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A kiilso borito az 1896-os szentendrei millenniumi diszjezokonyv
felhasznalasaval kesziilt..

Tisztelt Olvaso!
Egy vdros eleteben 100 ev nagy ido. A magyar dtlamisdg tizede. Szentendre 20. szdzadi tdrtenelme a sikerek es kudarcok tdrtenelme. Meg sokan szerezhettiink konkret
tapasztalatokat a szdguldo es a ket Vildgegest is magdban foglalo szdzadban. Nagysziileink, sziileink elbeszelesei e konyv sok-sok tortenesenek szubjektw megbeszeleserol szoltak.
Az 1900-as evek hol szegenyseget, hol gazdagsdgot, hol helyi, hol orszagos hdboniskoddst hoztak. A szoloUltetvenyek kipusztultak, mitveszek telepedtek le. Az egymdst ismero emberek kisvdrosdbol reszben Budapest alvovdrosa lett. Most az ezredfordulo tdjdn eledezik ujra a civil tdrsadalom. Ha jol sdfdrkodunk adottsdgainkkal, az
itt elo emberek tuddsdtfel tudjuk haszndlni, akkor Szentendre Ujra virdgkordt elheti.
Ezt elosegitheti ez a kiadvdny is, hiszen jelentos helytdrteneti munka a lokdlpatriotizmust erositheti.
Annak a vdrosnak, amely nem tiszteli mtUtjdt,jelenet hibdival egyiitt is, nines ereje
ertekelni a tapasztalatokat, es nines kitartdsa az ertekorzeshez is ertekteremteshez.
Segitsen e kdnyv mindannyiunkat abban, hogy egy dsszefogdsra, megujuldsra es
fejlodesre kepes vdroshan elhessiink.
Kdszdndm a szerzonek ezen ertekes es kitarto munkdt, Szentendre elmtih szdz
evenek reszletes bemutatdsdt. Kdszdndm elodeinknek, hogy ily ertekes beszdmolo
jdhetett litre korabbi munkdlkoddsuk eredmenyekent.
Kivdnom, hogy e kdnyv lapjaitforgatva, olvasgatva okuljunk elodeink cselekedeteibol.

Miakich Gabor
polgdrmester

Beve^tes
Tobb mint negyedszazada lapozgatok, tallozgatok leveltarakban, konyvtarakban a Szentendre tortenetere vonatkozo dokumentumok kozott. Most,
az 1900-as evek elmultaval idorendbe soroltam a 20. szazad legfontosabbnak, legjellemzobbnek velt iratait, ujsagcikkeit, iigyelve, hogy kirajzolodjon
lehetoleg minden egyes esztendo karaktere, mozaikszerii kozelkepe, masreszt legalabb utalasszerilen felvillanjon a varos eletenek valamennyi szintere az ipartol a mezogazdasagig, az iskolaktol az idegenforgalomig, a varosvezetestol a lakossag eletviteleig, mindemellett minden korszaknak erzodjek a hangulata, sajatos fze-zamata.
A konyv jellegebol adodik, hogy nem terhet ki minden reszletre, nem
kovetheto benne hianytalanul az egyes intezmenyek, iizemek tortenete,
de minden reszteriiletrol igyekeztem izelitot, emlekeztetot, kiindulopontot
nyujtani a reszletesebb kutatasokhoz. Altalaban szo szerint ideztem a forrasokbol, csak a sziikseges tomorites, az egyertelmiJ eliras vagy az esetenkent
nelkiilozhetetlen kiegeszites, esemenykozles miatt tertem el ettol.
Terjedelmi korlatok miatt es az olvasmanyossag, gordiilekenyseg erdekeben a dokumentumoknak csak a legjellegzetesebb mondatait ideztem,
vigyazva, hogy a kihagyassal ne torzuljon a szoveg tartalma, mondanivalqja.
(A teljes dokumentumra kivancsi olvaso es kutato szamara minden esetben
kozoltem a lelohelyet.)
Hatalmas forrasanyagbol kellett valogatnom, igyekeztem objektiven k i emelni a leglenyegesebbeket. Lehet, hogy ez nem minden esetben sikeriilt,
- az vessen ram kovet, akinek maradektalanul sikeriilt volna.
E rovid ujsagcikk- es jegyzokonyvreszletek kalauzolasa mellett tekintsuk at tehat a teljes 20. szazadot a "boldog bekeidoktol" haborukon, forradalmakon, diktatiirakon, bekesen epitkezo evtizedeken at a szazadvegi rendszervaltozasig, - mindezt szentendrei szemmel, eletkozelbol, tortenelmi
alulnezetbol!
Izgalmas idoutazast, j o szorakozast, elsosorban pedig hasznos ismeretszerzest kivanok az idos lokalpatriotaktol a Szentendre izeit csak most kostolgato kisdiakokig es turistakig minden kedves olvasonak.
Szentendre, 2000. majus
Sin Edit

Lassan, megfontoltan .,,(1900-1913)
"Hogy a XX. szazad mit rejt meheben, azt nem tudjuk"

igoo
•

Szentendrei nepszamlalasi adatok
Lakosok szama: 4822.
Foldteriilet: 7241 kat. hold.
A lakossag foglalkozasi megoszlasa:
mezogazdasagbol el 44%
iparbol el 27%
kereskedelembol, hiteleletbol 5%
napszamosok, hazicseledek es csaladtagjaik 7%
egyeb 17%
Lakohazak szama:
915 (ebbol 778 tegla vagy ko, 137 valyog vagy sar, 170 nad- vagy
zsuptetos, 485 zsindely- vagy deszkatetos, 260 csereptetos).
Vallasi megoszlas:
gorogkeleti 13%
romai katolikus 75%
reformams 5%
izraelita 5%
evangelikus 2%
(A magyar korona orszdgainak i900 evi nepszdmldldsa)

• A z onkormanyzat 1900-as koltsegvetes-tervezete:
"Az osszes bevetel 50.070 frt es 38 krban allapittatik meg, a kiadas pedig
55.765 frt es 63 krban iranyoztatik elo. A mutatkozo 5695 frt 25 kr
hianyt kozsegi potlekkal fedezik. A z adoalap 16.898 frt. Eszerint tehat az
1900-iki kozsegi p6tlek33,0%. "
(Szent-Endre es Videke, 1899. szeptember 3.)
•

Nehany varosi jovedelemforras: "A halaszati jogot utoarveresen Petras
Gyorgy valtotta meg 45 forintert. A helypenzszedesi jogot 1900. evre
Mihailovics Demeterne valtotta meg 1450 forintert. A Duna-rev jogot
ifj. Timpauer Istvan vette berbe 540 forintert utoarveresen."
(Szent-Endre es Videke, 1899. szeptember 17.)
9

•

" . . . H a minden kozseg eltartja a maga szegenyeit, nem lesznek koborlo
koldusok, megjavul a kozbiztonsag, nem kenyszerit majd az ehseg lopni."
(Szent-Endre es Videke, 1900. janudr 21.)

•

"Terjed a civilizacio - miilik a poezis.. .meg a pusztasag is elveszti festoi
karakteret."
(Szent-Endre es Videke, 1900.februdr25.)

•

A kozgyfiles 70 korona biintetest szab ki egy varosi irnokra, mert
"...tisztviselohoz nem illo reszeg allapotban egy no ellen konnyil testi
sertest kovetett el."
(A kepviselotestiileti kozgyiiles jegyzokdnyve, 1900.februdr28.)

•

Reszlet a marcius 15-i iinnepi versbol:
"Amig nem becsuljiik m i egymast meg jobban,
A m i g kiizd a ceda, alacsony onerdek,
A m i g csak ajkunkon van az egyenloseg
S kutatja az egyik a masiknak oset,
A m i g a korlatok vegkepp le nem diilnek:
N e m lesz addig soha nagy nemzeti iinnep."
(Szent-Endre es Videke, 1900. mdrcius 17.)

•

" . . . a hagyomanyos irasmod Szent-Endre alakban meghagyassek."
"...olvastatott Horovitz Adolf Szent-endrei gozmalom tulajdonos ajanlata a varos teriileten a villamos vilagitas berendezesenek reszere kizarolagos leendo engedelyezese targyaban."
A testiilet 15 szavazattal 8 elleneben 4 tartozkodas mellett uj romai katolikus fiuiskola epitese mellett dontott.
(Kepviselotestiileti jegyzokonyv, 1900. jitnius 8.)

