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Idén összesen 52 III. kerületi diák pályá-
zott az önkormányzat ösztöndíjára. Közü-
lük 26-an nyerték el a támogatást.

A Költségvetési Szerveket Kiszolgáló In-
tézményben ismét számítástechnikai
tanfolyamok indulnak. 

Az Óbudai Múzeumban idõszaki kiállítás
mutatja be az 1984-ben bezárt gázgyár 100
éves történetét. Több épülete mûemlék.27

100 éves az Óbudai Gázgyár

5
Jól tanulnak, jól sportolnak

17
Számítástechnikai tanfolyamok

A z író születésének
135., halálának 80.

évfordulóján számos
eseményt tartottak idén
a városrészben. A kettõs

jubileum alkalmából
Óbudán, ahol az író utol-
só éveit töltötte, az ön-
kormányzat kezdemé-
nyezésére Krúdy emlé-

kének szentelték a 2013-
as évet. A rendezvényso-
rozatban négy intéz-
mény, az Óbudai Társas-
kör, a Magyar Kereske-
delmi és Vendéglátóipari
Múzeum, a Kéhli Ven-
déglõ valamint a Mókus
Sörkert és Étterem kul-

turális és gasztronómiai
élményt nyújtó „négy-
szöge” alkotja a Krúdy-
negyedet, mely a jubile-
umi év keretét adta.

A változatos, progra-
mokban gazdag emlék-
év zárásaként, egyben
legfontosabb eseménye-

ként Szindbád-szobrot
avattak az író születésé-
nek 135. évfordulóján a
Fõ téren október 21-én.
Az eseményen Bús Ba-
lázs polgármester mon-
dott ünnepi beszédet.

TUDÓSÍTÁS ÉS ÖSSZEÁLLÍTÁS

A 2-4. OLDALON

Szindbád a Fõ téren 

A Budapesti Közleke-
dési Központ újsze-

rû szolgáltatást, úgyneve-
zett igényvezérelt járato-
kat kíván bevezetni az
Aranyhegyen és a Csúcs-

hegyen. A telefonhívásra
közlekedõ járatok bekap-
csolják a két kertvárosi
részt Budapest közösségi
közlekedési hálózatába. 

INFORMÁCIÓK A 12. OLDALON

Ahagyományos, õszi
takarítási akciót

„Takarítsuk ki Óbudát!”
elnevezéssel szeptember
28-tól október 19-ig ren-
dezte az önkormányzat.

Idén is begyûjtötték a ve-
szélyes hulladékokat, me-
lyeket szeptember 28-án
és október 12-én adhattak
le a kijelölt helyszíneken.

TOVÁBBIAK A 15. OLDALON

Megjelenésünk
Lapunk következõ száma
november 18-án, hétfõn
jelenik meg. Újságunk ko-
rábbi számai is olvasha-
tók a www.obuda.hu
honlapon.

A Krúdy-év zárásaként, egyben legfontosabb eseménye-
ként Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Szindbád-
szobrot avatott a Fõ téren. 

Õszi takarítás a kerületben Igény szerinti buszok Óbudán

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, Szanyi Péter szobrászmûvész, a mû alkotója, Menczer Erzsébet országgyûlési és önkormányzati képvi-
selõ és Bús Balázs polgármester a Szindbád-szobor avatásán
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Krúdy-év

Az író mellszobránál és
egykori óbudai otthonánál
is tartottak megemléke-
zést az önkormányzat szer-
vezésében, a magyar próza
mestere születésének 135.
évfordulóján, a Korona té-
ren október 17-én. 

K elecsényi László
irodalomtörténész

Krúdy egykori barátai-
nak, kortársainak az író-
ról alkotott gondolatai-
ból font jelképes koszo-
rúval emlékezett és fe-
jezte ki tiszteletét az író
iránt, Féja Géza, Kárpá-
ti Aurél, Kellér Andor,
Kosztolányi Dezsõ, Má-
rai Sándor, Schöpflin
Aladár és Szerb Antal
soraiból válogatva. 

