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VÁLTOZATOS IRODALMI, SZÍNHÁZI, KÉPZŐMŰVÉSZÉT! ES GASZTRONÓMIAI ELMENYEKET KÍNÁLNÁK A MA KEZDŐDŐ KRUDY-EV RENDEZVÉNYEI ÓBUDÁN

Krúdv-szoborállítás és bibliocikli
JOBBÁGYI ZSÓFIA
A Knídy-év keretében, Óbuda nap
ján, szombaton a III. kerületben el
kezdődik az író tiszteletére rende
zett színes programsorozat, melynek 
csúcspontjaként októberben felállít
ják a Szindbád történetek alkotójá
nak szobrát, ami jellegében 1 atinovits 
Zoltán sanművészt is megidézi. Kü
lönleges kezdeményezésként összeállt 
a Krúdy negyed is, ahol gasztronó
miai különlegességekkel és irodalmi 
szalonnal várják a látogatókat.

Krúdy-évet hirdetett idén Óbuda az 
író halálának nyolcvanadik, születé
sének százharmincötödik évforduló
ja tiszteletére. A tervek szerint októ
berben a kerület egy Szindbád-szobor 
felállításával is tiszteleg Krúdy Gyu
la előtt, ami jellegében Latinovits Zol - 
tán színművészt idézi majd. A meg

emlékezés Óbuda napján, május 4-én 
kezdődik, de a múzeumok, az Óbudai 
Társaskör, a Platán Könyvtár és több 
étterem is irodalmi szalonnal, színhá
zi bemutatóval és számos egyedi prog - 
rammal tiszteleg az író előtt, egészen 
az év végéig.

Az egyik legkülönlegesebb kezde
ményezés a Krúdy-negyed, melyben 
részt vesz a Kereskedelmi és Vendég
látó-ipari Múzeum, az Óbudai Társas
kör, a Mókus Sörkert és a Kéhli ven
déglő is. Utóbbi helyszín - és a teljes 
negyed -  életrajzilag is szorosan kap
csolódik az íróhoz, aki szívesen járt a 
Kéhlibe fröccsözni, hiszen élete utol
só éveit Óbudán töltötte. A Társas
kör kertjében május 4-én zene és iro
dalommal fűszerezett „gábli” várja a 
vendégeket. Krúdy úgy ír a rendhagyó 
villásreggeliről, mint a férfiak ebéd

előtti étkezése, ami „az asszonyok 
megállapítása szerint már sok bajnak 
volt az okozója, de minden bizonnyal a 
déli étvágytalanságnak, amelyből leg
könnyebben támadnak a családi ve
szekedések”. A Társaskör Óbuda-napi 
programjában Lukács Sándor Krúdy 
Gyula írásaiból olvas fel, de az érdek
lődők az úgynevezett hangosfotel se
gítségével meghallgathatják Fráter 
Zoltán A Krúdy-recept - Hogyan kell 
élni? című hangoskönyvét is.

Az Óbudai Kulturális Központ be
kapcsolódva a Krúdy-évbe szintén 
május 4-én inkább külsőségekben 
tiszteleg az író előtt, így a századfor
dulós hangulatot és a korabeli világot 
csempészi vissza a kerületbe, később 
pedig a Szindbád-történetek alkotó
jának műveihez kapcsolódva mozi- 
elöadásokkal emlékezik.

A Platán Könyvtár több kezdemé
nyezéssel is kapcsolódik az emlék
évhez, legszorosabban a Krúdy-mű- 
vekhez kötődő négy felolvasóesttel, de

már elindították a „bibliocikli” prog
ramot is: a Római-parton álló Fellini 
Kultúrbisztró vendégeinek biciklin 
szállítják a könnyed olvasnivalót. ■