•

Megalakul a Szent-endrei Hitelszovetkezet. A z uj hitelintezet celja a
helybeli kiskereskedok, a kisiparosok es kisgazdak segitese olcso k6lcs5nok nyujtasa altal."
(Szent-Endre es Videke, 1900.julius 29.)

•

"Megszuletett iij szazadunk immar uj jelszava: "Magyarokka legyunk!"
(Szent-Endre es Videke, 1900.julius 8.)
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Szent-Endre lakossaganak nemzetisegi osszetetele:
magyar 38,6%
nemet 23,3%
szlovakl7,7%
^ ^ ^ ^
szerb 12,4%
egyeb 8%
(1900-as nepszamlalasi adatok)
^
^^'^"^
"Minden mod es eszkoz felhasznalando, hogy a penz mozgasba jojjon s
kozkezen forogjon. A polgarsag keresetkepesseget noveljiik, erejet izmositsuk!"
(Szent-Endre es Videke, 1900. oktober 1.)
" A vallasfelekezetek kozotti bekenek a feldiilasa kiszamithatatlan
karokat okoz a tarsadalomnak es a kozeletnek minden veteseiben. Valosagos elemi csapas lenne ez reank."
(Szent-Endre es Videke, 1900. oktober 7.)
"...kimutatasban reszletesen, nevszerint elosorolt hatralekosoktol,
ezeknek teljes vagyontalansaga miatt az oket terhelo 480 korona 24 filler
varosi potadohatralek osszegek behajthatatlannak bizonyultak."
(Kepviselotestiileti iiles jegyzokdnyve, 1900. oktober 29.)
A testiilet 300 korona segelyt utal at az uszoda tulajdonosanak, mert a
varos iskolas gyermekei hetenkent egyszer ingyen fiirodhetaek es mert
"...egeszsegiigyi szempontbol az uszoda fenntartasa felette kivanatos."
(Kepviselotestiileti iiles jegyzokdnyve, 1900. november 29.)
"...pusztan erkolcsi kenyszer volt a tulnyomolag szerbekbol alio varosi
magisztratusnak egy romai katolikus felekezeti elemi iskola celjaira
10.000 koronat megszavazni. ( . . . ) A sors irgalmatlan szatiraja, hogy azon
a heten, mikor a megyei jovahagyas az iskola epitesere vonatkozolag
leerkezett, hagyta fakepnel a ket romai katolikus felekezeti tanito «tiszteletbeli» allasat, ugyhogy mintegy ketszaz novendek tanito nelkiil maradt."
A 10.000 koronabol ".. .sok ertekeset lehetett volna teremteni, teszem a
varost az arviz ellen egy es mindenkorra megvedeni."
(Szent-Endre es Videke, 1900. december 8.)
"A gyaripar nagy folenye es aranytalan elonyei, miket a kifejlett kozlekedes is hatvanyoz, a verseny teren ligy elnyomjak a kisipart, mint olyv a
11

csirket. ( . . . ) Fel kellene allitani az ipartestiileteket, az egymas gyamolitasara hivatott anyagbeszerzo es ertekesito sz6vetkezeteket.(...) H a videkijnk kisiparosai egyesiilhetnek, nem lesz sziiksege a fogyaszto kozonsegnek minden szogert a fovarosba futni. A kisiparos megel, az adok
befolynak."
(Szent-Endre is Videke, 1900. december 16.)
•

A megyei tanfeliigyelo tobb izben siirgette egy allami iskola letesiteset
Izbegen. " . . . a varos e celnak megfelelo teriilettel nem bir, a sziiksegelt
telekbeszerzese legalabb 1.500-2.000 koronara rugna, kiilonben is ( . . . )
egy iskolanak Izbeg kiilvarosaban valo felallitasa egyelore egeto sziiksegnek nem mutatkozik."
(Kepviselotestiileti iilis jegyzokdnyve, 1900. december 31.)

•

"Hogy a X X . szazad mit rejt meheben, azt nem tudjuk. ( . . . ) De egyet
tudunk: azt, hogy minden lehangolo jelenseg dacara az emberiseg a haladas, az alkotas teren folyvast elore fog torni. ( . . . ) A j o v o a munkae, a
haladase, a fejlodese."
(Szent-Endre is Vidike, 1900. december 31.)

•

A z 1901-es koltsegvetes-tervezet:
bevetel:
101.953 korona 82 filler,
kiadas:
111.828 korona 09 filler,
fedezetlen kiadas:
9.874 korona 27 filler,
ennek potlasara az allami ado utan 28,46%-ot kitevo kozsegi potado, a
hegy- es mezoorok koltsegeire a foldtulajdonosoktol az allami foldado
36,26%-anak megfelelo kozsegi potado, a varosban levo 300 tehen utan darabonkent 4 korona fedeztetesi dij, 703 db kemeny utan darabonkent 1
korona 60 filler, 28 nagyobb kemeny utan darabonkent 2 korona, 3 kisebb
kemeny utan darabonkent 1 korona a kozsegi kivetes.
A megyei fohatosag nem hagyta jova e tervezetet, a kiadasi tobbletet
5.306 korona 27 fillerre, a kozsegi potadot 15,03%-ra csokkentette.
(A kipviselotestiilet 1900. szeptember 29-i is december 31-i Ulesenek jegyzokdnyve)
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"Lehetoleg elharitani a szocializmust kifejleszto es gyarapito okokat, ez
az allam feladata."
(Szent-Endre es Videke, 1901. janudr 13.)
A z alispan felhivasa "...a mezogazdasagi munkas- es cseled segelypenztar segelyezese targyaban. ( . . . ) Szentendre varosa 50 korona osszeg megszavazasa mellett alapfto tagkent" belepett a segelyakcioba.
(A kepviselotestiilet 1901. janudr 31-i Ulesenek jegyzokdnyve)
Javaslat hangzott el, hogy harangozassal jelezzek, ha veszellyel fenyegeto
felhok kozelednek a varos fole. ".. .a folyamodvany tudomasul vetetven,
eltekintve annak elbiralasatol, valjon ezen harangozas altal a fenyegeto
veszelynek eleje vetetnek-e, vagy sem." Harom templom fenntartqja
beleegyezik a harangozasba ".. .veszelyes felhok elharitasa celjabol", - ha
esetenkent 2-2 koronat fizet a kozsegi penztar.
(A kepviselotestUlet 1901. mdjus 28-i es Julius 30-i ulesenek jegyzokdnyve)
A megyei tanfeliigyelo kijeloltetett Izbegen egy iskolai celra berbeveendo epiiletet. A kepviselotestiilet felajanlotta, hogy kiutalja az eves
berleti dijnak es az atalakitasi koltsegnek a felet, ha az epulet a torvenyben foglalt higieniai es pedagogiai kovetelmenyeknek megfelel, de a
kijelolt helyiseg "...a Nagymeltosagii m. kir. Kozoktatasi Miniszter U r
altal 72 370/897. szamon kiadott rendeletben eloirtaknak a legkevesbe
sem felel meg. ( . . . ) A z Izbeg kiilvarosi tankotelezettek minden idoben
a helybeli hitfelekezeti iskolaban kello oktatasban reszesittettek es jelenleg is abban reszesittetnek, ennelfogva egy uj elemi iskolanak Izbegen
leendo felallitasa egeto sziiksegesnek egyatalan nem mondhato."
(A kepviselotestUlet 1901. Julius 30-i Ulesenek jegyzokdnyve)
A reformatus egyhaz segelyt kert a varostol iskola es tanitoi lakas epitesere.
A z aprilis 7-i es Junius 27-i iiles hatarozatkeptelen volt, jiilius 30-an
"...hatarozat hozhato lenne, de tekintettel az ugy nagyobb horderejere
es fontossagara, ez iigyben valo hatarozat hozatalat jovo kozgyfllesre elhalasztani elhataroztatik." A kovetkezo kozgytllesen hozott hatarozat
szerint 1.256 korona iskolaepites celjabol "...segelykent a varos kozpenztarabol a helybeli reformatus hitkozsegnek kifizettessek."
(A kepviselotestUlet 1901. Julius 30-i es szeptember 12-i Ulesenek jegyzokdnyve)
A kovetkezo orszaggytllesi kepviselo valasztason Szent-Endren egy-egy
fiiggetlensegi es nepparti programmal fellepo jelolt is indul. "A sza13

badelvu part nem mozog ugyan, de azt hiszem, diadala biztosra veheto."
(Valoban a Szabadelvu Part szineiben indulo Lupa Peter gyozott 91 szavazati tobbseggel.)
(Dumtsa Jeno jelentese, Foispdni bizalmas iratok, 1901. szeptember 14.)
•