„Az élet gazdagsága az
övé, az a kincs, hogy min-
dent másképpen lát, mint
a többiek… Ez a világ,
amit õ álmodik, a bána-
tos, egyszerû frizurájú
nõkkel, a kisvárosi ala-
kokkal, a legendás herce-
gekkel, máris mese és tör-
ténelem, a szemünk elõl
sóhajt el innen (…) Nem e
világból való ember volt.
Megtanította visszafelé
pergetni az idõt, és alá-
zatra szoktatta  a valósá-
got. Az életet csak az em-
lékek vissz-képeiben látta.
(…) A tengerhez lehet
csak hasonlítani; végtelen
és szeszélyes. Befejezhe-
tetlen, de egész. (…) A
kritika mindig bajban volt
vele. Nem is írtak róla
mást, mint föltétlen ma-
gasztalást, vagy föltétlen
elutasítást.(…) Nem vet-
ték komolyan, mert nem
tartozott semmi komoly
klikkhez. (…) Bohém em-
beralakjából hiányzott az
önreklámozás. (…) Pénzt
akart keresni, és ahelyett
remekmûveket írt. (…)
Egész életében elkerülte a
hatalmasokat és mindig
lehajolt a szegényekhez,
pedig mindazzal rendel-
kezett, amelyet a hivata-
los és félhivatalos Ma-
gyarország kegyeltjeitõl
megkövetelt. (…) Õsi ne-
mesi családból szárma-

zott, piarista szerzetesek
nevelték (…) Bátor volt,
mert nem volt párt, iro-
dalmi érdekszövetség
kengyelfutója. Mindig az
egészet írta, azt a Ma-
gyarországot, amely több
és más, mint nép, osztály
és haza. Bátor volt, mert
nem volt világnézete. Õ
csak nézte a világot és le-
írt, amit látott.(…) Írásait
bárhol fel lehet ütni és ab-
bahagyni. Soha nem ma-
rad hiányérzetünk, mint-
ha minden sora mögött az
egész mûvet éreznénk.
(…) Magyarsága õsi, vér-
ségi, a legjobb fajtából
való szilaj, és mégis euró-
pai magyarság. Életében
nem volt soha különöseb-
ben népszerû, csak az írók
szektája becsülte, s az a
néhány olvasó, aki any-
nyira értett a betûhöz,
mint az írók közül is keve-
sen. (…) Mindig az igazat
mondja, oly kísérteties tu-
dással, tárgyismerettel,
mintha valamilyen képte-
len lexikon címszavait
magyarázná. Nem volt
szerepe. Beérte azzal,
hogy író, akinek egyetlen
rangja van a társadalom-
ban: neve a könyv cím-
lapján, amelyet írt. (…)
Átgázolt a nagy mocsá-
ron, de makulátlanul ke-
rült a túlsó partra. Úgy
ment el, miként jött: tisz-
tán és ártatlanul.”

Krúdy szobránál
Az emlékezés virágait

elsõként Menczer Erzsé-
bet országgyûlési és ön-
kormányzati képviselõ és
Bús Balázs, Óbuda-Bé-
kásmegyer polgármestere
helyezte el az író emlék-
mûvénél. A Krúdy-ne-
gyed képviseletében Har-
sányi Mária, az Óbudai
Társaskör igazgatója,
Kiss Imre, a Magyar Ke-
reskedelmi és Vendég-
látóipari Múzeum igazga-
tója, Cecei-Horváth Ger-
gely, a Kéhli Vendéglõ tu-
lajdonosa, Kobzos Kiss
Tamás, az Óbudai Népze-
nei Iskola igazgatója és
Zábó Attila, a Mókus Sör-

kert és Étterem ügyveze-
tõ-igazgatója koszorúzott.
Utánuk a Krúdy Gyula
Angol-Magyar Két Taní-
tási Nyelvû Általános Is-
kola nevében Aulechla
Anna intézményvezetõ, a
Petõfi Irodalmi Múze-
umtól dr. Kelevéz Ágnes
fõosztályvezetõ, Nagy-
kanizsáról, a VOKE Ko-
dály Zoltán Mûvelõdési
Házból Kálmánné Szép
Terézia igazgató, a
„Braunhaxler” Egyesület
képviseletében Tauner
Tibor elnök, a Tabán Tár-

saság Egyesület nevében
Kaszás Ferenc, Kún Ist-
ván, Sebestyén László és
Tóth József emlékezett
az íróra.

