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Tisztelt Érdeklődő! 
 
A MÉE Fejér Megyei Alba Regia Szervezete folytatja éremkibocsátását a „Fehérvári nagyjaink” éremsorozat 
keretén belül. 
A 2013. évben kiadott éremmel elindított sorozat Székesfehérvár nagyjait, egykori szülötteit és azokat mutatja be, 
akik országos vagy nemzetközi hírnevet szerezve a legtöbbet tettek a városért, annak kulturális fejlődéséért. Ennek 
keretében az egyes érmek Csitáry G. Emil polgármestert és Hóman Bálint történészt, kultuszminisztert, Ybl Miklós 
építészt, Semmelweis Ignácot, az „anyák megmentőjét”, Vörösmarty Mihályt, a Szózat költőjét, Simor János 
bíborost, esztergomi hercegprímást, Klebelsberg Kuno kultuszminisztert, Károlyi Józsefet, Fejér vármegye 
főispánját, gróf Apponyi Albert kultuszminisztert, a párizsi béketárgyalások magyar küldöttségének vezetőjét 
ábrázolták, és ezzel hajtottunk fejet kiemelkedő tevékenységük előtt. 
A sorozat 9. tagjával gróf Széchényi Viktorról, Fejér vármegye főispánjáról és fiáról, gróf Széchényi 
Zsigmondról a hírneves utazóról, vadászíróról emlékezünk meg abból az alkalomból, hogy az apa 150 évvel 
ezelőtt született. 

 
Az érmek adatai: méret: 42,5 mm, súly: 33,6 g, anyag: 925-ös finomságú ezüst illetve bronz 
Az érempár alkotója – a korábbi érmekhez hasonlóan – Fritz Mihály szobrászművész és Szabó Tamás szegedi 
Éremverdéje. Az érem tervei a felhívás alján láthatók. Reméljük, hogy azok elnyerik tetszését. 
A kibocsátásra 2021. szeptember 26-án kerül sor. Az éremképeken az ábrázolt személyeken kívül a 
székesfehérvári Megyeháza főhomlokzata, valamint az író vadászati tevékenységére utaló több állatábrázolás, 
egyik könyvének címlapja látható. 
Az érmeket korábbi előzetes megrendelések alapján, a darabszámot tekintve kismértékű rátartással adjuk ki! 
Az érmek ára ezüstönként 15.000 Ft, bronzonként 3000 Ft, kétszeres vastagságú 67,2 g súlyú, sorszámozott 
ezüstérem esetén 35.000 Ft/db (kibocsátásra kerül 25 db). 
 
Ezúton tájékoztatom, hogy korlátozott számú megrendelésre nyílik még lehetőség valamennyi fajtából, a vastag 
ezüstből azonban összesen 5 szabad példányunk van. Ennek figyelembevételével megrendeléseiket postai úton, 
e-mailen vagy telefonon tehetik meg az alábbi elérhetőségeken. A befizetéseiket pedig átutalással vagy – 
ugyancsak előzetes egyeztetést követően – személyesen rendezhetik. 
átutalás: 11736116-20029528 sz. OTP bankszámlára, közlemények rovatban „Fehérvári nagyjaink” 

rendeltetés és a fajtánkénti darabszám feltüntetésével  
cím:  MÉE Fejér Megyei Alba Regia Szervezete 
 8003 Székesfehérvár, Pf. 56. 
Továbbá érdeklődni lehet Ulcz Miklós titkárnál (ulczmiklos@gmail.com; tel.: 20-9391932). 
  
Sajnos az eddigi járványhelyzet nem tette lehetővé, hogy az éremkibocsátásra a hagyományos májusi éremgyűjtő 
találkozónkon kerüljön sor, így az az őszi éremgyűjtő találkozónkon jelenik meg egyidőben Budapesten megnyíló 
„Egy a természettel” mottójú Vadászati és Természeti Világkiállítással. A kivert érmeket a pénteki 
rendezvényünkön vagy előzetes egyeztetést követően lehet átvenni Székesfehérváron személyesen vagy 
megbízott révén, továbbá a MÉE Központi irodáján. Az akkor át nem vett érmeket ezt követően október-november 
folyamán postaköltség felszámításával tudjuk megküldeni. 
 
Mielőbbi szíves válaszát várjuk érdeklődése esetén. Egyúttal ismételten felhívjuk figyelmét, amennyiben 
elmulasztja a válaszadást, akkor a tervezett éremből utánverés hiányában nem jut Önnek. 
 
Székesfehérvár, 2021. július 15. 
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