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A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ (régebbi nevén A Szabadműve-

lődés Háza) 1975 márciusa óta tárt kapukkal várja a művelődni vágyó fehérvári kö-

zösségeket és közönséget. A központhoz az idők folyamán egyre több telephelyet 

csatoltak. A jelenlegi helyzet szerint a központhoz tartozik az Öreghegyi Közösségi 

Ház, a Felsővárosi Közösségi Ház, a Közösségi Központ – Feketehegy-Szárazréti 

Kultúrudvar, a Királykút Emlékház, a Kisfaludi Közösségi Ház, a Vízivárosi Közösségi 

Klub és a Felsővárosi Alkotóház, ezen kívül az intézmény üzemelteti a Csalai Közös-

ségi Teret is.

A székhely termei alkalmasak kiállítások, koncertek, színházi előadások, konferenci-

ák, tanfolyamok, értekezletek, születésnapok, nyári táborok és csillagászati bemuta-

tó megtartására. Az épület földszinti része akadálymentesített és ingyenes wifi-há-

lózattal rendelkezik. 

A központ Székesfehérvár egyik legfrekventáltabb részén, a Csónakázó-tó partján 

fekszik a Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnáziummal közös épületben. Az 

SZKKK az 1989-es átépítéssel nyerte el mai formáját és látja el Székesfehérvár köz-

művelődési alapfeladatát.

8000 Székesfehérvár, Fürdő sor 3.
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MEGKÖZELÍTÉS A BELVÁROSTÓL

10 perc 5 perc 10, 11, 12, 13,
14, 16, 17, 19 9 személygépjármű



201: tóra néző, négyzet alakú terem, alapterülete 38 négyzetméter.

206: tóra néző, négyzet alakú terem, alapterülete 39 négyzetméter.

207: gimnáziumra néző terem, alapterülete 38 négyzetméter.

210: gimnáziumra néző rajzterem, tanítási időn kívül kizárólag a Kondor-kör bérli, 

alapterülete 65 négyzetméter.

212: hátsó udvarra néző terem, alapterülete 73 négyzetméter.

213: hátsó udvarra néző, négyzet alakú terem, melyben zongora található, az 

alapterülete 40 négyzetméter.

A KÖZPONTBAN BÉRELHETŐ
HELYISÉGEK A KÖVETKEZŐK:

A helyiség kisebb színházi előadások, konferenciák, koncertek számára ideális. A terem a szé-

kek lépcsőzetes elrendezésének köszönhetően 90–100 fő befogadására alkalmas, légkondi-

cionáló berendezéssel felszerelt, teljesen elsötétíthető, padlózata linóleum, alapterülete 119 

négyzetméter.

SZÍNHÁZTEREM, PAÁL ISTVÁN-TEREM (földszint)

A terem kiállítások (a képek installációját szögekkel, illetve sínrendszerrel is tudjuk biztosíta-

ni), kisebb konferenciák, értekezletek és táncházak számára ideális. Mivel a helyiségben nagy 

kiterjedésű oszlopok találhatóak, ezért kényelmesen 50 fő ültethető le. A teljesen elsötétít-

hető terem egyik hosszú oldalán 45 centiméteres magasságtól majdnem a plafonig ablakok            

futnak, padlózata parketta, alapterülete 119 négyzetméter. 

FEHÉR TEREM (földszint)

A helyiség viszonylag tágas, ám a teret kettéosztja a lépcső, ezen kívül a büfé előtti rész 

nem hasznosítható. Az aula koncertek, nagyobb táncházak, kiállítások mellett a színház-                                

teremben lévő konferenciák, előadások, valamint a kiállítóteremben lévő kiállítások remek 

kiegészítő helyiségeként is funkcionál. Padlózata kőpadló, alapterülete 347 négyzetméter.

AULA (földszint)

Méretéből és berendezéséből kifolyólag ez a helyiség szinte kizárólag a különböző kiállítások 

bemutatására alkalmas. A kiállításokon a képek installációját sínrendszerrel és felszögeléssel 

is tudjuk biztosítani. A kiállított tárgyak a ház nyitvatartási ideje alatt megtekinthetők. A terem 

padlózata kőpadló, alapterülete 49 négyzetméter.