Az író otthonánál
Krúdy Gyula 54 éves

korában hunyt el, élete
utolsó három évét töltöt-
te Óbudán, szinte teljes
magányban. Egykori
otthona emlékház, mely
éppen negyven évvel
ezelõtt „menekült meg”,
Kiss Károlynak köszön-
hetõen. A hírlapíró az

akkori Magyar Nemzet-
ben kiállt a bontásra ítélt
ház mellett, aminek kö-
szönhetõen megmarad-
hatott az egykori Krúdy
otthon és az Óbudai
Társaskör, pontosabban
annak elõdintézménye.

A koszorúzás folyta-
tásaként az egybegyûl-
tek, több szervezet kép-
viselõi helyezték el virá-
gaikat. A megemlékezés
a Krúdy Gyula Irodalmi
Kör szervezésében, a
Kéhli vendéglõ nagyter-
mében zárult. 

135 éve született Krúdy Gyula

A magyar próza mesterére emlékeztek

EMLÉKEST. Krúdy Gyula születésének 135. és a Krúdy Gyula Irodalmi Kör megalakulá-
sának 31. évfordulója tiszteletére emlékestet rendezett az irodalmi kör október 17-én.
Az emlékezõk koszorút helyeztek el a Krúdy-emlékháznál, a Krúdy-szobornál és a Kéhli
Vendéglõ Krúdy-emléktáblájánál, majd Király Lajos elnök bemutatta a „Krúdytól-Krú-
dyról” címû antológiát. Az eseményen kitüntetéseket (Krúdy-emlékérmek, díszokle-
velek), tagsági igazolványokat adtak át a vendéglõ Krúdy szalonjában 

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Navigare necesse est,
vivere non est

necesse - Hajózni szüksé-
ges, élni nem muszáj -
kezdte Krúdyra emlékezõ
beszédét Bús Balázs pol-
gármester, idézve az író-
nak az irodalomról és a
mindennapi életrõl Bródy
Sándor kapcsán vallott
gondolatait. „Abból a
Magyarországból jött,
amelyet nem láthatunk
többé viszont, amely Ma-
gyarországon éppen
olyan életkérdés volt az
irodalom ügye, mint akár
a mindennapi kenyér. Az-
az fontosabb volt az iro-
dalom a kenyérnél is,
mert kenyér jóllakásig ju-
tott mindenkinek: az iro-
dalom a hétköznapok
csemegéje volt, amelyet
sûrûn kellett fogyasztani,
hogy az ember harmóniá-
ban maradhasson a han-
gulataival.”

- Krúdy kora kellõen
távolesik a ma élõ gene-
rációk jelenétõl, mégis
egészen közelinek érez-
zük magunkhoz a Szind-
bád történeteket. Nem
kétséges, hogy e nosz-
talgiával vegyes vissza-
vágyódás összefügg
Huszárik Zoltán 1971-
ben forgatott Szindbád
filmjével. A fõszereplõt
megformáló Latinovits
Zoltán a mi Szindbá-
dunk, akivel titkon azo-
nosulni lehetett. Mert
polgár volt õ, egy polgá-
ri értékeket üldözõ, le-
tûnt korban. Konok és

bátor elõadó, a színmû-
vészet történetének
megkerülhetetlen, hero-
ikus alakja - fogalma-
zott a polgármester. 

