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Szentendrei vízió 1 (Áprily Lajos)
Zuhog a fény a ház-sorok falára,
megtündököltet minden ablakot.
A római Castra Ulcisiára
valamikor i) így ragyoghato).
Lábak dobbantak, had vonult kevélyen,
belerezzent minden útmen, ház,
íjak villantak, s ragyogo) a fényben
ezer feketebőrű szír íjász ...

Szentendrei vízió 2 (szerbek a 18.században)
A meggazdagodásnak három forrása volt: a szőlő- és bortermelés, az ipar, valamint a kereskedelem
és a szállítás. Két-három nemzedék például meg zszerezte a szőlőtermesztést és a kiváló vörösbor
vízi és szárazföldi utakon Ausztriába, Csehországba és Lengyelországba is eljuto'.

Szentendrei vízió 3 (Bánovszky miklós 1926)
Kiköltözésünk után elkezdtünk ismerkedni az ódon
városkával. Nagyon érdekesnek találtuk; a pravoszláv
templomok, emlékkeresztek és oszlopok, az 1200-ból való
katolikus templom, a kálváriák, a régi lakóházak a múltat
idézték; a városkán keresztül folyt a Bükkösnek neveze'
patak...  mondo'uk a polgármesternek, hogy kiállítást
szeretnénk csinálni.

Szentendrei vízió 4 (Bálint Endre 1940)
Nyaranta tömegével zarándokolnak különféle
s lusárnyalatú művészeink  Szentendrére, ahol kora
reggel elfoglalva egy sarkot a kopo3alú és düledező
házak tövében festeni kezdik a város valamelyik részletét.
A festőkön kívül kecskék uralják a vidéket...  Az
egymásfölé építe' házak érdekes szerkeze4
megjelenése, a város színeinek állandó változása, a
várost környező dombok varázsa, a Duna közelsége és
egy nehezen 4sztázható vonzás, amivel a művészeket
magához közelí4 ...

Szentendrei vízió 5 (2015)
A 11-es úton kívül nagyjából  zszer annyi szentendrei él, mint azon belül.
A 11-es úton reggel rossz elindulni Pestre, de este jó hazatérni.
A 11-es út a város főútja és életveszélyes autópályája.
A 11-es út összekapcsolja a külső városrészeket Pannónia-teleptől Boldogtanyáig.
A 11-es úton nagyon nehéz gyalogosan átkelni, főleg ahol nincs lámpás zebra (Posta).
Két kapu a 11-es út falán a HÉV-aluljáró és a Bükkös-híd.
A HÉV aluljárót nehezen használják az öregek, betegek, babakocsisok, kerekes-székesek és a fáradtak.
A HÉV-aluljáró fölö' jelzőlámpás felszíni gyalogos átkelőt kell építeni.
(Forgalomtechnika: A 11-es út érinte) szakaszának csomópontjaiban összehangolt jelzőlámpás szabályozás
üzemel. A gyalogos aluljáróhoz legközelebbi csomópontok az autóbusz végállomás kapcsolata és a Vasú,
villasor T-csomópontok 3 fázisú irányítással, de gyalogos átkelési lehetőség csak a főú)al párhuzamos irányban
van. A csomópon, szabályozás keretében kialakítható - főutat keresztező -átkelők nem esnének a fő gyalogos
irányba. A gyalogos aluljárónál létesíthető gyalogos átkelőt középszige)el kell kialakítani, hogy az oszto)
pályás szabályozással az összehangolásba illeszthető legye, illetve jelzőlámpás működés nélkül is biztosítsa a
gyalogos keresztezés lehetőségét.)

A felújíto' HÉV-aluljáró kényelmes gyalogos passzázs, kiállítótér és információs pont.
A felújíto' aluljáró két oldalfala teljes felületen keret nélküli világító - kiállító üvegportál.
Az aluljárót az oldalfalak folyamatosan túlvilágítják, ezért hívogató és kíváncsivá tesz.
A kiállító felületekre havonta pályázni lehet (várostörténet, műalkotások, fotók, információk).

Költségbecslés
Üvegvitrin (50 cm mély) két oldalt,    2x120 m2 x 40,- eFt/m2=  9.600,- eFt
Világítás (100 db lámpatest)                                                                  500,- eFt
Kiskockakő padló- és térkőburkolat 200+200 m2 x 8,- eFt/m2=  3.200,- eFt
Lépcsőburkolat javítás, mennyezeHestés, stb                                 1.400,- eFt

Összesen (ne'ó):                                                                               14.700,- eFt

Az aluljáró padlóburkolata és a csatlakozó térburkolata vágo'
(sima felületű) kiskockakő. Az aluljáró mennyezete fehérre
feste' betonfelület (a lépcsőfokokkal párhuzamos korlátok is).
A lépcsők vörös gránitburkolatát felújítjuk.
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