A polgari kor valasztmanya a vallas- es kozoktatasi miniszterhez fordult
egy szentendrei polgari iskola felallitasat kerve, egyben biralva a helyi
eloljarosag gazdalkodasat. A kepviselotestiilet arra hivatkozott, hogy az
5.000 lelekszam alatti varosok nem kotelezhetok a torveny szerint felso
nepiskola vagy polgari iskola allitasara. Kulonben sines igeny a varosban
polgari iskolara, mivel "...az osszes helybeli hitfelekezeti elemi iskolak
otodik es hatodik osztalyaba jaro tankotelesek szama 35-50-re rug, kik
nagyobb reszben szegenyebb sorsii csaladbeliek."
(A kepviselotestiilet 1901. oktober 8-i Ulesenek jegyzokdnyve)

•

"Azon allitas, hogy a varos nem fordit semmit sem kozoktatasi celokra
es hogy teljesen mentesitve van elemi iskolai celokra valo koltsegektol,
nem egyeb, mint ellenszenvet tanusito legbol kapott alaptalan vad."
Kozszemlere tettek a valasztasra jogosult 813 szentendrei lakos - a lakossag 17%-a - nevjegyzeket.
(A kepviselotestUlet 1901. oktober 28-i Ulesenek jegyzokdnyve)

•

"...mely halaval viseltetven a Nagymeltosagu vallas- es kozoktatasi
Miniszter U r azon elhatarozasa irant, hogy az esetre, ha a varos a sziiksegelt telket beszerzi es a m. kincstar rendelkezesere bocsatja, az izbegi allami
iskola es mellekepiiletek epitese a magas kincstar koltsegen fog eszkozoltetni."
(A kepviselotestUlet 1901. december 12-i ulesenek jegyzokdnyve.)

igo2
•
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A kepviselotestiilet megallapitotta, hogy a harminc eve hasznalt jarasbirosagi epiilet hasznalhatatlan, eletveszelyes. E z evben tervek kesziilnek az uj varoshaza felepiteserol is.
(A kepviselotestUlet 1902. janudr 30-i Ulesenek jegyzokdnyve)

Az aprilis 3-i testiileti iilesen Dumtsa Jeno egeszsegi allapotara hivatkozva lemondott allasarol, de a kepviselotestiilet nem fogadta el lemondasat. Aprilis 29-en bejelentett lemondasat mar tudomasul vettek.
"A varos kozonsege ( . . . ) soha nem kesleltette az izbegi allami iskolanak
felallitasara vonatkozo hatarozatok hozatalat, illetve azok gyors elintezeset, minelfogva is minden alapot nelkiilozonek jelenti ki a hivatkozott
atiratnak utolso soraiban hasznalt "ismet" kifejezest, mely teljesen indokolatlanul hasznalta tott."
(A kepviselotestiilet 1902. aprilis 29-i ulesenek jegyzokdnyve)
Kossuth Lajos sziiletesenek 100. evfordulqjara a Budai utcat Kossuth
Lajos utcanak, a korabbi Kossuth utcat "Regi Kossuth utca"-nak neveztek
el. A Foteren diszkivilagitas, a varoshazan zaszlodisz jelezte az evfordulot.
A belugyminiszteri rendelettel kotelezove tett varosi belyegzokre csak
akkor keriilhetett cimer, ha felsobb jovahagyasra bekiildtek a cimer rajzat.
Szentendre Felsenfeld Ignac rajzat
kiildte be a regi, hagyomanyos baranyos cimerrol.
Izbegen megnyilt az allami elemi
iskola.
Megnyilt az izbegi ovoda, melyet a
varos tiizifaval es jatekokkal tamogatott.
Dumtsa Jenot — egyediili jeloltkent
— "egyhangu felkialtassal" ismet polgarmesterre valasztottak.
(A kepviselotestiilet 1902. oktober 25-i Ulesenek jegyzokdnyve)

"A kovacsipar az utobbi evek ota egyre hanyatlik. Ennek oka egyreszt a
kedvezotlen gazdasagi viszonyokban es a mezogazdasagi igenyek korlatozasaban, masreszt a kerekparsport rohamos terjedeseben s az automobilkocsik hasznalataban keresend6.(...) A z epiilet es mulakatossag sokat
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szenved keriiletunkben a fovaros versenye alatt. ( . . . ) A badogos iparuzok is telven panasszal. A gyarakbol kikeriilt segedmunkasok, kik az
ipartorveny alapjan konnyiiszerrel onallosithatjak magukat, tetemesen
szaporitjak az iparag mtiveloinek szamat, s a verseny, melyet tamasztanak, a megelhetest nehezze teszi."
"A koran es szokatlan szigorral bekovetkezett teli evszak a varosban
amugy is nagymertekben tapasztalhato nyomort termeszetszerilleg csak
novelte."
" A m i viczinalisunk ( . . . ) A kozlekedes rossz, lassu es rem draga", - ezert
a kirandulok elmaradnak, a kocsmarosok tonkremennek. (1903. januarjaban a szentendrei es a Budapest Palfiy teri vegallomasok kozt kilenc
megallo volt, 1 ora 10 perc volt a menetido.)
A polgarmester "...egyszer a kormanyzo hatalommal johet ellentetbe,
maskor a kozonseg felfogasaval. E l kell talalnia koztiik a kozeputat. E s
nem csak ezekkel gyillhet meg a baja. Ott vannak a partok, a felekezetek,
a nemzetisegek, az elegedetlen elemek."
(Szent-Endre es Kornyeke, I . evfolyam, 1. szdm, 1903. janudr 24.)
•

" . . . a gazdasagi es ipari ismetlo iskolak ( . . . ) irni es olvasni nem tudo
tanuloinak kiilon oktatasaval a kepviselotestiilet utolagos jovahagyasa
remenyeben a folyo tanevre Ivanits Lajos rom. kath. kantortanito bizatott meg" - havi 20 korona fizetes mellett.
(A kepviselotestiilet 1903. februdr 27-i Ulesenek jegyzokdnyvebol)

•

Keves sertes van a varosban, felment a zsir es a hlis ara, ezert " . . . a varos
hentesei kenyes helyzetbe keriiltek".
(Szent-Endre es Kornyeke, 1903. februdr 28.)

•

"Megy az ember a maga romlasara olyan uton, amelyrol nines visszateres, mert a betegseg rakfenejet nem lehet meggyogyitani, nemsokara
Sodoma es Gomora sorsara jutunk. M i teszi pedig mindezt? Hat kerem,
megmondom: a nonek tudomanyos palyara nevelese!"
(Szent-Endre es Videke Hirlapja, 1903. mdrcius 8.)

•

"Utcai kaszino. Tobben azon panasszal fordultak hozzank, hogy varosunkban az utcasarkokat a munkanelkiiliek es a dologkeriilok valosaggal
lefoglaljak, elannyira, hogy a jardarol le kell terni, ha az ember nem
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akarja, hogy belekossenek. Nekiink helybeheknek ez mar nem is feltflno, de mit szolnak az idegenek, kik a vasutrol jovet kenytelenek neha
nyakig sarban gazolni, csakhogy a szentendreieket ne fosszak meg elvezetiiktol."
(Szent-Endre es Videke Hirlapja, 1903. mdrcius 22.)
"Epiil a szentendrei Pisman volgy Jelenleg mar 11 villa van kiepitve.
Folyo hoban ket nagyobb epitkezesbe fogtak. Szent-Endrenek e kivaloan gyonyortl volgye meg is erdemli a kiepitest. A videk pormentes,
ozondus. A z egesz volgy gyiimolcsos, erdos teriilet. Ivovize kitfino. A
telkek olcsok."
(Szent-Endre es Videke Hirlapja, 1903. mdrcius 29.)
E z evben leegett a varos vagohidja. 8000 koronas koltseggel terveztek
helyette ujat, amely " . . . a varostol tavolabb eso helyen ( . . . ) a mai kovetelmenyeknek megfeleloen epittetik fel."
(A kepviselotestiilet 1903. dprilis 23-i ulesenek jegyzokdnyve.)
"Legy iidvozolve majus! A munkasnep iinneppe avatta fel elso napodat.(...) Pihen a poroly nem zakatolnak a gyarak e napon. Unnepi csend
van a milhelyekben."
(Szent-Endre es Kornyeke, 1903. mdjus 1.)
"Elso szocialista gyiiles Szent-Endren.(...) Vannak egyletek itten, de
nem a m i szamunkra, munkasok, proletarok szamara, mert minket leneznek az urak, ok biiszkek."
(Szent-Endre es Kornyeke, 1903. mdjus 2.)
" H o l nyugszik a szent-endrei nepkonyvtar? ( . . . ) Vagy talan azt hiszik az
urak, hogy itten oly okos mar a nep, hogy nem kell konyvtar?
(Szent-Endre es Kornyeke, 1903. mdjus 11.)
"A polgarsagot adokepesse kell tenniink, illetoleg neki keresetforrast
nyujtanunk. ( . . . ) Varosunk nem gyarapodhatik, mert nincsen semmifele
olyan intezmenyiink, iparunk, kereskedelmiink, mellyel az idegeneket a
letelepiilesre rabirhatjuk. ( . . . ) Igenis polgarmester uram, mostmar valodi alkotasokkal kell fellepnie, mert az utobbi evtizedben varosunkban
semmifele fejlddesi procedura nem tortent."
(Szent-Endre es Kornyeke, 1903. mdjus 16.)
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•

