elnök látogatása kapcsán is sok volt
a negatív, elsősorban átpolitizált komment.

„Csak azt nem szűrtem le ebből a 
dumából, hogy mi köze ennek az 

Aranybullához. Ja, meg úgy érdekelne, 
hogy az a pár történész szakember 
miért lépett ki az egész rendezvény 

sorozatból és tiltotta le a publikációit.”

„Szégyellje magát az, aki ezt a 
helyzetet kialakította, hogy minden 

irányból, támadható, korrupt igaztalan 
miniszter a díszvendég. Ez az igazán 

görcs, a probléma ”

„Jutka Varga J
Takarodj a közèletböl
el‼️🤑🤑🤑🤑😏

🤔”

„Megtiszteltetés 
Fehérvárnak.🇭🇺🇭🇺🇭🇺”

„Nagyon jó beszéd volt Novák Katalin 
köztársasági elnöké. Tartalmas és 

ünnepi hangulatot hozott. Köszönet 
érte!”

„Kit érdekel Novák Katalin?”

„Nem vagyok rá kíváncsi.”



Fehérvári Királyi Napok – pozitív és negatív hangok
A Fehérvári Királyi Napokkal kapcsolatban alapvetően a pozitív hangok (2022-ben annak kapcsán is, hogy Székesfehérváron
nem fújták le a programokat) és köszönetnyilvánítások voltak többségben, a politikai kontextustól eltekintve a negatív
hozzászólások többnyire az esemény elmaradása kapcsán íródtak vagy nem említettek konkrétumokat.

„Megállapítottuk a minap egy séta alkalmával, hogy régóta nem volt ilyen 
semmitmondóan üres és energiátlan a királyi napok. De úgy nézem 

mindent megtesznek, hogy rontsák a színvonalat.🙂”

„Én soha nem voltam ellene annak, hogy évente 1-2 
alkalommal legyen valami nívós esemény. De 

fehérváron jelenleg semmi nincs. Se királyi napok, 
se karácsonyi vásár, semmi…. Az embernek el kell 
utaznia Győrbe vagy Pestre, ha valami ilyesmin 

akar részt venni. Tele élettel… azzal…”

„(...)Sok sikert kívánunk mindenkinek aki a 
2022-es eseménysorozatában valamilyen 
formában részt vett és vesz. Polgármester 

Úrnak külön köszönet mert ez az év nagyon 
fontos emlékezés és ezt Székesfehérvár méltón 

ünnepli.”

„Gratulálok a 
székesfehérvári 

rendezvényekhez. Gyönyörű 
város jó vezetés”

„Igen biztos. De ha csak látogatóba jöttem volna akkor is észrevenném, hogy a “királyi 
napok” az egy üres színpad és egy fordítva felszeret, aztán ki nem javított felirat kifeszítve 

az országalmával szemben. Az egyetlen látványosság az az árus volt ahol a matyó hímzéses 
női ruhákat árulták. Az legalább szép volt. Vasárnap délután mentünk be sétálni egyet, 

mert meglátogattak öcsémék és én szégyenkeztem, hogy egy ekkora városban, egy ilyen 
esemény ennyiből áll…”

„Rengeteg ember volt , fantasztikus, 
élménnyel teli , jobban nem is 

lehetett volna megcsinálni ezt a 
nagy rendezvényt . Csodálatosan 

szép maga Székesfehérvár belvárosa 
is.”

„Nézzük meg,azokat a városokat,ahol nem 
mondták le. Pl Székesfehérvár,egész héten 

vannak rendezvények.Unnepelnek,”



KÖZÖSSÉGI HÁZAK ÉS MŰVHÁZAK
A helyi művelődési és közösségi házakról csak minimális felhasználói diskurzus alakult ki. Az intézmények online megjelenéseiben főként
a szervezett programok domináltak, illetve a felújítások hírei. A leginvolválóbb tartalmak is ezekhez kötődtek, kivéve a legtöbb
interakciót kiváltó Telex cikk esetében:

3 516
interakció

185
interakció

„Gratulálok az ügyes 
kezdeményezéshez! Sok 
hasonlóra lenne szükség 

ebben az országban!”

465
interakció

„Ez volt 60 millió??... 
Zsebekbe mennyi 

ment??...”

„Nagyon szep
lett.”



MOZIK
A székesfehérvári mozikról megjelenő hírek főként az aktuális moziműsorokról informáltak, azonban a legtöbb felhasználói reakciót
kiváltó tartalmak két helyi kötődésű filmről számoltak be. Ezekre a megjelenésekre hozzászólás nem érkezett, a netezők csupán a
reakciógombokkal jelezték érdeklődésüket.