KIÁLLÍTÓTEREM – KIS KIÁLLÍTÓ (földszint)

A tóra néző, teljesen sötétíthető konferenciaterem asztalos elrendezés mellett 40 fő, míg 

széksoros berendezés esetén 50 fő befogadására alkalmas. A konferenciák mellett értekezle-

tek, könyvbemutatók számára is ideális. A helyiség légkondicionáló berendezéssel felszerelt, 

a padlózata linóleum, az alapterülete 89 négyzetméter.

104-ES TEREM – KARÁCSONY SÁNDOR-TEREM (I. emelet) 

A játszószoba, melynek ablakai a hátsó udvarra néznek, minden nap 16 és 19 óra között térí-

tésmentesen áll a fehérvári családok rendelkezésére. Kibérlése főként 10 év alatti gyermekek 

születésnapi zsúrjának megtartására javasolt. A téglalap alapú helyiség szőnyegpadlóval fel-

szerelt, alapterülete 76 négyzetméter.

108-AS TEREM – BÓBITA JÁTSZÓSZOBA (I. emelet)  

A központ második emeletén található termek padlózata egyaránt linóleum. Az osztálytermek-

nek berendezett helyiségek bérlésére hétköznap 15 óra után vagy hétvégén van lehetőség.

201-ES, 206-OS, 207-ES, 210-ES, 212-ES, 213-AS TEREM (II. emelet)
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A 82 négyzetméter alapterületű, linóleum padlózatú helyiség az SZKKK legnagyobb terme. A 

téglalap alapú terem L alakban körbefutó ablakaiból a Csónakázó-tó panorámája tárul elénk. 

A helyiség bérlésére hétköznap 15 óra után vagy hétvégén van lehetőség.

302-ES TEREM (III. emelet)

A tükrökkel (a terem egyik hosszú oldalát tükör fedi, felülete 13 négyzetméter), bordásfallal 

és balettrúddal felszerelt helyiség kiválóan alkalmas különböző zenés-táncos (salsa, néptánc, 

ritmikus gimnasztika stb.) foglalkozások befogadására. A nem sötétíthető, 106 négyzetméter 

alapterületű tánctér mellett egy 18 négyzetméter alapterületű öltöző biztosítja a táncosok tel-

jes körű kényelmét. A terem fényes, az L alakban elhelyezkedő ablakok a gimnáziumra, illetve 

a hátsó udvarra néznek. A helyiség eredetileg linóleum padlózatú.

307-ES TEREM – BALETT-TEREM (III. emelet)

A hátsó udvarra néző, négyzet alakú terem alapterülete 38 négyzetméter, padlózata linóleum. 

A helyiség bérlésére hétköznap 15 óra után vagy hétvégén van lehetőség.

309-ES TEREM (III. emelet)
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A Közösségi Központ – Feketehegy-Szárazréti Kultúrudvar a Székesfehérvári Kö-

zösségi és Kulturális Központ egyik telephelyeként működik.

A központ termei alkalmasak előadások, konferenciák, termékbemutatók, tanfo-

lyamok, értekezletek, családi rendezvények, születésnapok megtartására.

Az épület jelentős része akadálymentesített.

A közösségi ház egy kifejezetten erre a funkcióra épült, modern épületben valósult 

meg, melynek összterülete több mint 11 ezer négyzetméter.

FEKETEHEGY- SZÁRAZRÉTI KÖZÖSSÉGI KÖZPONT

MEGKÖZELÍTÉS A BELVÁROSTÓL

30 perc 10 perc 10, 11, 12, 13,
14, 16, 17, 19 53 személygépjármű

2 mozgáskorlátozott

14

KÖZÖSSÉGI KÖZPONT – 
FEKETEHEGY-
SZÁRAZRÉTI 
KULTÚRUDVAR
8000 Székesfehérvár, Farkasvermi út 2.
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A KÖZÖSSÉGI HÁZ
ÖT HELYISÉGE BÉRELHETŐ:

Az oktatóhelyiség konferenciák, értekezletek, termékbemutatók, oktatásszervezés, tanfolya-

mok számára a legideálisabb. Alapterülete 58 négyzetméter, 30 férőhellyel. A terem hang-

technikával felszerelt (projektor, vászon, wifi, 2 passzív hangfal, igény esetén beszerelhető 

mikrofon), valamint 30 szék és 2 tárgyalóasztal áll rendelkezésre. A helyiségben 2 légkondici-

onáló található, így nyári melegben is használható. A terem parkettás, az ablakok sötétíthetők, 

így alkalmas vetítéssel kísért előadások megrendezésére is.