Parlaghy Aladar foszerkeszto eliteli, hogy a szentendrei piacot hol a
foteren, hol a Duna-parton, hol a Gorog utcaban tartjak. Figyelmezteti
a rendorkapitanyt, hogy legalabb havonta egyszer ellenorizze beosztottait, "...ne csak a kasinoban merengjen ejfelig".
(Szent-Endre es Kornyeke, 1903. mdjus 17.)

•

Piinkosdkor iinnepelyes kirandulasra hivjak a lakossagot a Sztara-Vodahoz. "Kituno hideg etelekrol es italokrol gondoskodva van. Szamos latogatasert esd Jagosiitz Jozsef vendeglos."
(Szent-Endre es Kornyeke, 1903. mdjus 24.)

•

Szent-Endre " . . . a termeszettol mindennel le van latva, amit altalaban
kellemes nyaralohelytol megkivannak. ( . . . ) S mi az oka megis annak,
hogy a nyari tartozkodohelyet kereso fovarosiak egy evtized ota alig
emelkedo szamban keresik fel Szent-Endret es videket? Csak imittamott epiil egy-egy uj nyaralo, de ezzel szemben a regiek elpusztulnak.
Szent-Endre varosa nem halad. ( . . . ) A Duna partja, ahelyett, hogy az
idegenekre vonzast gyakorolna, szabalytalansagaval es tisztatalansagaval
elarasztja oket. ( . . . ) N e m gondoskodik a varos, hogy a nyaralok es latogatok rendesen etkezhessenek, es ami szinte hihetetlennek latszik,
hianyzik a nyaralohelynek talan legfontosabb kelleke, nines rendes fiirdo."
"Lichtenstein Miksa zaloguzleteben a lejaratig ki nem valtott targyak melyeknek jegyzeke a varoshaza hirdetmeny tablajan es a zalogiizlet
helyisegenek ajtajan kifiiggesztve van - f evi Julius ho 10-en d. e. 9 orakor kezdodo arveresen el fognak adami. Dumtsa Jeno sk. "
(Szent-Endre es Videke Hirlapja, 1903.julius 5.)

•

"...lapunk egy szubvencionalt hetilappal volt kenytelen versenyre kelni,
de csakhamar belatta, hogy varosunk es kornyeke ket - elvi allasra nezve
eliito es korlatok tartalmu - helyi lap szamara nem nyujt elegendo versenytert."
(Szent-Endre es Kornyeke, 1903.julius 20.)

•
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Dumtsa Jenot sajat keresere felmentettek polgarmesteri allasabol. M a x i movits Istvan rendorkapitany lett az iij polgarmester.
(A kepviselotestiilet 1903. augusztus 1-jei Ulesenek jegyzokdnyve.)

•

Szeptemberben varosi szabalyrendelet lepett eletbe a lofogatu berkocsiipar gyakorlasarol:
A H e v - es hajoallomastol a belteriiletre egy fuvar 1 korona, Izbegre 2
korona, Szent-Endrerol Szigetmonostorra, Kalaszra, Pomazra 3 korona,
Tahiba, Bogdanyba 5 korona, Kisorosziba, Visegradra 7 korona.

•

"Dr. Weisz A r m i n es tarsal beadvanya a Duna-parton levo setanyon padok elhelyezese, a teriilet rendezese es eijeli kivilagitasa targyaban"
(A kepviselotestiilet 1903. szeptember 15-i kozgyHlesenek jegyzokdnyve)

• A kepviselotestiilet hatarozata a megyei tanfeliigyelo ujabb ovoda letesiteset surgeto inditvanyara: "Az ovodakoteles gyermekekrol teljesen,
sot sziiksegesen feliil is gondoskodva van."
(A kepviselotestUlet 1903. december 3-i ulesenek jegyzokdnyve)

Dumtsa Jeno, a rendezett tandcsu vdros elso polgarmestere
1872 es 1903 kozott
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igo4
•

A mezogazdasagi munkak idejere, hat honapra a kepviselotestiilet havi
20 korona segelyt utal at az izbegi ovodanak dajkatartas celjabol,
"...hogy a fbldmiives munkaval foglalkozo sziilok kisded gyermekei
megfelelo felugyelet alatt alljanak."
(A kepviselotestiilet 1904. mdjus 4-i Ulesenek jegyzokdnyve)

•

Beadvanyt olvastak fel - mar nem elso alkalommal - " . . . a tobb nyelven
torteno dobszo altali hirdetes beszuntetese irant". A javaslatot egyhangulag elutasitottak, mert a varosi adofizetok kisebbsege meg igenyli
a szerb es nemet nyelvti hirdeteseket. Kiilonben is: "...ismerve a varos
lakossaganak hazafias erziiletet, ez a magyar allameszme erdeket nem
sertheti".
(A kepviselotestiilet 1904. augusztus 17-i ulesenek jegyzokdnyve)

•

1904. szeptember 29-en " . . . a kozgyviles lefolyasat figyelemmel kisero
hallgatosag, akik kozott nagyobbreszt a szegeny osztaly volt kepviselve,
csalodottan hagyta el a termet. O k ettol a kozgyiilestol legalabb is az ado
elengedeset vartak."
(Szent-Endre es Videke Hirlapja, 1904. oktober 2.)

•

"A szentendrei romai katolikus tanitok anyagi nyomora ismet megkezdodott, helyzetiiket ismet nyomasztova teszi, hogy fizetesiiket nem kapjak meg rendszeresen. Hat hol marad az intezkedes, mellyel a tanitok
kovetkezetes ellatasat biztositjak? ( . . . ) Persze, a deficites hitkozseg azzal
nem torodik, ha a tanitosag ilyen nyavalyabol eredoleg kedvetlen, kenyszeru munkat vegez, nem ervenyesitheti tudomanyos hivatasat a nepneveles teren, mert az eles nehezsege, a csekely fizetes bizonytalansaga
lelohasztja lelkesedeset. O h allamositas, jqijon el a te orszagod!"
(Szent-Endre es Videke Hirlapja, 1904. november 6.)