Varga Mihály nemzet-
gazdasági miniszter,
Szanyi Péter szobrász-
mûvész, a mû alkotója,
Menczer Erzsébet or-
szággyûlési és önkor-
mányzati képviselõ és
Bús Balázs polgármester
leplezte le a Szindbád-
szobrot. Kovács Ákos

dalszerzõ, elõadómûvész
a szoboralak mellett he-
lyet foglalva, Szindbád
asztalánál olvasta fel az
Óbuda a múltban és je-
lenben címû novella-
összeállítást (a mûvet
szépirodalmi rovatunk-
ban, a 25. oldalon kö-
zöljük). Az esemény zá-
rásaként Ittzés Gergely
fuvolamûvész, az Óbu-
dai Danubia Zenekar tag-
ja fuvolajátékát hallgat-
hatták meg a jelenlévõk.

Szindbád a Fõ téren 
Krúdy-díjasok

A Krúdy-év sikeréért végzett munkája elismerése-
ként Krúdy-díjat vehetett át: L. Simon László alelnök
(Nemzeti Kulturális Alap); Szanyi Péter szobrász-
mûvész, a Szindbád-szobor alkotója; Fráter Zoltán
irodalomtörténész; Kovács Ákos elõadómûvész;
Oberfrank Pál színmûvész; Ács Péter (Óbudai
Danubia Zenekar); Népessy Noémi igazgató (Óbu-
dai Múzeum); Gyulai Ivánné igazgató (Óbudai Pla-
tán Könyvtár); Harsányi Mária igazgató (Óbudai
Társaskör); Kiss Imre igazgató (Magyar Kereske-
delmi és Vendéglátóipari Múzeum); Lõrincz Edina
ügyvezetõ-igazgató (Óbudai Kulturális Központ
Nonprofit Kft.); Aulechla Anna intézményvezetõ
(Krúdy Gyula Általános Iskola); Király Lajos elnök
(Krúdy Gyula Irodalmi Kör); Cecei-Horváth Gergely
vendéglõs (Kéhli vendéglõ); Zábó Attila ügyvezetõ
(Mókus Sörkert és Étterem); Borbély Rita kulturális
és turisztikai referens; Horváth András önkormány-
zati fõtanácsadó; Gallai Máté (gallaidesign).

• Szanyi Péter Szindbád-szobra az óbudai Krúdy-év ki-
emelt jelentõséggel bíró projektjeként, Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzatának és a Nemzeti Kulturális
Alap Vizuális Mûvészetek Kollégiumától elnyert 3 millió
forintos támogatásnak köszönhetõen valósult meg.

FOTÓK: SÁNTA BALÁZS

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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A pályamûvek közül
Tenk László Mun-

kácsy-díjas festõmû-
vész, Horváth András,
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzatának fõ-

tanácsadója és Lõrincz
Edina, az Óbudai Kultu-
rális Központ ügyveze-
tõ-igazgatója választotta
ki a legjobb alkotásokat.
A nyertesek október 17-

én az Óbudai Kulturális
Központban vehették át
díjaikat, a pályamûvek
kiállításának megnyitó-
ján.

A rajzpályázat nyerte-
sei: Holczer Sára és
Frajna Mirella az Óbu-
dai Árpád Gimnázium-
ból (felkészítõ tanáruk
Svarczné Micheller Er-
zsébet), valamint Kiss

Dóra, Vajna Barbara,
Kiss Bernadett, Vayer
Friderika, Kozma-Kis
Réka és Budavári Viktó-
ria a Kõrösi Csoma Sán-
dor Két Tanítási Nyelvû
Baptista Gimnázium di-
ákjai (felkészítõ tanáruk
Somogyi Endre).

Az Óbudai Kulturális
Központ közönségdíjat is
hirdetett, így a beérkezett

pályamûvekre a központ
új Facebook oldalán
(https://www.facebook.com
/obudaikulturaliskozpont)
is szavazhatnak novem-
ber 11-ig. A közönségdí-
jon túl, a pályamûvekre
szavazók között - akik
egyben like-olták is a kul-
turális központ új oldalát -
értékes nyereményeket
sorsolnak ki.