Elfelejtett nemzedék: 18 like, 2 
megosztás

Szétszakítva: 28 like, 7 
megosztás



MOZIK
A városi mozikat a felhasználók több kontextusban említették a vizsgált időszak alatt. A legtöbb komment egy 2021 augusztusában
megjelent posztra reagált, amelyet a Petőfi Rádió tett közzé. Ezenkívül szóba került még a netezők között az Elk*rtuk című film, a
Barátság mozi pozitív megítélése, illetve több vidéki felhasználó említette, hogy Székesfehérvárig kell utaznia ha mozizni szeretne.

„Nem tudom, de azt igen, hogy az Apukám 
mozigépész volt Székesfehérváron a 

Köztársaság moziban.”

„Székesfehérvári art mozi: 'ekkor és ekkor lesz a 
nevezett film premiere nálunk, egy másik film 
helyett. Az első vetítést több is követi majd.' A 
posztot pár óra múlva levették... Az időpontok 

elérhetők a mozi oldalán.”

„Donald kacsa és társai, azt hiszem ez volt a 
címe a mesének, amit 1983-84 táján 

gyerekként néztem unokatesómékkal a 
Barátság moziban Székesfehérváron.”



MOZIK

„Az hogy külön kedveskednek helyekkel a gyerekeknek a fehérvári 
Barátság moziban is tök jól működik. Mese vetítésre hoztak a vászon elé 

puffokat meg babzsákfoteleket, nagyon cukin nézte rajtuk a gyereksereg a 
Bogyó és Babócát, míg a szülők hátul a rendes székeken telefonoztak”

„Egy ideje szemezünk a fehérvári (Barátság) mozival, ott legalább néha 
néha adnak olyan filmeket, amiket néznénk. Jó hely?”

„Megoldjuk máshol a dolgok beszerzését, ügyek intézését, nem gond, moziba már 
úgy is Fehérvárra jár, aki teheti... :)”

„Zalaegerszegen vagy Nagykanizsán miért nem játszák??:O:O:O szeretném 
megnézni a barátnõmmel, de a legközelebbi mozi Pécs vagy Székesfehérvár ahol 

meglehet nézni..:@:@”



MÚZEUMOK

A múzeumokról szóló megjelenések több mint fele a Szent István
Király Múzeumhoz kötődött: egy részük a múzeum felújításáról
számolt be, a leginvolválóbb tartalmak pedig az ott rendezett
„Királyok és szentek – Az Árpádok kora” című kiállításhoz kötődtek.

A városban található többi intézmény leginkább programajánlók
kapcsán jelent meg az online térben. Az organikus felhasználói
beszélgetéseket vizsgálva pedig elmondható, hogy a legtöbbet
említett abszolút kedvenc helynek a Bory-vár számít.



MÚZEUMOK – legtöbb interakciót kiváltó tartalmak

2 957 
interakció

„Törtételem tanárként azt tanultam meg az egyetemen, hogy nincsen 
történelem csak emlékezet politika, amit a NER csúcsra járat. Egy nemzetnek 

minél kisebb az öntudata és az önbizalma, annál erősebb a történelme, illetve az 
un. emlékezet politikája. S NER-ben nincsen szakmai etika, csak Orbáni etika, 

vedd el, amit elvehetsz!”

„Ugye ez az a kiállátás, amelyből cenzúrázták a politikai 
hatalomnak nem tetsző fejezeteket/kutatókat?!”

„Bármi, amit az ember szívvel csinál, érték. Az ember csak egyet tehet: 
bátran és teljes erejével cselekszi azt, amiről úgy véli, hogy helyes.

Egy nép a történelmi ismerete, származása és kultúrája nélkül olyan, mint 
egy fa gyökerek nélkül. Hajrá Székesfehérvár!”

1 807
interakció



Múzeumok: a közönségkedvenc Bory-vár
Székesfehérvár nevezetességei közül a Bory-vár örvend a legnagyobb népszerűségnek: az épületcsoportot rendkívül gyakran
emlegetik a felhasználók Székesfehérvár vonatkozásában, valamint sokszor ajánlják másoknak is az odalátogatást.

„Amùgy ha már, akkor oszdd meg 
velünk hogy kocsival vagy nélküle

vagytok! Nekem hirtelen a Bory vár 
ugrik be a romantikáròl. De 80k-bòl 
rengeteg minden kijön két napra.”