OKTATÓHELYISÉG / KLUBTEREM 

A közösségi tér tornateremként is funkcionál, ahol igény szerint egy 8 × 3 méteres mobil szín-

pad építhető fel, valamint hang- és fénytechnika szerelhető be. A 193 négyzetméteres terem 

alkalmas koncertek, táncházak, családi rendezvények, születésnapok, valamint sportesemé-

nyek lebonyolítására is. A rendezvények megvalósításánál a padlót padlóvédő fóliával fedjük 

le. A közösségi teret igény szerint rendezzük be. 

KÖZÖSSÉGI TÉR

A közösségi ház rendelkezik egy 9,5 × 4,5 méteres nagyszínpaddal is, mely lehetőséget nyújt 

nagykoncertek, táncbemutatók, gálák megtartására. Hang- és fénytechnika igény esetén be-

szerelhető (alu traverz segítségével).  A színpadhoz tartozik egy 300 négyzetméteres nézőtér, 

amely nem emelkedik, a nézőtéren 300 szék helyezhető el. A színpad és nézőtér területe fe-

dett, így bármilyen időszakban lebonyolíthatók rendezvények. A szabadtéri színpad területén 

a hőség enyhítésére 8 darab ventilátort szereltek be, az őszi és téli időszakban pedig szükség 

esetén 4 darab fűtőgomba melegíti a teret.

SZABADTÉRI FEDETT SZÍNPAD + NÉZŐTÉR

A gasztroudvar alapterülete 468 négyzetméter, melyet 17 darab fából készült asztalgarnitúra, 

valamint egy 10 négyzetméteres faházban kialakított konyha egészít ki. A konyha felszerelt-

sége: hűtő, mosogató, konyhapult. Két kemence is épült az udvar területére, melyek lehető-

séget biztosítanak a sütésre. Igény esetén 20 darab bogrács és 4 darab üst is kihelyezhető, 

amelyekhez bográcsállványt, valamint üstházat is tudunk biztosítani. A gasztroudvar ideális 

helyszín születésnapokhoz, családi napokhoz, céges rendezvényekhez, csapatépítő trénin-

gek megtartására. A gasztroudvar kifejezetten jó idő esetén nyújt megfelelő helyszínt a prog-

ramokhoz.

GASZTROUDVAR

A galéria emeleten található, ezáltal nem akadálymentesített. Alapterülete 65 négyzetméter – 

ez az impozáns tér kiállítások, bemutatók, megbeszélések, konferenciák, tárgyalások, tré-

ningek, születésnapok helyszínéül szolgálhat. A kiállításokhoz a megvilágítás is biztosított.                                       

A teremben lehetőség van hang- és fénytechnika, valamint színpadelemek beszerelésére is. 

A helyiség rendelkezik 10 darab 180 × 75 cm-es bankettasztallal, valamint 60 darab székkel. 

A földszinten található férfi és női mosdó, valamint mozgássérült mosdó is. A galéria fedett 

előterében található 4 darab fa asztalgarnitúra is, ahova ki lehet ülni beszélgetni. 

GALÉRIA

FEKETEHEGY- SZÁRAZRÉTI KÖZÖSSÉGI KÖZPONT
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Az idősebb fehérváriak körében Fanta-villa néven is ismert Öreghegyi Közössé-

gi Ház a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ egyik telephelye. A ház 

termei alkalmasak kiállítások, koncertek, előadások, konferenciák, tanfolyamok, 

értekezletek, családi események, születésnapok megtartására. Az épület földszinti 

része akadálymentesített.

A közösségi ház a hatvanas években nyerte el mai formáját, azóta változatlanul látja 

el feladatát az Öreghegyen.

ÖREGHEGYI KÖZÖSSÉGI HÁZ

ÖREGHEGYI
KÖZÖSSÉGI HÁZ

8000 Székesfehérvár, Fiskális út 93.

MEGKÖZELÍTÉS A BELVÁROSTÓL

30 perc 10 perc 23, 24, 25, 
26A, 31, 32 9 személygépjármű
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Többfunkciós terem: mivel a kiállítási anyagok csak a falakat foglalják el, a kiállítás ideje alatt a 

teremben egyéb programok is helyet kaphatnak. A képeket, fotókat sínről függesztve felülről,  

vagy a falra szöggel tudjuk installálni. A terem bejáratával szembeni fal a terem teljes szélessé-

gében (6,3 m), 2,4 m magas tükörrel borított, előtte plafonig függöny van, ami elhúzható, ha nincs 

szükség a tükörre. Alapterülete 82 négyzetméter (13 m × 6,3 m), aljzata halszálkás faparketta.

