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1946-ban a Klinger Henr ik R T . művelődési házának 
megalapítói maguk sem gondolták, hogy a HÁZ 50. születés
napját a HÁZ nagyszerű újjászületésével ünnepli majd meg 
Budakalász. A k k o r i b a n sok-sok felajánlással és lelkesedéssel a 
gyár munkásai maguk építették fel a házat. A faluházat a 
Lenfonó Kultúrház épületének megtartásával, beillesztésével 
kellett felépíteni. Túri A t t i l a építész - budakalászi polgár -
kiválóan megoldotta a feladatot, tervei alapján a Bau System 
kivitelezői nagyon szép épületet emeltek a volt „Lenfonó" 
helyén. A z intézmény nagyságrendjét jelzi, hogy 1600 m 2 

alapterülettel rendelkezik, és az összes építési, berendezési, stb. 
költség meghaladja a 100 millió forintot. 

Hogyan vállalkozhatott egy nyolcezernél alig valamivel 
nagyobb lélekszámú település egy ilyen méretű kulturális célú 
beruházásra, alig több mint 300 milliós költségvetésből? M i 
lyen tételek csökkentik az önkormányzatra háruló beruházási 
terheket? 

A kormány 50 millió forintos céltámogatása. A z új in
tézmény megnyitásakor felszabaduló két hasznosítható ingat
lan, kb. 30 millió forint értékben. 

H a már a pénzről van szó, itt említjük meg, hogy a falu
ház éves várható költségvetése a hasonló nagyságú intézmé
nyek költségvetésének fele, háromnegyede között van, alkal
mazott létszáma szintén kb. a felét teszi k i a hasonló intézmé
nyek létszámának. 11 ember (takarítók, gondnokok, techni
kus, ügyeletesek, könyvtárosok, szervezők) gondoskodik majd 
arról, hogy akár a hét 168 órájában bármikor működőképes 
legyen az intézmény. A z épületben hét, különféle rendezvény
re, programra alkalmas helyiség és az ezekhez kapcsolódó k i 
egészítő, ellátó terek, társalgók, kávéház és könyvtár működik 
majd. A tervező építész - Makovecz tanítványként - a termé
szetes anyagok alkalmazására törekedett, és a gyökerekhez, a 
tradícióhoz való kötődést hangsúlyozva az épület falaiba beépí
tette a lakosság által adományozott régi budakalászi köveket, 
címeres téglákat. A z új faluház építészeti megfogalmazásában is 
az időbeni és értékekbeni folytonosságot képviseli. 

Közintézmény átadásakor óhatatlanul felmerül a kérdés, 
hogy az milyen hatásfokkal fog működni. Már az indulás pil la
natában kb. 70 százalékos lesz a termek kihasználtsága, egy 
térbe szervezve a faluban szétszórtan működő kulturális cso
portokat, közösségeket. 

A z új faluházban kap helyet: 
a könyvtár, a zeneiskola és alakuló zenekarai, a Lenvirág 

Együttes, a Kalász Együttes, három népzenei együttes, a Kalász 
Újság szerkesztősége, a Régió Rádió stúdiója, a majdani kábel
tévé, lakodalmak, bálok, falufórumok, konferenciák a bálte
remben, házasságkötések, családi ünnepek, ünnepi műsorok és 
összejövetelek méltó környezetben a díszteremben, a falu hiva
talos és c iv i l szervezetei, egyesületei, klubjai, pártszervezetei, 
stb., a sportklubban, valamint az udvari pályákon a kézilabda 
szakosztály, az N B Il-es tenisz szakosztály, illetve a mozgásra, 
sportolásra vágyók, a művelődési ház rendezvényei, tanfolya
mai, szolgáltatásai és a kávéház, mely a fenti rendezvények 
mindegyikét képes lesz kiszolgálni. 

A Kalászi Faluház tehát egy többfunkciós intézmény, 
amelynek a művelődési házi tevékenysége csupán az egyik, de 

meghatározó elemét jelenti. Terveinkben is ennek a több
funkciósságnak az erősítésére törekszünk, és örömmel foga
dunk minden olyan kezdeményezést, javaslatot, észrevételt, 
igényt, amit Budakalász lakói a faluház működésével kapcso
latban megfogalmaznak. A Kalászi Faluház kiválóan alkalmas 
és fogadókész konferenciák, képzések, tréningek, fogadások 
szervezésére és vendégül látására is. 

A z árnyas fák között fekvő, nemes szép épület mellett 
nem mehet el érdektelenül sem falubeli, sem idegen, s az épít
tetők bíznak benne, hogy az intézmény emblémájában szereplő 
„búzaszem-ház" dúsan kivirágzik. 

M i n t budakalászi polgárnak, kérem, engedjék meg, hogy 
személyesebb hangot üssek meg: büszke vagyok arra, hogy 
Budakalász - a kultúra háttérbe szorulása idején - felépített 
egy ilyen faluházat! A m i k o r a még épülő házba először belép
tem, öröm, lelkesedés, s talán most először istenigazából: büsz
keség töltött el, hogy budakalászi vagyok, hogy olyan faluban 
lakom, amely ilyen értéket tud teremteni, amelynek önbecsü
lése nem engedte, hogy alább adja! 

A z augusztus 18-i ayatóünnepségen Kuncze Gábor bel
ügyminiszter és - budakalászi polgártársunk - K u l i n Ferenc 
országgyűlési képviselő, a megnyitó fővédnökei vágták át az 
avatószalagot, és adták át a falu közösségeinek az intézményt. 
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