20

905
Elhangzott Kada Mihaly plebanos interpellacioja, mely szerint a januar
26-an tartott orszaggyiilesi kepviselovalasztasra a helyi karhatalom kiegeszitese celjabol lovas katonasagot rendeltek ki, noha azt a polgarmester nem kerte. (A valasztason egyebkent ismet a Szabadelvil Part jeloltje
gyozott a nepparti es a fiiggeden jelolttel szemben.)
(A kepviselotestiilet 1905. janudr 30-i Ulesenek jegyzokdnyve)
A kozgyfllesen dontottek a teglahaz (teglagyar?) 3 evre torteno berbeadasarol, evi 100 korona berleti dij mellett.
Glatz Sandor allatorvos inditvanyozta, hogy a lakossag erdekeben szabalyozni kell a magas hiisarakat.
(A kepviselotestUlet 1905. mdrcius 2-i jegyzokdnyve)
A testuleti ulesen tolmacsoltak a tanfeliigyelo panaszat: a varoshaza udvaran levo varosi istallobol vezetik minden nap legeltetni a tenyeszbikat,
s ez veszelyezteti az iskolaba meno gyerekek biztonsagat.
(A kepviselotestUlet 1905. Julius 10-i ulesenek jegyzokdnyve)
"A kozszolgak jogositva es kotelezve vannak megbizasokat vegezni es
targyak kezben, targoncan es kezi kocsin valo szallitasat ( . . . ) dijazas
mellett teljesiteni.(...) Kozszolga lehet olyan nagykoru ferfi, aki
legalabb ket ev ota Szentendren lakik, erkolcsi tekintetben kifogas ala
nem esik, ( . . . ) a magyar nyelven kiviil legalabb meg egy mas nyelven is
beszel."
(Az 1905. Julius 4-en eletbe lepett vdrosi szabdlyrendeletbol)
Felmeriilt, hogy a Szentendre es Visegrad kozt letesitendo vonatjaratra
80 ezer korona ertekben torzsreszvenyeket kell kibocsatani.
(A kepviselotestUlet 1905. szeptember 6-i Ulesenek jegyzokdnyve)
"Kada Mihaly kepviselotestiileti tag ( . . . ) orvendetesen tapasztalta, hogy
a kepviselotestuleti kozgyuleseken a politizalas keriiltetett."
(Az 1905. december 25-i kozgyules jegyzokdnyve)
21

•

Perjessy Gyorgy, a Szent-Endre es Videke Hfrlapja tulajdonosa segelyt
kert lapja reszere. Mivel a hatosagi hirdetesek is a lapban jelennek meg,
a kepviselotestuleti kozgyules evi 400 korona segelyt szavazott meg azzal a
kikotessel, hogy "...ezen hirdetmenyek kozlese cimen megszavazott
osszeget az esetben, ha a lap a varos tanacsanak nezete szerint a varos kozonsegere hatranyos iranyban mukodne, barmikor beszuntethesse." (Az
1907. szeptember 5-i kozgyiJlesen sziintettek be a lap tovabbi tamogatasat.)
(A kepviselotestiilet 1905. december 30-i Ulesenek jegyzokdnyve)

igo6
•

"...kiilonosen a fovarosban mar-mar ott tarmnk, hogy egy szocialis
forradalom remei fenyegetnek."
(Szent-Endre es Videke Hirlapja, 1906. janudr 1.)

•

" M i , kabatosok, az urak ( . . . ) a nep nelkiil nem tudunk boldogulni, es ha
a nep ellen megyiink, az elsopor benniinket! ( . . . ) A z orszag ajovoben
csakis a teljes nepjogok s a szocialis atalakulas jegyeben elhet meg,
virulhat es maradhat fenn. Le kell omlania a korlatoknak, melyek a lakossag egyes osztalyait egymastol elvalasztjak, teljesen hatterbe kell szorulnia a nemzeti es felekezeti kiilonbsegeknek is."
Regota folynak a targyalasok a H E V villamossa alakitasarol. "A megcsomorlesig tervezgetunk mar es megsincs villamosunk."
(Szent-Endre es Videke Hirlapja, 1906. janudr 7.)

•

1906. Julius 8-an a Magyarorszagi Epitomunkasok Orszagos Szovetsege
megalakitotta szentendrei csoportjat. Az alakulo iilesen megjelent 25
helyi epitomunkasbol 20-an alairtak a belepesi nyilatkozatot. (Az alispan
1907. januar 7-i leirataban nem vette tudomasul megalakulasukat.)
(Pdrttdrteneti Intezet Archivuma - kesobb Politikatdrteneti Intezet Leveltdra,
illetve a Magyar Orszdgos Leveltar kiilon reszlege - , 666. f. IV. 245.)

•

"Dr. Zsilinszky Lajos rendorkapitany jelenti, hogy folyo ho 7. napjanak
delelottjen sem a polgarmester, sem az aljegyzo nem volt a varoshazan,
igy a tisztviseloi kar felelos vezeto nelkiil maradt. E s miutan ez mar
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tobbszor is elofordult, keri a szervezeti szabalyrendelet 44. es 45. §-anak
kiboviteset es modositasat."
Napirendre kerult "...az irgalmas noverek helybeli zardaja fonoknqjenek kervenye a leanyiskola tuzifa illetmenyenek ujabb megallapitasa es
dajkatartasi segely megszavazasa irant". (A testiilet a korabbi 56 m^ helyett 64 m^ ttlzifat es harom honapra 60 korona dajkatartasi segelyt
szavazott meg. E z evben az iskola 2 tanteremmel boviilt.)
(A kepviselotestiilet 1906. augusztus 9-i Ulesenek jegyzokdnyve)
•

Pentek Ferenc reformatus lelkesz 1906-ban magan polgari iskolat alapitott Szentendren ot tanarral, kb. 25 diakkal, harom evfolyammal.

•

Elhangzott az Onkentes Tuzolto Egyesiilet kerelme ".. .a varoshazanak
Izbeg kiilvarossal villamos tiizjelzo kesziilek, esetleg tavbeszelo altal
leendo osszekottetese irant."
(A kepviselotestUlet 1906. szeptember 5-i ulesenek jegyzokdnyve)

•

I I . Rakoczi Ferenc hamvainak iinnepelyes hazahozatala alkalmabol
"...elnoklo' polgarmester felkeri Husvik Lyubomir varosi kepviselot,
hogy miutan tudomasa szerint diszmagyar ruhaja van, vegyen reszt a
varmegye lovasbanderiumaban".
(A kepviselotestUlet 1906. oktober 8-i Ulesenek jegyzokdnyve)

•

"A motoros jarmiivekkel valo sokszor veszedelmes gyors kozlekedes
megsziintetese vegett eloterjesztesbe hozott ket tilalmi tablanak felallitasat a tanacs f ev. szept. ho 17. napjan tartott iilesen hozott ( . . . ) veghatarozataval sziiksegesnek mondta ki. ( . . . ) A jarmiivekkel valo megallasra
s az allatok etetesere vonatkozo 10 db tilalmi tablara nezve pedig felhivta a
rendorkapitanyt, hogy jelolje meg a varos azon tereit, ahova ezt a tiz
tilalmi tablat felallitandonak veli."
"A varos tisztviseloi, seged- es kezeloszemelyzete es alkalmazottai kotelesek a varos belteriileten lakni."
(A kepviselotestUlet 1906. november 6-i Ulesenek jegyzokdnyve)

•

"A kozgyiiles ( . . . ) hatarozatilag kimondja, hogy a varos foteretol a Felsoes Also Izbegi lit ketfele valasaig terjedo utcareszt I I . Rakoczi Ferenc
utcanak ( . . . ) nevezi el."
(A kepviselotestUlet 1906. december 7-i Ulesenek jegyzokdnyve)
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•

"Pentek Ferenc szentendrei lakos polgari iskola tulajdonos igazgato kervenye intezetenek anyagi tamogatasa irant.(...) A varos tanacsa erkolcsi
kotelessegenek tartja, hogy ezen sziiksegpotlo es kozhasznu intezet
fennallasanak biztositasahoz hozzajaruljon." (1907-re 400 korona tamogatast szavazott meg a testiilet Pentek Ferenc reszere.)
(A kepviselotestiilet 1906. december 31-i ulesenek jegyzokdnyve)

•

Abranyi E m i l orszagos hiru kolto es felesege, Wein Margit operaenekesno 1906-ban Szentendrere koltozott a mai Ady Endre u. 8. sz.
villaba

Felmeriil egy harmadik varosi orvos alkalmazasanak sziiksegessege. "A
kepviselotestiileti iiles ezen inditvanyt a napirendrol leveszi, mert hatarozathozatalra ilyen alakban nem ervenyes."
(A kepviselotestiilet 1907.julius 3-i Ulesenek jegyzokdnyve)