NYUGATI KIÁLLÍTÓTEREM

A közösségi ház legnagyobb, többfunkciós, színpaddal is rendelkező terme. Színházi, irodal-

mi estek, koncertek, táncos összejövetelek, születésnap, termékbemutató stb. megrendezé-

sére alkalmas. A terem székekkel, asztalokkal berendezve 60–70 főt tud befogadni, sorokba 

rendezve 80–110 széket lehet elhelyezni a nézőtéren. A bejárattól jobbra a terem  teljes szé-

lességében (8,1 m), 2 m magas tükörrel borított a fal, előtte függöny van, ami elhúzható, ha 

nincs szükség a tükörre. Alapterülete 92 négyzetméter (11,4 m × 8,1 m), belmagassága 4 m, 

aljzata laminált parketta. A színpad 25 négyzetméter (7 m × 3,6 m), belmagassága 3,4 m, aljzata 

padlószőnyeg. A színpad a nézőtér felőli lépcsőn, valamint az előcsarnokból nyíló teremből 

(ami öltözőként is használható), az oldalbejárón keresztül közelíthető meg. A terem a Selmeci 

utca felé kétszárnyú ajtóval rendelkezik, melyen keresztül a rendezvényekre a be- és kipako-

lás megoldható. Az előcsarnokban lévő „kis konyha” rendezvények alkalmával, igény szerint 

büféként tud üzemelni.

TÓTH ISTVÁN-TEREM – SZÍNHÁZTEREM

A KÖZÖSSÉGI HÁZ HAT HELYISÉGE, KERTJE ÉS
A KEMENCÉVEL ELLÁTOTT HÁTSÓ UDVARA
EGYARÁNT BÉRELHETŐ.

A helyiség kisebb konferenciák, értekezletek, termékbemutatók, tanfolyamok számára ideális, 

de volt már kisebb születésnapi zsúr is a teremben. Asztalozva-székezve 20 fő befogadására 

alkalmas. Alapterülete 37 négyzetméter (8 m × 4,6 m), aljzata laminált parketta. 

EMELETI KLUBTEREM

A helyiség kisebb konferenciák, értekezletek, termékbemutatók, tanfolyamok számára hasznosít-

ható, jelenlegi funkciója játszó/szabadidő szoba. Alapterülete 30 négyzetméter (6,3 m × 4,8 m), 

aljzata laminált parketta. 

FICAK JÁTSZÓSZOBA

A helyiség egyszemélyes irodaként használható, internet-csatlakozással, telefonvégződéssel 

rendelkezik. Alapterülete 12 négyzetméter (2,5 m × 4,8 m), aljzata laminált parketta. 

EMELETI IRODA

Többfunkciós terem: mivel a kiállítási anyagok csak a falakat foglalják el, a kiállítás ideje alatt a 

teremben egyéb programok is helyet kaphatnak. A képeket, fotókat sínről függesztve felül-

ről,  vagy a falra szöggel tudjuk installálni. Alapterülete 64 négyzetméter (13 m x 4,9 m), aljzata 

laminált parketta. 

KELETI KIÁLLÍTÓTEREM

A közösségi ház Fiskális út felőli oldalán, az épület előtt nagyméretű füves rész található, mely 

ideális nagyobb nézőszámú szabadtéri rendezvények lebonyolítására. 8 × 6 méteres színpad 

fér el, kiépített 3 fázisú áramcsatlakozási lehetőséggel.  A színpad előtt kb. 400 főre oldható 

meg a székezés. Két oldalról is megközelíthető: a Fiskális út és a Selmeci utca felől. A Selmeci 

utca felőli kapun nagyobb szállító autó is be tud járni, pl. színpad, hangtechnika felépítéséhez.