A Krúdy-év Óbudán 2013 rajzpályázat nyertesei

A közönségdíjra még szavazhatnak
Az Óbudai Kulturális Központ a Krúdy-év keretében rajzpá-
lyázatot hirdetett, melyre Óbudáról három korcsoportban
jelentkezhettek gimnazisták, szakközépiskolások, fõisko-
lások és egyetemisták. Pályázni Krúdy Gyula életébõl és
mûveibõl szabadon választott témájú alkotással lehetett.

A neves íróról szóló év
egyik legfontosabb szer-
vezõje, egyúttal színtere
az Óbudai Társaskör, mely
Krúdy Gyula születésének
hónapjában, októberben
is számos programmal vár-
ta a közönséget.

• Az irodalom és a zene
izgalmas ízekkel elegye-
dett október 27-én, a
Krúdy-fõzõversenyen.  A
kiválasztott ételeket a
Kéhli Vendéglõben Be-
leznai Endre és Magyar
Attila színmûvészek, a
Mókus Sörkert és Étte-
remben Kozák Danuta
kétszeres olimpiai bajnok
kajakozó és Rédli András
világbajnok párbajtõrözõ
készítette el.

• A kóstolást és ered-
ményhirdetést az Óbudai

Társaskör nagytermében
tartották, majd Szilágyi Ti-
bor színmûvész és a Kék
Duna Koncert-Szalonze-
nekar mûsorát tekinthette
meg a közönség. 

• A 25 éves fennállását
ünneplõ Óbudai Társas-
kör emlékezetes prog-
ramjai közt szerepeltek
a felolvasó-színházi es-
tek, melyek gyakran

Krúdy Gyula életmûvé-
bõl merítettek. Az író
mûvei iránt érdeklõdõk
a nyári, kertben bemuta-
tott „Krúdy Gyula éj-
szakái” címû, Fráter

Zoltán szerkesztette elõ-
adást október 31-én is-
mét megtekinthették a
Katona József Színház
mûvészei elõadásában,
Székely Kriszta rendezé-
sében. Közremûködött a
Kék Duna Koncert-
Szalonzenekar. 

A sportolók jobban fõznek, mint a színészek – ez derült ki a Kéhli Vendéglõben és a Mókus Sörkertben rendezett fõ-
zõversenyen: a legjobbnak ugyanis Kozák Danuta olimpiai bajnok kajakozó bizonyult, a második helyen Rédli And-
rás világbajnok párbajtõrözõ végzett, a harmadik Magyar Attila, a negyedik Beleznai Endre színmûvész lett

Krúdy-hónap az Óbudai Társaskörben

„Menj, hajós, vitorláidra szívek vannak hímezve!” - „Krúdy-álomképek
színpadon innen és túl” címmel ingyenes kiállítással emlékeztek az író-
ra a Békásmegyeri Közösségi Házban 

Krúdy Gyula születésének 135. évfordulója tiszteletére kiállításra és em-
lékdélutánra várta az érdeklõdõket a Krúdy Gyula Irodalmi Kör és az Óbudai
Szociális Szolgáltató Intézmény október 17-én a Kiskorona utca 3. szám
alatti intézménybe. Irodalmi mûsort „Én írónak készültem semmi másnak”
címmel hallhattak. Közremûködött Hegedûs Valér zongoramûvész. Kanizsa
József, az irodalmi kör titkára mondott beszédet az eseményen

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

A Krúdy-évrõl szóló összeállítást készítette Szeberényi Csilla és Klug Miklós
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B eköltözött Szindbád Óbudára, mint egy
tönkrement vadevezõs, aki soha többé

nem mer kalandokra indulni a nagy Duna
mentén, hogy ott olyan dolgokat fedezzen
fel, mint egy új Kolumbusz Kristóf.