Fmyes Adolf: Szentendre.
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" ( . . . ) elodazhatatlan mar, es a viszonyok altal parancsolt sziikseg az,
hogy kozmiivek es kozepiiletek letesitese altal a varos ( . . . ) a gyorsabb
fejlodes es haladas utjara lepjen."
Ismet siirgetik a dunai vedogat epiteset is.
(A kepviselotestiilet 1907.jiilius 31-i Ulesenek jegyzokdnyve)
1907-ben Pentek Ferenc megnyitja a magan polgari iskolajahoz tartozo
internatust.
U j kozkut felallitasat kerelmezi az izbegi lakossag. "...ezen kerdeshez a
polgarmester azon felvilagositast adta elo, hogy Izbegen kb. 180 haz van,
es osszesen 600 lakossagahoz aranyitva a kozsegben levo 8 kozkut es a
kozepen vegigfolyo allando vizzel biro patak a vizszukseglet kielegitesere teljesen elegendo."
(A kepviselotestUlet 1907. oktober 7-i Ulesenek jegyzokdnyve)
Ismet napirendre keriilt, hogy meg kellene sziintetni a varosban a tobbnyelvil dobolast. Ezuttal is leszavaztak. Dr. Weresmarthy Miklos i n doklasa szerint pi. nehany evig sziikseg van a tobbnyelvil hirdetesre,
"...mig az idosebb es magyar nyelvet nem erto' varosi lakosok ki nem
halnak."
Hatarozat a Szentendrei Kereszteny Munkasegyesiilet tuzifa iranti kerelmere: "Miutan ezen egyesulet a munkasok kozott vallasos alapon a
muivelodes terjeszteset tartja feladatanak es igyekszik a munkas osztalyt
a tarsadalmi tevtanok altal hirdetett eszmek befolyasatol elvonni, a kozgyiiles ezen egyesiiletet partolja es elhatarozza, hogy a kert 8 m3 tflzifa
kiadassek."
(A kepviselotestUlet 1907. december 31-i Ulesenek jegyzokdnyve)

go8
"...az italmeresi jovedek tiszta jovedelmi tobbletebol a varosrajuto reszesedesi osszeg, 1524 korona 88 filler a hazi penztar altal beveteleztetett."
(A kepviseld'testulet 1908, mdrcius 10-i Ulesenek jegyzokdnyve)
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•

"A rendezett tanacsu varosok s a kozsegek is sulyosan erzik a vegzetesen
elavult kozsegi valasztoi jog hatranyait. E z az Azsiaba valo szuk valasztasi
jog
teszi lehetove, hogy a kepviselotestiiletben evtizedeken keresztiil
ugyanazon klikkek dirigaljanak, a hatalommal, kozvagyonnal mindig
ugyanazok rendelkezzenek s a maguk embereit juttassak a hivatalokba,
akik aztan feltetlen szolgalatkesz hivei a kepviselotestiileti klikkeknek.
(...)
Mert nem mer a nep erdekei ellen cselekedni az a kepviselotestiilet, amely mandatumat a neptol nyeri."
(Szentendre es Videke Hirlapja, 1908. mdrcius 29.)

•

"...hajlando-e es mikent megtorolni a polgarmester a helybeli polgari
iskolai tantestiilet egyik tagja altal a varos kepviselotestuletenek
megserteset? Ugyanis az illeto azon kijelentesevel, hogy «de sok buta
tagja van a kepvisel6testiiletneb>, a varos egesz kepviselotestiiletet sertette meg, ezt pedig eltiJrni nem szabad." (Lieber Jozsef panasza)
(A kepviselotestiilet 1908. mdrcius 31-i Ulesenek jegyzokdnyve,

•

1908-ban megszerveztek Szentendren az iparostanonc-iskolat. A romai
katolikus fmiskola es a polgari iskola tantermeiben folyt a tanitas, a varos
gondoskodott ffltesrol es vilagitasrol.

SZENT-ENDRE ES VIDEKE

SZENTENDRE ES '/IDEKE HIRLIiPJIi
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szdzadelo sajtqjdbdl

•

"A varos a gorog nem egyesiilt egyhaz templomainak javadalmazasara atengedett 20 hold, a gorog iskolanak 6 hold, a romai katolikus iskolanak
6 hold, a reformatus iskolanak 2 hold teriiletet."
(1908. szept. 9-i nemet nyelvu jegyzokonyvforditdsa, Pest Megyei Leveltar Vaci
Osztdlya V 303 e. 3. doboz)

•

Utcajavitasra, kovezesre, jarda lerakasra, az Also Izbegi iiton kocsival is
jarhato hid epitesere 42.000 korona hitel felvetelet tervezik. A polgarmester javaslata: " U j varoshazanak felepitese, legalabb a nagyobb forgalmu utcak kovezese es az utak j o karba hozatala, megfelelo modern
vilagitas, vizvezetek letesitese, a varos csatornazasa s ezen munkalatokkal osszefuggo varosrendezesi terv elkeszitese - mind olyan feladat,
melyek mielobbi megoldasa kozsziikseget kepez" - , minderre 600.000
korona torleszteses kolcsonre volna sziikseg. (Ebbol 240.000 korona az
uj varoshazara, ugyanennyi a vilagitasra, 60.000 az utcak kovezesere,
karbantartasara, 60.000 korona a vizvezetekre, utak, kozterek fasitasara,
a Duna-parti vedfal kiepitesere es ehhez kapcsolodo csatornazasra.)
(A kepviselotestiilet 1908. szeptember 23-i Ulesenek jegyzokdnyve)

• A varoshaza epulete egyre sztikebb, ez evben ki kellett koltoztetni onnan
a rendorkapitanyi hivatalt egyik foteri haz negy berelt helyisegebe.
•

A dunai halaszat joga evi 135 korona, a dunai revjog evi 2250 korona, a
piaci helypenzszedes joga evi 3155 korona berleti dijert talalt berlore
arveres utjan.
(A kepviselotestUlet 1908, oktober 30-i ulesenek jegyzokdnyve)

•

"A varos kepviselotestiiletenek kozgyiJlese a felveendo 600.000 korona
torleszteses kolcson iigyet egyelore leveszi a napirendrol" - amig a pontos varosrendezesi terv es koltsegvetes el nem kesziil.
A varos 1909-es koltsegvetese:
156.512 korona 29 filler szukseglet, 147.414 korona 42 filler fedezet,
9.097 korona 87 filler hiany
A hianyt 21,06%-os varosi potadobol, a foldado utan kiilon kivetett
17,19%-os helyi adobol es 42,1%-os mezo'rendorsegi kivetesb61 p6toljak.
(A kepviselotestUlet 1908. november 30-i Ulesenek jegyzokdnyve)
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•

1908-ban Obecsen jelent meg Szaszy Istvan Pest megyei anekdotak c i m u konyve, melyben ket szentendrei tortenet olvashato. Egyik Mikes
uram eros paprikasarol, masik Halasi Peter uram donteserol szol. Halasi
Peter szemfajasa miatt dr. Knoll hajdani szentendrei fizikushoz fordult,
aki azt tanacsolta neki, hogy soha tobbe ne igyon alkoholt. " N o mar
doktor ur, azt a bolondot nem teszem! Inkabb az ablak torjon be,
semhogy a fundamentum du'ljon ossze! - felel neki Halasi uram, czelozvan ez altal a szesszel nagyon osszebaratkozott belso reszeire, melyek
nem birtak el ennek hianyat."

•

"Mult ev decembereben Izbegen tobb hasi hagymaz eset fordult elo,
minek kovetkezteben a tiszti foorvos a j o ivovizet szolgaltato kozkutak
szamanak szaporitasat javasolta.'
(A kepviselotestiilet 1909. februdr 12-i Ulesenek jegyzokonyve)

•

Dr. Pechy H e n r i k varosi tiszti foorvos eloterjesztese egy jarvanykorhaz
letesitese celjabol", - melyet a testiilet elvben elfogad.
(A kepviselotestUlet 1909. mdjus 4-i Ulesenek jegyzokdnyve)

•

"Hernyopusztitas celjabol lepkefogdosas elrendelese es jutalmazasa:
( . . . ) a varos a kozpenztarbol a hatosagnak beszolgaltatott minden 10
(tiz) db elo lepke vagy bab utan 2 (ketto) fillert fizet, minel fogva ezen
veghatarozatnak minel szelesebb korben leendo kozhirre tetelet elrendeli."
(A kepviselotestUlet 1909, mdjus 28-i Ulesenek jegyzokdnyve)

•

"A szamvevo jelentese szerint 116.000 azaz Egyszaztizenhatezer elo
lepke lett beszolgaltatva, illetve kiirtva, es ezert a kozpenztar 232 kor.
azaz kettoszazharmincketto koronat fizetett k i . "
(A kepviselotestUlet 1909. Julius 6-i Ulesenek jegyzokdnyve)