ELSŐ KERTHELYISÉG 

ÖREGHEGYI KÖZÖSSÉGI HÁZ
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A nemrég felújított udvar gyalogosan az épületből, illetve a Selmeci utcai parkoló felől köze-

líthető meg. A hátsó udvar is rendelkezik nagyméretű autó bejárására alkalmas kapuval, innen 

szintén lehetséges a szállítás, be- és kipakolás. Az udvar területén egy kisméretű kemence 

épült, mely lehetőséget biztosít kisebb-nagyobb rendezvények alkalmával a sütésre. Az ud-

var ideális helyszín születésnapok, családi- és csapatépítő összejövetelek, kisebb (60–80 fős) 

koncertek megrendezéséhez. 10 darab nagyméretű napernyő, fém kerti székek és asztalok 

állnak a vendégek rendelkezésére.

HÁTSÓ UDVAR

ÖREGHEGYI KÖZÖSSÉGI HÁZ



A Felsővárosi Közösségi Ház – amelyet sokan még ma is Zsuptipróként emleget-

nek – a legrégebbi azon székesfehérvári épületek között, amelyek a köz művelő-

dését szolgálják a városban. A ház falán olvasható dátum szerint 1913-ban készült 

el a felsővárosi lakosok adományaiból és munkájával.

A több mint százéves épület a Szent Sebestyén- vagy Juhász-templom mellett 

található. 2009 óta a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ részeként 

működik. Néhány évvel ezelőtt, 2017-ben 13 millió forintból újult meg a tradici-

onális középület, hátsó udvarában pedig – a felsővárosiak összefogásával – egy 

búbos kemence is megépült. A hangulatos környezetben kialakított kemence 

igazi ékessége Felsővárosnak, a kertben kitűnő lehetőség kínálkozik arra, hogy az 

emberek együtt tölthessék szabadidejüket.

FELSŐVÁROSI KÖZÖSSÉGI HÁZ

FELSŐVÁROSI
KÖZÖSSÉGI HÁZ

8000 Székesfehérvár, Havranek József utca 27.

MEGKÖZELÍTÉS A BELVÁROSTÓL

20 perc 10 perc 33, 34 a közeli utcákban

SZÉKESFEHÉRVÁRI KÖZÖSSÉGI ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT
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A HÁZBAN TÖBB HELYISÉG BÉRELHETŐ:

Az előtérből nyílik a 35 négyzetméteres terem, amelynek padlója laminált parkettával borított, 

ablakát függönnyel lehet elsötétíteni. Az itt elhelyezett asztalok, székek például kézműves 

foglalkozások megtartását teszik lehetővé. 

TÁRSALGÓ

A társalgóból és a folyosóról is be lehet jutni a 128 négyzetméteres színházterembe, amelyben 

a 38 négyzetméteres (kb. 7 × 4 méteres) színpad van. A helyiség egyik falán tükör található, így 

a terem tökéletesen alkalmas táncos, mozgásos foglalkozások megtartására. A tükör ízléses 

drapériával elfüggönyözhető, így más jellegű rendezvények esetében sem zavaró. Az ablako-

kat is függönnyel lehet elsötétíteni. A teremből néhány lépcső vezet fel a színpadra, amelyhez 

függöny, hang- és fénytechnika tartozik, így kisebb előadások, bemutatók tartására tökélete-

sen alkalmas. A terem székekkel, asztalokkal berendezve kb. 60 fő befogadására alkalmas, a 

sorokba rendezett székeken 90–100 néző ülhet le a színpad előtt.

A színházterem helyszíne volt és lehet koncerteknek, gyermek- és felnőtt táncháznak, jóga és 

más mozgásos foglalkozásnak; jótékonysági estnek, iskolai bemutatóknak, egyesületi össze-

jöveteleknek. Lehetőség van akár előadások, képzések megtartására is, a helyiség családi ese-

mények (születésnap vagy esküvő) megrendezésére is alkalmas. Egy eseménnyel összekötve 

a folyosón-előtérben kisebb kiállításokat is lehet rendezni. Az épületen belül van mellékhe-

lyiség.  Egy konyha nyílik a folyosóról, ahol főzési lehetőség egyelőre nincs, de a kiadóablakot 

használva büféként funkcionálhat.

SZÍNHÁZTEREM

A ház mögötti udvar nagyon hangulatos: föltekintve a Szent Sebestyén-templom tornyában 

gyönyörködhetünk, tavasszal és nyáron virágok nyílnak az ágyásokban. Itt található a kemen-

ce, amely fölé mutatós tetőt is húztak – kisebb gasztronómiai rendezvényekhez ideális. A ker-

tet kihasználva nyári táborok is szervezhetők.