- Legfeljebb kocsin járok, ha járok vala-
hová - gondolta az alig magához térõ ha-
jótörött, amikor a plébániai templomban
ráeszmélt, hogy még vannak jó emberek.
Szent András, Szent Flórián és más oltár-
képek szentjei ezen a világon, akiknek tá-
mogatására lehet számítani.

Az apátúr maga is olyan jó öregember
volt, mint egy jövendõbeli szent szobor a
plébániai templomból, csak a sekrestyés
nézegetett gyanakodva a bevándoroltra tö-
vig nyírt haja alól, és magában mormo-
gott, mert megjegyzését nem hallgathatta
el, mielõtt azt elfelejtené a plébániai temp-
lomtól csak ezer lépésnyire nyitható ven-
déglõkben.

S a sekrestyésnek mindennap meg kellett
tenni az ezer lépést, mormogván könynyel-
mû fiatalsága felett, mikor még az ezer lé-
pést éppen õ mérte ki a bormérõ helyekig.

- Legfeljebb kocsin járok - ismételte az
alig magához tért hajós, mint azoknak szo-
kása, akik valami hosszú nélkülözés után
valamely égi vagy földi pártfogást éreznek
a hátuk mögött, s ezért kissé elbizakodnak.

Kisütött a nap Óbuda felett, és a pünkös-
di ünnepekre való ruhákat mind megszárí-
totta az udvarokban kifeszített köteleken:
világoszöld falombokká, rétek sárga virá-
gaivá, mennybeli angyalokká, sõt cukrász-
dák vaníliafagylaltjaivá lettek a nõk a má-
jus-ünnepi öltözetek révén, de némelyek
még a cseresznyeréteshez is (magjával)
hasonlítottak, különösen azok, akik régi di-
vat szerint rózsaszínû harisnyát húztak a
rózsaszínû ruhához, és úgy mentek mindig
a templomba, mintha a saját esküvõjükre
mennének, amely után való lakodalomból
elmaradhatatlan a rétestészta, amilyen
hosszant a boldogságnak kell nyúlni.

Óbuda az álom és a szegénység városa -
mondaná az utazó, aki manapság körülte-
kintene azon a helyen, ahol százesztendõs-
nél alig fiatalabb házakban és emberemlé-
kezet óta zárt kapuk mögött olyan egyhan-
gúan mendegél az élet, mintha elakadt vol-
na az élet forrása valahol a múlt idõkben.
Igaz, hogy kinyílnak a kapuk, amikor reg-
gelenként a szemetes csönget és ugyancsak
kinyílnak a kapuk azok elõtt is, akik ez
alvatag házikókból mindennap fölfrissül-
ve, újra éledve indulnak el a távol Pest fe-
lé a megélhetés 1930-i aranygyapjújáért, a
pengõért, villamos szekéren vagy motoros
kocsin, gyalogszerrel vagy futamodó ha-
jócskán, hogy a messziségben ködbe és
füstbe borult új Trója ellen rohamra men-
jenek. (Mi voltunk „trójaiak” és így tud-
juk, hogy nem nagyon érdemes sok moz-
gást tenni a pesti aranygyapjúért.)

- Óbuda a tánc és a fiatalság városa - ír-
ná naplójába az utazó, ha darab idõre itt
megtelepedne, mert lehetetlenség észre
nem venni azt az utcát, amelyben a táncis-
kola csoportosítja lámpásai köré az ifjúsá-
got. Ebben az utcában vándorol el a három

kilométeres és rosszul kövezett Bécsi út vé-
gérõl a kisleány, hogy a divatos táncok
mellett a régebbi, apáknak és anyáknak
tetszõ táncokból is leckét vegyen, ugyan-
csak idáig koptatja cipõtalpát a két kilo-
méteres, görbe Lajos utcából az óbudai if-
jú, hogy vágyteli fiatal életét a hölgyvilág-
ban pallérozhassa, társadalmi rutinra te-
gyen szert, megpróbálkozzon az élet isko-
lájának elsõ osztályában kitûnni, sõt eset-
leg megismerkedhessen azzal a pogány
szertartással is, amellyel az elsõ szerelem

