
Tisztelt Városlakók, kedves Szentendreiek! 
 

Szentendre a festők, a kultúra és a szerelem városa. Szentendrén nem csupán az itt új 
hazára talált őseink, az ide egy évezred alatt érkező dalmátok, szerbek, görögök, németek, 
szlovákok érzései élnek tovább, hiszen a táj szépsége a rómaiaktól kezdve napjainkig mindig 
mindenkit rabul ejtett.  

A Pilis és a Duna, hegy és sík vidék találkozásánál, gyönyörű természeti környezetben 
található a Dunakanyar gyöngyszeme, a művészetek otthona, melynek hétköznapjait ma is 
meghatározzák a város délies mediterrán hangulata, barokk stílusú polgárházai, szerb 
templomai, meredek, macskaköves utcácskái, szűk sikátorai, Duna-parti teraszai, jó éttermei, 
híres fagylaltja, csokiboltja, marcipánja és fokhagymás lángosa. 

 
A város sikeres pályázatainak köszönhetően 2009 kétségtelenül a beruházások éve 

lett Szentendrén, idén pedig megvalósítjuk közös terveinket! Az elmúlt időszakban 2,8 
milliárd Ft pályázati támogatásban részesültünk, így a megnyert összegnek köszönhetően 
lehetőségünk van arra, hogy a lakosonként „megspórolt” több mint 100ezer Ft-ot 
fejlesztésekre fordítsuk, illetve különböző kulturális és vállalkozói programokat támogassunk. 
Ennek köszönhetően megújul Szentendre belvárosa, a Szakorvosi Rendelőintézet épülete és 
eszközparkja, óvodáink épületei, a játszóterek és az utak. 
  

A város soha nem látott fejlődés előtt áll, ilyen összegű források még soha nem álltak 
rendelkezésre. Ezek a munkálatok a város fejlődéséhez elengedhetetlenek, az itt lakók 
életkörülményeinek javítását szolgálják. Bízunk abban, hogy céljainkat a városlakók is 
magukénak érzik, és a beruházások eredményeképpen egy szebb, élhetőbb életteret 
alakíthatunk ki Szentendrén. 

 
Szentendre a több mint 25.000 fős lakosságával egyre nagyobb súlyra és jelentőségre 

tesz szert, nem csupán pezsgő kultúrája, de fejlődő gazdasági élete és kistérségi központként 
betöltött szerepe által is. „A festők városa” - gazdasági, egészségügyi, oktatási és 
közigazgatási központja a szentendrei kistérségnek.  

 
 A kiegyensúlyozott élet alapját az általános biztonságérzet adja. Szentendre esetében 
itt kulcsszerepet játszik a város árvízvédelmi felkészültsége. Az egyik legaktuálisabb 
feladatunk a műemlékekben gazdag történelmi óvárost védő gát megújítása. A gát állapota a 
szakemberek véleménye szerint olyan mértékben leromlott az elmúlt időszakban, hogy nem 
lenne képes hosszútávon megóvni az itt lakókat és értékeiket az árhullámoktól. A probléma 
nem pusztán helyi érdekeltségű, hanem kiemelten fontos kérdés a teljes közép-
magyarországi régiót érintően is. Az árvízvédelem ugyanis nem megfelelő védelmi 
felszereltség és kapkodó, véletlenszerű reakciók esetén hatalmas költségeket emészt fel, 
hátráltatva a nemzetközi versenyképesség és fenntartható fejlődés elősegítését. 
  
 A fejlesztés elsőrendű célja azonban a Duna Szentendre belvárosi szakaszának 
árterében élő emberek és javaik, a pótolhatatlan történelmi értékek megóvása. A fejlesztés 
előkészítési szakaszában megnyert 40 millió forint pályázati támogatásnak köszönhetően 
2009-ben kifogástalan védőrendszert tudtunk tervezni a városnak. Amennyiben a második 
forduló is pozitív elbírálással zárul, a tervezett beruházás közel 950 millió forint pályázati 
támogatásból valósulhat meg, mely eredményeként a megépített, felújított gát és a Péter Pál 



utcától a Bem József utcáig tartó 330 méteres mobil árvízvédelmi fal a jövőben állni tudja 
majd a küzdelmet a természet szélsőségességével szemben, megfelelő alapot biztosítva 
Szentendre további fejlődésének. A mobil árvízvédelmi fal egy egészen innovatív megoldása 
az árvíz elleni védekezésnek, hasonló technológiával csak Párkányban találkozhatunk 
Magyarországon. Az előzetes tervek németországi minta alapján készültek. 
 
 

A projekt befejezésével egy biztonságos és környezetvédelmi szempontból is időtálló 
árvízvédelmi rendszer valósul meg, mely megfelel az EU által támasztott követelményeknek 
és Szentendre történelmi hangulatának, szellemiségének. 

 
Hiszek abban, hogy az Önkormányzat legfontosabb célja az állampolgárok szolgálata, 

amely szolgáltatás egyenlő módon elérhető kell, hogy legyen minden kistérségi lakos 
számára. Így különösen fontosnak tartjuk ezt a fejlesztést, melyhez az Európai Unió és a 
Magyar Állam várhatóan jelentős forrásokat biztosít. 
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