UDVAR ÉS KEMENCE

FELSŐVÁROSI KÖZÖSSÉGI HÁZ



Az Alkotóház jellegzetes sváb kék színével messziről kitűnik a Kertalja utcában. A 

hagyományőrző és közösségi célokat szolgáló intézményt 2019 őszén avatták fel a 

német és sváb hagyományairól is ismert Felsővárosban. 2021 januárja óta a Székes-

fehérvári Közösségi és Kulturális Központ telephelye.

A házat kívül-belül renoválták, látogatóit a hosszú udvarról és a 20 négyzetméte-

res tornácról belépve hófehér, tiszta falak, új burkolatok fogadják. Az Alkotóház két 

szobával, konyhával bérelhető, tornáca, udvara is használható.

FELSŐVÁROSI ALKOTÓHÁZ

FELSŐVÁROSI
ALKOTÓHÁZ
8000 Székesfehérvár, Kertalja utca 8.

MEGKÖZELÍTÉS A BELVÁROSTÓL

20 perc 10 perc 33, 34 4 személygépjármű

23

SZÉKESFEHÉRVÁRI KÖZÖSSÉGI ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT



24

BÉRELHETŐ HELYISÉGEK:

Az Alkotóház első, 23 négyzetméteres helyiségét tisztaszobaként tervezték berendezni. A 

tisztaszoba a 19. században, a 20. század első felében, de sok helyütt még jóval tovább is a 

magyar parasztházak reprezentatív jellegű szobája volt. Bemutatóteremként is jól funkcionál. 

A szoba északkeleti fekvésű, redőnnyel teljesen besötétíthető. Padlózata laminált padló.

TISZTASZOBA

A következő helyiség egy nagyobb, 38 négyzetméteres foglalkoztató. Két szoba összenyi-

tásával hozták létre ezt a nagy közösségi teret, amelyet különféle rendezvények, programok 

megtartására használhatnak a felsővárosi közösségek. Délnyugati fekvésű, nagy ablakai kife-

jezetten világossá teszik a szobát. Padlózatát járólap borítja.

FOGLALKOZTATÓ

Az Alkotóházban a képzőművészeti foglalkozások mellett gasztronómiai programokat is ter-

veztek. Ehhez a ház hátsó traktusában lévő teakonyha és annak előtere szolgálhat megfele-

lő helyként. A konyha 6 négyzetméteres, mosogató és konyhaszekrény van benne, szintén a 

délnyugati oldalon helyezkedik el, aljzatát járólap borítja.

A házban külön kialakított férfi és női, illetve akadálymentes mellékhelyiségek találhatók. Az 

épület rendelkezik akadálymentes bejárattal. Fűtésre két fűtő-hűtő klímaberendezés és négy 

mennyezeti fűtőpanel használható.

KONYHA

FELSŐVÁROSI ALKOTÓHÁZ



KIRÁLYKÚT
EMLÉKHÁZ
8000 Székesfehérvár, Mikszáth Kálmán utca 25.

A Királykút Emlékház 2011 óta tartozik a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális 

Központhoz; nagyterme a Királykút és Felsőváros történetét, emlékeit bemutató 

állandó kiállítás mellett főként irodalmi rendezvényeknek ad otthont. Az épületben 

a városrész két önkormányzati képviselőjének irodái is helyet kaptak. 

Az egykori leírások és a városi legenda szerint Székesfehérvár egyik legrégebbi, 

középkori eredetű kútja onnan kapta a nevét, hogy a koronázási ceremóniákra ér-

kező királyok a városba való bevonulásuk előtt itt álltak meg és vizénél frissítették 

fel magukat. A kutat a 18. század végén vették körül a ma ismert emeletes épülettel. 

A késő barokk stílusú kútház és a hozzá tartozó lakóház mindig városi tulajdonban 

álló középület volt. Miután a közkút és a lakóház funkcióját egyesíti, ritka építmény-

nek számít Magyarországon. Az újjáépítés után, 2012-ben nyílt állandó kiállítás fo-

tók, egykori térképek, valamint régészeti és tárgyi emlékek segítségével mutatja be 

a hagyományait leghívebben őrző és ápoló székesfehérvári Felsőváros történetét, 

az épület földszintjén pedig látható az egykori, bővizű kút helye is.