•

"Segedvegrehajtora azert van siirgosen sziikseg, mert a gyiimolcseres es
az aratas idejen az adozo polgarok fizetokepessege a legnagyobb, ez idot
a hatosagnak ki kell hasznalnia az adok es a koztartozasok erelyes behajtasara, erre azonban a varosi vegrehajto egyedul nem elegendo. ( . . . ) Sok
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munkat ad a varos vegrehajtojanak a sok iskola-mulasztasi birsag behajtasa is."
(A kepviselotestiilet 1909. Junius ll-i Ulesenek jegyzokdnyve)
• A kepviselotestiilet hatarozatot hozott 100.000 korona hosszulejaratu
hitel felvetelerol a varosrendezesi munkak megkezdesehez.
A kepviselotestiilet 15:1 aranyban a kovetkezo fizetesrendezesi hatarozatot fogadta el: a polgarmester evi fizetese 4.100 korona es 800 korona
lakberpotlek, a rendorkapitanye 2.600 korona es 800 korona lakberpotlek, a tiszti foorvose 1600 korona es 400 korona lakberpodek, az alorvose 1200 korona es 400 korona lakberpotlek, az allatorvose 1200 korona
es 300 korona lakberpotlek, a sziilesznoe 240 korona lakberpotlek nelkiil.
(A kepviselotestUlet 1909, Julius 6-i Ulesenek jegyzokonyve)
•

Szentendre kozegeszsegiigyerol, az orvos dijazasarol hozott szabalyrendeletbol:
rendeles dij a az orvos rendelo helyisegeben nappal 1 korona
ejjel 2 korona
beteglatogatas dija nappal 1 korona 50 filler
beteglatogatas dija ejjel 3 korona
kejholgyek vizsgalata, 1 korona
halottkemleles, 1 korona
(Jovdhagyva az 1909. Julius 14-i kepviselotestuleti kozgyulesen)

• Augusztus 27-ig az eves koltsegvetes kovetkezo keretei merultek ki:
napidijak es utikoltsegek,
300 korona
100 korona
a varosi alkalmazottak betegsegelyezo penztari
biztositasa-,
hivatalos hirdetesek,
150 korona
telefonkoltsegek,
280 korona
a varos szantoinak es retjeinek fenntartasa es
1000 korona
miivelese,
a rendorseg es egyeb szemelyzet ruhazata.
900 korona
a szenkenegraktar kezelese,
200 korona
homok-agyagbanya kezelesi koltsege,
140 korona
a varosi szegenyek elelmezese,
1400 korona
kofejtesi koltsegek.
150 korona
(A kepviselotestUlet 1909. augusztus 27-i ulesenek jegyzokdnyve)
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•

1890 ota kesik az uj jarasbirosagi epulet megepitese, - sot, a regit sem
renovaltak. 1909-ben azzal fenyegetoztek a jarasbirosag alkalmazottai,
hogy atteszik az egesz hivatalt Pomazra, ha tovabb kesik a renovalas.
A z elozo evben alapitott iparostanonc-iskola iskolaszolgaja 1909-ben az
elso nyolc honapban egyaltalan nem kapott fizetest a termek takaritasaert.
, , . , „ . , . :
Dontottek a rendorszemelyzet letszamarol: egy rendorkapitany, egy
rendortiszt, maximalisam husz rendor, het mezoor, harom erdokeriilo,
egy fomezoor es egy erdoor lehet a varosban.
A kozgyiiles "...elhatarozta a varos teruleten levo iskolakba jaro tankoteles fiukbol egy iskolai tanzaszloalj alakitasat."
Elhangzott a "Vilagitasi es Vizmti Reszvenytarsasag eloterjesztese a vizvezetes es csatornazasi tervek elkeszitese targyaban".
(A kepviselotestiilet 1909. szeptember 9-i ulesenek jegyzokdnyve)

•

Dr. Pechy H e n r i k inditvanya: "...az volna a fo eel, hogy minel tobb
olyan lakosa legyen a varosnak, aki megelhetesenek anyagi eszkozeit, j o vedelmet a varoson kiviil szerzi, de itt kolti el, s ez altal a forgalmat noveli, a varos lakossaganak kenyerkeresetet, jovedelmet szaporitja s adokepesseget fokozza. Ilyen egyenek a katonak, nyaralok, kirandulok
(turistak), nyugdijasok, a fovarosban alkalmazott de itt lako s innen bejaro tisztviselok, hivatalnokok, a fovarosi gyarakba innen bejaro munkasok stb."
(A kepviselotestiilet 1909. szeptember 9-i ulesenek jegyzokdnyve)

•

Oktober elejere az eves koltsegvetes tovabbi keretei is kimeriiltek:
60 korona
letartoztatottak es toloncok elelmezese,
4800 korona
elore nem latott kiadasok,
1200 korona
tenyeszallatok beszerzese es tartasa.
(A kepviselotestUlet 1909. oktober 5-i Ultenek jegyzokdnyve)
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9/0
"A korzo szerepet jatszo Duna-part, amelynek also reszet Erzsebet-partnak nevezik, a varos legelenkebb resze. Vasar- es iinnepnapokon elenk
nyiizsges-mozgas gyonyorkodteti a szemlelot: magyar, szerb, nemet, tot
szo egyarant hallhato a hajoallomas koriil hullamzo neptomeg kozott.
( . . . ) A tarka nepgyrilek, megszaporodva ilyenkor a hajot varo fovarosi
kirandulok szazaival, a Dunan uralkodo elenkseg s maga a kies hegyseg
alatt fekvo erdekes varos, a hegyoldalra festoi rendedensegben es suriJ
sorokban epitett hazaival, meredek sikatoraival erdekes keppe egyesiil.
(...)
A z erdok fele vezeto volgyben van a kiilfoldon is j o hirnevnek orvendo
Zimmer-fele szerszamgyar, amelyjelenleg Csoknyai Jeno birtokaba ment
at. (•••) A Lam-fele, e nemben az orszagban egyediilallo angol lemezelo
gyar ( . . . ) gyartmanyai kiilonosen keleten talalnakkitiino piacra.
A patak menten Annavolgyet, Hauszmann Alajos mii'egyetemi tanar es
udvari tanacsos gyonyorii helyen fekvo nyaralojat, majd az erdos volgyben folfele haladva a mohos trachit-sziklakrol alazuhano domorkapui
vizesest talaljuk ( . . . ) A Bogdani utca folytatasakeppen Leanyfalu fele vezeto torvenyhatosagi titnak a Duna-parttal szemben levo dombos oldalan tobb csinos nyaraloban gyonyorkodhetik a szemlelo. (Abranyi E m i l
villaja)."
(Kada Mihaly: Szentendre. Megjelent: Magyarorszdg vdrmegyei es vdrosai. PestPilis-Solt-Kiskun vdrmegye. Szerk. Borovszky Samu. Bp., 1910. 466-468. old.)
A kozgyiiles "...25 szavazattal 9-cel szemben kimondja a villamosvilagitasi rendszer bevezeteset."
(A kepviselotestiilet 1910. mdrcius 2-i kozgyHlesenek jegyzokdnyve)
"A szentendrei valasztokeriiletben nagy csend mutatkozik. Sem a valasztok, sem a jeloltek nem mozognak. Igaz ugyan, hogy egyik-masik jelolt
kilatogat szejjelnezni ( . . . ) , de a regi virtuskodas, a jokedv, a korteslaz
megszilnt. Szomorii vilagban elunk, - iires a zsebiink, a pincenk, a haza
sorsarol nema veszteglest tanusitunk, mert nem bizunk tobbe senkiben,
nem hisziink senkinek."
A Szocialdemokrata Part jeloltje programbeszedet tart a varosban.
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"Mint mindeniitt, ligy nalunk is sokan hittek a vilag-pusztulasban,
melyet a rettegett Hally iistokostol valo felelem okozott. 18-an es 19-en
ejjel 4 ora tajban megnepesedett a Duna-part es ott csoportokka verodve
siettek a magaslatokra. Mintegy ketszazan felsiettek a Pisman hegyre, s
a halalt lesok letelepedven az ude gyopre, meg masnap del fele is ott szunyokaltak, anelkiil, hogy lattak volna az iistokost."
(Szentendre es Videke Hirlapja, 1910. mdjus 20.)
•

Ferenc Jozsef 80. sziiletesnapja alkalmabol tartott diszkozgyillesen
Abranyi E m i l mondott unnepi beszedet a "koronas aggastyant" eltetve.
Mementokent bevettek a diszjegyzokonyvbe, hogy a varos jarvanykorhaz, vendeglo- es szalloda, tovabba uj varoshaza epitesevel, a viz-,
csatorna- es vilagitasi halozat letesitesevel teszi emlekezetesse az evfordulot - 1 millio koronas kolcsonbol.
(A kepviselotestUlet 1910. augusztus 18-i diszkozgyiUesenek jegyzokdnyve)

•

",Pathegraf' villamos mozgofenykep szinhaz. Minden vasarnap teljesen
uj musor! A z eloadasok kezdete delutan 2 orakor!" (aprohirdetes)
"Egyjo hazbol valo 14 eves fiu, ki 2-3 kozepiskolat, esedeg V I . el. osztalyt
vegzett, felvetetik heti fizetessel a Szentendre es Videke konyvnyomdaba, Fo ter 99. szam alatt." (aprohirdetes)
(Szentendre es Videke, 1910. november 27. 1. evj. 1. szdm)

•

A z 1910. december 2-i kepviselotestuleti kozgyillesen Maximovts Istvan
polgarmester a vizvezetek alapjaul szolgalo probafiirasok megkezdeset
javasolta 5000 korona koltseggel. Ezzel szemben Weresmarthy Miklos j a vaslata: olyan altalanos rendezesi tervre irjon ki palyazatot a varos, amely
a vilagitast, a csatornazast, ut- es utcarendezest, a vizvezetekrendszert
Duna-viz szilresevel is magaban foglalja. A testiilet hosszas vita utan dr.
Weresmarthy javaslatat fogadta el.
(Szentendre es Videke, 1910. december 4.)

