
Gond Óbudán
Megmarad-e

Krúdy Gyula ufolsó lakása?
Az óbudai lakótelepi építke

zések szünet nélkül folytak a 
télen is. de csak a korábban 
kijelölt területeken: a Vörös- 
kereszt utcában, a Szentend
rei úton és a Vörösvári úton. 
továbbá a Vörösvári út mö
götti. korábban már szanált 
területeken.

A napokban újabb nagy te
rületeken kezdődött meg a 
bontás, ósdi lakóházak szaná
lása. Néhány nap óta bontják 
a Fényes Adolf utca bal oldali 
házsorát. Harminc évvel ez
előtt ez volt a Kiskorona utca. 
Egvidejűleg megkezdődött a 
Mókus utca házainak bontása 
is. a jövő héten pedig sorra 
kerülnek a Tanuló utca és a 
Kiscelli utca öreg épületei.

Kurilla József, a Hl. kerület 
tanácselnök-helyettese elmon

d o tta : az építési szakemberek 
a Műemléki Felügyelőség 
munkatársaival közösen már 
hónapokkal ezelőtt gondosan 
megvizsgálták minden öreg 
ház múltját, nevezetességeit 
Felmerült néhány probléma, 
nevezetesen éppen a Mókus 
utca bontásával kapcsolatosan. 
Itt áll egy régi vendéglő, az 
egykori Kéhli borozó, amelyet 
huszonöt évvel ezelőtt stílusta
lanul és jellegtelenül keresz
teltek más névre. Kiderült, 
hogy több millió forintba ke
rülne az épület megmentés* 
A (bontás sorsára iut n mint
egy 300 éves egykor; Bródi 
kávéház is. amelynek falai kö
zött több mint eev évtizede 
a Frankéi Leó művelődési ház

talált otthonra, míg a hozzá 
kapcsolódó épület — amely a 
híres óbudai füvesasszony há
za volt — most a Hazafias 
Népfront otthona.

Nagy gondot okoz a Krúdy- 
ház néven ismert Dugovits 
Titusz tér 15. számú ház Itt 
halt meg 1933. május 12-én 
Krúdy Gyula, aki az utcai 
front háromszobás lakásában 
lakott. Ma emléktábla hirdeti, 
hogy e házban élt és dolgozott 
halála nap iáig az író. A bon
tási és újjáépítési terv szerint 
aligha kímélhetik meg a csá
kánytól ezt az öreg házat, egy
előre azonban meghosszabbí
tották életét. A Fővárosi Beru
házó Vállalat megkezdte a 
homlokzat tatarozását. Rend
behozzák a lellegzetes kaput, 
a homlokzatot, a díszes abla
kokat. mert az óbudai tanács 
május 12-én Krúdy Gyula- 
emlékünnepséget rendez.

Mi lesz a ház végső^ sorsa, 
egyelőre nem tudni. A bulldó
zerek már a régi református 
templom környékét takarít
ják. a Fényes Adolf utca bal 
oldala már az épf >ket várja 
A római katolikus plébánia
templom körül új iskola, böl
csőde. óvoda és kultúrház 
épül. Megmarad a több mint 
300 éves plébániaépület terek
kel és parkokkal övezik majd 
az itt emelkedő úi épületeket 
a Kálvin utcában és a Fénves 
Adolf utcában emelkedő új 
középmagas és magasépítésű 
házakat
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