kínja és üdve jár. Az óbudai élet e régi és
új zeneslágerektõl hangzó tánciskola nél-
kül aligha lehetne mulatságosabb. A tánc-
mester õrzõje a romantikus életfölfogás-
nak, mert kecsességre a mozdulatokban, fi-
nomkodásra a társadalmi érintkezésben és
dalosságra a szerelemben: tanítgatja nö-
vendékeit, miután azok néhány órácskára
kiszabadultak a mindennapi életbõl, a
hallgatag házikókból, a zárt kapuk mögül,
a gonddal teli atmoszférájú utcákból, ame-
lyekben világvárosi szédülettel rohan a vil-
lamos, vagy szegényes álmokról mormog-
va mesél a petróleumlámpa. A tánciskola
környékén még egy „békebeli” kisváros-
nak tûnik föl Óbuda, ahol régi regénybeli
receptek szerint lehet találni és elveszíteni
ifjú szíveket.

- Óbuda a vallás és az öregek városa -
üzenné innen az utazó, ha már megtalálta

a maga házikóját a városban, ahonnan
mindig meghallhatja a misékhez, körmene-
tekhez, zarándokláshoz vagy temetéshez
hívogató harangok üzeneteit. Itt köteles-
ségtudónak kell lenni a harangozónak,
mert a legtöbb lakó tudja a magáét, miután
a tapasztalat és életkor ráeszméltette, hogy
a vallásosságon kívül alig vannak dolgok
az életben, amelyek a szívet és a lelket ko-
molyan érdekelhetnék. Mindez elmarad út-
közben az ember mellõl, amíg vándorlása-
it befejezné, csak a vallás marad meg a

szeretet és megvigasztalódás céljaira.
Minden csalódásokon, hiábavaló próbál-
kozásokon, eredménytelen tennivalókon túl
zeng a Templom utcai ablakok alatt a bú-
csújárók lélekbõl fakadó éneke, zenélnek a
harangok, mendegélnek a „nagyságos úr”
üde tekintetû, megelégedett arculatú, el-
csendesedett lelkületû hívei.

R égente a gyakori temetésekbõl megélt
Óbudán a harangozó és a vendéglõs.

Az újbor kiforrása után az idõ már nekik
dolgozott, mert haltak az emberek a hûvö-
södõ gyalázatos idõjárás folytán és a ha-
lotti toron mindenki kocsmába várta meg a
bánat elmúlását. Most? A legöregebb em-
berek is kiülnek a napsütésbe, eszük ágá-
ban sincs meghalni. Kitartóan szívják a hi-
deg pipaszárat. Napocskát hajt aranysze-
kérben Óbudán a sikátorban is az észak-
nyugati szél.

Óbuda a múltban és jelenben

Krúdy karján kávéházba
Néhány évvel ezelõtt az Óbudai Társaskörben nagy sikert aratott az a sorozat, amely
Krúdy Gyula kalauzolásával a budai városrészek rejtelmeibe vezette be a hallgatóságot.
Most hasonló kalandra hívják a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum láto-
gatóit: Krúdy karján kiskocsmákba, vendéglõkbe és kávéházakba indulnak november 14-
én 18 órakor. Megismerkedhetnek zordon kocsmárosokkal és anyáskodó kaszírnõkkel,
lúdtalpas, bölcs pincérekkel és kétes erkölcsû éjszakai tündérekkel – meg persze a ven-
dégekkel, rég eltûnt negyedekben vagy a mai Budapest újra felfedezésre váró utcáiban.
(Belépõ: 1.200 forint/fõ, mely tartalmaz egy múzeumi belépõt, egy pohár italt és egy kis
harapnivalót. Cím: Korona tér 1.)

A Krúdy novellákból összeállított mûvet Ákos olvasta fel a Szindbád-szobor avatásán, október
21-én a Fõ téren

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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