„Székesfehérvár. Nem rég voltunk ott a 
férjemmel egy hétvègét. Két nap alatt nem 
sikerült teljesen felfedezni a várost, mindig 
láttunk valamilyen szép teret, épületet vagy 

szobrot. Úgyhogy tervezünk majd visszamenni 
oda 😊”

„Tényleg, ott is jártam pár 
éve. Simán van benne 5-6 
nap. Bory-vár is ajánlott.”

„Kedvencem a Bory vár . 
Székesfehérváron.😍”

„Nagyon szép még mindíg
a Bory vár. Igazi ékköve a 

városnak.”„a bory vár csinos 
hely.”



KÖNYVTÁRAK

A városban működő könyvtárakkal kapcsolatban minimális
felhasználói diskurzus alakult csak ki. A regisztrált megjelenések
főként a Vörösmarty Mihály Könyvtárhoz kapcsolódtak –
felújítás a Szent István Király Múzeum felújításából megmaradt
pénzből; 2022 novembere és 2023 áprilisa között zárva tart
majd a könyvtár a megugró rezsiárak miatt; könyves események
– flashmob, olvasósarok, ajándékkönyvek.

A netezők diskurzusaiban a városi könyvtárakba járás mint
kellemes kikapcsolódás jelenik meg, illetve felújításra szoruló
épületekről is beszámolnak.

„A Zsolt utcai könyvtár is 
igényelné a felújítást, kivül

a bepucolást, mert bomlik a 
fal. A környék egyetlen 

művelődési lehetősége!”

„Mi: én és a gyerekeim. Mert szeretjük a hangulatát 
és iszonyú kedves emberek dolgoznak a 

székesfehérvári Vörösmarty Mihály Könyvtár mind a 
négy tagkönyvtárában, ahová járunk, tényleg 

mindent megtesznek az olvasókért. De főleg azért, 
mert sokat olvasunk és nem veszünk meg mindent 
elsőre, hanem inkább kiolvassuk a a könyvtárit. […] 
Egészen friss könyveket is meg lehet már találni a 

könyvtárban.”



SZÍNHÁZAK
A színházak megjelenésében, akárcsak a könyvtárak esetében kiemelkedő szerepet töltött be a megugró energiaárak miatti
bezárás. A legtöbb interakciót kiváltó tartalmak is ehhez kötődtek, az ezekre érkező hozzászólások pedig többnyire politikai
töltetű véleménynyilvánítások voltak az aktuális helyzetről.

„Sopronban rengeteg középület (még a 
tűztorony is bezár) a rezsiárak miatt, 

Székesfehérváron a színház, uszoda szintén 
bezár a rezsiköltségek miatt, pedig ősfideszes

városok...”

„Remélem jó pár fehérvári, 
időnként színházba járó 

Fideszre szavazó birka pirosra 
tapsolja most pirosra a 

tenyerét. Pfej..”
„Jól beszopta Mini-Orbán, mert azt hitte, hogy 

mindenki ki fogja fizetni az álltaluk kitalált 
piaci ár feletti gázárat, de ehelyett inkább 
bezárnak, így elmarad Mini-Orbán remélt 

horribilis bevétele.”
„Tisztelt Polgármester Ur! Hát 

nem figyelsz a fönire? 
Megmondta, aki nem tudja 

fizetni a rezsit, keressen többet. 
Ez gondolom a városra is igaz. 

Hát hajrá!!!”
„Bele gondolt már valaki, hogy 
pénz hiányában minden bezár 

amitől élhető egy város?”



SZÍNHÁZAK

A színházakról szóló felhasználói hangok nem mindig
elégedettek, azonban számos néző szerzett életre szóló
élményt a városban tett színházi látogatása során, illetve
Szikora János vezetői munkáját is többen dicsérték.

„Reméljük egyszer olyan darabot is 
bemutatnak,ahol a szünet után 

nem lesznek üres sorok. Én örülnék 
a legjobban,ha méltó színház lenne 

Székesfehérváron. Sok sikert 
kívánok a továbbiakban.”

„Ha valaki Fehérváron járva színházba menne, most 
tudom ajánlani Az öreg hölgy létogatását

Dürrenmattól, nagyon jó kis előadás, Gáspár Sándor 
meg a legnagyobb magyar színészek egyike”

„Már több, mint 10 éve, még gimnazista koromban láttam 
Székesfehérváron a Vörösmarty Színházban az Aida-t Oláh Ibolya és 
Feke Pál főszereplésével.. Mai napig nem volt rám nagyobb hatással 
színdarab. Nem tudom az okát. Az a hang... Bárcsak újra láthatnám!! 

❤”

Gratulálok! Sok sikert kívánok a 
Művész Úrnak! A következő évadban 

remélem több vidám, zenés darab 
lesz a műsortervben!👏



Köszönjük a figyelmet!