BÉRELHETŐ HELYISÉG  

Az emlékház nagyterme bérelhető. A terem kisebb kulturális események (irodal-

mi estek, könyvbemutatók) és klubfoglalkozások számára ideális. Alapterülete                    

49 négyzetméter (7 × 7 méter), aljzata kőpadló, székezve 40 személy befogadásá-

ra alkalmas. Az ablakok nem sötíthetők, fűtése egyedi (gázkonvektor).

KIRÁLYKÚT EMLÉKHÁZ

MEGKÖZELÍTÉS A BELVÁROSTÓL

20 perc 10 perc 26, 26A, 26G, 
27, 32, 38

a közeli utcákban
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A Kisfaludi Közösségi Ház Székesfehérvár-Kisfalud városrész kulturális, közéleti és 

közösségi központja. A Kisfaludi Polgárok Érdekvédő Egyesülete kezdeménye-

zésére épült házat 2006 szeptemberében avatták fel, kezdetben az Öreghegyi és 

Felsővárosi Közösségi Ház működtette, 2009 óta a Székesfehérvári Közösségi és 

Kulturális Központ telephelye.

A ház több művészeti csoport és a helyi nyugdíjasklub állandó otthona, nagyter-

me pedig kiállítások, irodalmi estek, táncos összejövetelek kedvelt helyszíne. A ház 

melletti hatalmas zöldterületen található a sportpálya, melyen rendszeresen ren-

deznek szabadtéri eseményeket és gasztronómiai programokat is. Itt kapott helyet 

a gyermekek több korosztályának is megfelelően kialakított, modern játszótér és a 

felnőttek „játszótere”, a kültéri testedző eszközöket kínáló fitneszpark is.

KISFALUDI KÖZÖSSÉGI HÁZ

KISFALUDI
KÖZÖSSÉGI HÁZ
8000 Székesfehérvár-Kisfalud, Könyves Kálmán utca 10/A.

MEGKÖZELÍTÉS A BELVÁROSTÓL

15 perc 22 12 személygépjármű,
2 mozgáskorlátozott
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AZ ÉPÜLET ALSÓ SZINTJE AKADÁLYMENTES. 
HELYISÉGEIBŐL KETTŐ BÉRELHETŐ:

A földszinten található nagyterem 150 négyzetméteres. Előadásokra berendezve kb. 100–120 

fő fér be, étkezős rendezvények esetén kb. 80 fővel lehet kalkulálni. Déli fekvésű, sok ablak-

kal, egyelőre nem légkondicionált és nem sötétíthető, padlózata kő taposó. Két kijárata van az 

utcára is. A földszinten van női és férfi mosdó, illetve egy kis méretű konyha is (mikrohullámú 

sütővel, kávéfőzővel és hűtővel).

NAGYTEREM

Az emeleti klubszoba 70 négyzetméteres, 30–40 ember befogadására alkalmas. Északkeleti 

fekvésű, viszonylag árnyékos, kőpadlós. A tetőtérben helyezkedik el, ezért egyik oldalán a fal 

ferde. Az emeleten egy mellékhelyiség található.

KLUBSZOBA
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A klubfoglalkozások, kisebb szakkörök és társas összejövetelek lebonyolítására 

szolgáló Vízivárosi Közösségi Klubot 2013-ban avatták fel, létrejötte óta a Székes-

fehérvári Közösségi és Kulturális Központ telephelyeként működik. A klubban ka-

pott helyet a városrész önkormányzati képviselőjének irodája is.

Alapterülete 62 négyzetméter, ebből 42 négyzetméter a klubterem. Ehhez tartozik 

egy 4 négyzetméteres konyha és egy mosdóhelyiség. A közösségi klubban bizto-

sítva van az internet elérhetőség.

VÍZIVÁROSI
KÖZÖSSÉGI KLUB
8000 Székesfehérvár, Budai út 94.

VIZIVÁROSI KÖZÖSSÉGI KLUB

MEGKÖZELÍTÉS A BELVÁROSTÓL

15 perc 5 perc 14, 22, 24, 25, 35, 
41, 42, 43, 44

a közeli utcákban

33

SZÉKESFEHÉRVÁRI KÖZÖSSÉGI ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT



Az egykori Picur büféből kialakított Csalai Közösségi Tér 2019 júniusa óta szolgálja 

a városrészben élőket, korábban A Szabadművelődés Háza, jelenleg a Székesfe-

hérvári Közösségi és Kulturális Központ működteti. A csalaiak régi vágya volt egy 

olyan fedett közösségi tér, ahol találkozhatnak, különböző programokat, rendez-

vényeket szervezhetnek – ezt a vágyat valósította meg a fehérvári önkormányzat, 

amikor saját forrásból megvásárolta, majd felújította az épületet.

A ház gyakorlatilag egy légterű: a közösségi alkalmakat szolgáló helyiséget egy 

középen álló fal osztja részben ketté. A fal egyik oldalán a korábbi bisztró hangula-

tát idéző pult elején számos színes polc ad helyet gyerekjátékoknak, a pult mögött 

konyhát alakítottak ki. A közösségi házban több kisebb kiszolgáló helyiség (folyosó, 

tároló, raktár) és természetesen mellékhelyiség található. A tér világos, a falak fehé-

rek, a burkolat a teremben linóleum, a többi helyiségben taposó. A termet szalag-

függönnyel lehet árnyékolni.

A közösségi tér 5 asztallal és 30 székkel rendelkezik, asztalok nélkül több embert is 

tudnak fogadni.

A közösségi tér alkalmas különböző témájú előadások, lakossági fórumok megtar-

tására, de akár véradást, kisebb szűrőnapokat is lehet itt szervezni családi rendez-

vények (születésnap) helyszínéül is szolgált már a ház, valamint varrótanfolyamot is 

rendeztek itt terembérléssel.

Az épülethez nem tartozik kert, így szabadtéri rendezvényekre megrendezésére itt 

nincs lehetőség. 

CSALAI KÖZÖSSÉGI TÉR

CSALAI
KÖZÖSSÉGI TÉR
8000 Székesfehérvár-Csala, Fő utca 1.

MEGKÖZELÍTÉS A BELVÁROSTÓL

20 perc helyközi járat
indulás: Piac térről

az épület mellett

35

SZÉKESFEHÉRVÁRI KÖZÖSSÉGI ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT



KEMENCÉK

A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ három telephelyén 

is található kemence, amelyek kiváló lehetőséget biztosítanak egy-egy 

családi, baráti összejövetel, egyesületi vagy céges esemény számára, 

hiszen a résztvevők sok egyéb közös élmény mellett gasztronómiai 

élvezetek részesei is lehetnek.

KEMENCÉK

A gasztroudvarban a hűtővel, mosogatóval, konyhapulttal felszerelt konyha mel-

lett két kemence is szolgálja a vendégeket. A kemencék között egy hagyományos 

sparhelt, valamint egy grillező rész is található, ezen kívül van egy előkészítő asztal 

is. A kemencék felfűtése 3-4 órát vesz igénybe, a szükséges sütési hőfokot órákon 

át megtartják; használatukhoz a fát biztosítjuk a helyszínen.

KÖZÖSSÉGI KÖZPONT – FEKETEHEGY-SZÁRAZRÉTI
KULTÚRUDVAR
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KEMENCÉK

A kisebb, hátsó kertben található kemence ugyan nem túl nagy, de van mellette 

egy „sparhelt” is, külön fűtéssel, amelyet elősütésre lehet használni. A kemencét kb. 

2,5–3 óra lehet felfűteni. Ezen kívül található az udvaron egy grillező is. Munkapult 

nincs, a sütéshez szükséges előkészületeket asztalokon lehet elvégezni.

ÖREGHEGYI KÖZÖSSÉGI HÁZ

KEMENCÉK

A ház hangulatos hátsó udvarában található a felsővárosiak összefogásával készült 

kemence, amely fölé tetőt is húztak az építők. A kemence felfűtése 3–4 órát vesz 

igénybe; a sütéshez 25–30 kiló fa szükséges, a fát az eddigi gyakorlat szerint a 

használók szerzik be. A kemencéhez a ház egy nagyobb tepsit tud biztosítani, a 

kisebbeket a vendégek hozzák. Sütőlapát (pl. kenyérsütéshez) egyelőre nem áll 

rendelkezésre.

FELSŐVÁROSI KÖZÖSSÉGI HÁZ
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TEREMBÉRLÉS:

70/507-7753
terember@fehervariprogram.hu

SZÉKESFEHÉRVÁRI
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