•

A z 1911-es koltsegvetes osszesen 7662 koronat szan a szegenyek segelyezesere, ami 16,4%-os lakossagi potadonak felel meg. E z t Pechy
Henrik kevesnek, a polgarmester soknak talalja. "Kinek van igaza?" - teszi fel a kerdest a "Van-e szegenyseg Szentendren?" cimvi cikk iroja. "Varosunkban jelenleg 27 korlatlan es 15 korlatok italmeresi engedely van.
Egy varosnak, melynek a legutobbi nepszamlalas adatai szerint alig volt
5000 lakosa, van 42 italmeresi engedelye. - E s mindegyik kocsmaros
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megel, gyarapszik es gazdagodik, a munkasnep pedig, miutan keresetenek nagyreszet megitta, raszorul a varos segelyere. - K i itt a hibas?
N e m akarjuk a munkasnepet sem menteni, de elsosorban hibaztatjuk
azt a jelenleg hatalmon levo rendszert, mely az italmeresi engedelyek
nagy szamabol maganak korteseszkozoket akar teremteni."
(Szentendre es Videke, 1910. december 18.)
"Apollo «Projectograph» villamoserore berendezett mozgofenykepszinhaz Szentendren a regi malomkozben ma, vasarnap uj, fenyes es szenzacios miJsorral tartja megnyito eloadasat. Kezdete d.u. 2 orakor. Hetfon
uj musor, szfves partfogas keretik. Wastl Bela fenykepesz."
(Szentendre es Videke, 1910. december 25.)

Ket iskola az 1910-es evekben

9"
A varos 1911-es koltsegvetese
Eloiranyzott szukseglet:
193.019
Ebbol szemelyi kiadas:
77.505
dologi
6.503
3.175
kezelesi koltsegek
36.180
gazdasagi kiadas
7.922
taniigyi
4.172
segelyek

korona
— —
—
— —
—
— —
—
—

48 filler
8 2 - 1 -

81 - r 5 8 - 1 3 5 - 1 -
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(Ebbol 1800 korona az orszag kiilonbozo menhelyeiben elhelyezett 15
szentendrei illetosegil gyerek reszere)
szegenyiigyi kiadasok
5.050 korona
tartozasok torlesztese
14.792 — i — 92 filler
rendkiviili kiadasok
37.789 — i —
Bevetelek osszesen:
175.726 — ' — 58—' —
A hiany potlasara minden allami ado korona utan 36,6 filler varosi potadot vetnek ki.
(Szentendre es Videke, 1910. november 27.)
•

1911. marcius 1-jen Szentendren elhunyt StegerXaver Ferenc (sziil.: Szentendre, 1824. dec. 3.) Europa-szerte iinnepelt operaenekes, aid - tobbek kozott
- Erkel Ferenc valamennyi tenor szerepet vegigenekelte. Harom evtizedes
sikeres palyafutasa utan 1874-t61 visszavonultan elt szentendrei otthonaban.
"Szoknek a rendorok. Varosunk a szemely es vagyonbiztonsag erdekeben megszaporitotta rendorlegenyseget s szervezte a rendortiszti allast.
Rendoreinknek azonban olyan sovany fizetest adott, hogy a mai dragasagi viszonyok mellett abbol megelni nem tudnak. Azert kereket oldanak s masutt keresnek maguknak jobb allast. E heten is elment egyik, aki
mar hosszabb ideig szolgalta a varost."
"Azsiai iskolai allapotok Szentendren. Varosunkban, a magyar fovaros
toszomszedsagaban, botranyos iskolai allapotok vannak. Telen megjarnak valahogy az iskolaba, de most tavasszal, miota a mezei munka megkezdodott s meg az iskolas fiuk is keresethez jutnak, a novendekek
egyharmada nem latogatja az iskolat. Meg botranyosabb allapotok uralkodnak az izbegi allami iskolaban."
(Szentendre es Videke, 1911. mdjus 28.)

•
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"Telefonosszekottetes Szentendre es Izbeg kozott. ( . . . ) Bizottsag fog
Izbegre kimenni, hogy telefonallomasnak es orszobanak megfelelo helyiseget, ahol allandoan ket rendor fog tartozkodni, keressen. ( . . . ) M i nem
elegsziink meg a telefonosszekottetessel, tessek a varosi tanacsnak ott
tobb kiitrol gondoskodni, legalabb a foutat tiirheto karba hozni es ami a
fo, legalabb egy par petroleumlampat odaallitani. Mert az mar botranyos
dolog, hogy Izbegen egyetlen lampa sem eg s ha a hold nem vilagit, egesz
Izbeg pokoli sotetsegben van."
(Szentendre es Videke, 1911. Junius 11.)

• A kozpenztar 1910-es szamadasaibol "...kideriil, hogy az a polgartarsunk, kinek csak hazbirtoka van, 73%, ellenben ha fbldbirtoka is van,
115,3% varosi kivetes gyiimolcset elvezte 1910-ben. Hagyjan volna
meg, ha ezzel kimerultek volna lakossagunk kozterhei. ( . . . ) D e hat elso
es legfobb kormanyzasi elv a szent haladas neveben: hodolni a modern
flancolasnak. Jelszavunk legyen: koldustarisznyaval keresni az utat, ha
lehet, Amerika fele, s nem az, hogy lakja ezt a foldet elegedett nepe egy
vagyonos nagykozsegnek."
(Szentendre es Videke, 1911. Junius 18.)
• A kepviselotestiilet Junius 28-i iilesen Perlusz Laszlo kervenyezte, hogy
a villanyvilagitas bevezetest halasszak el a vizvezetek- es csatornahalozat
megepitese utani idore. ".. .a kozgyiiles, mely egy e w e l ezelott igen nagy
tobbseggel a villamosvilagitast szavazta meg, most ugyanolyan tobbseggel Perlusz inditvanya mellett szavazott. ( . . . ) A villamosvilagitas
ellenzoi kiilonben gyozelmiiknek ne nagyon orvendjenek, mert a villamosvilagitas hivei Weisz David vezerlete mellett szinten munkaba alltak, ok is alairasokat gyiljtenek, s nines kizarva az sem, hogy azok, kik
Perlusz inditvanyat alairtak, most Weisz David inditvanyat is alairjak.
( . . . ) Annyira nem biznak, hogy Szentendren a jelenlegi viszonyok
mellett valami letesiil, hogy a legellentetesebb inditvanyokat kepesek
alairni es megszavazni, tudvan, hogy az egeszbol ligysem lesz semmi."
(Szentendre es Videke, 1911.juUus 2.)
•

A Budapesti Keruleti Munkasbiztosito Penztar 50 hold fbldet kert a
varostol, hogy az erdo szelen 700-800 beteg reszere tiido-szanatoriumot
letesitsen. Maximovits polgarmester partfogolta az iigyet, az ellenzeki
Anthony Bela lapja elutasitotta azt, jarvanyveszelyre es az idegenforgalom visszaesesere hivatkozva.
"Pattella osztrak fbldmilvelesiigyi allamtitkar Molnar Istvan m. kir. fbldmtivelesiigyi miniszteri tanacsos s mas magyar es osztrak miniszteri k i i l dottek tarsasagaban ( . . . ) a Gilitzer-fele vendegloben ebedelt, a legnagyobb elragadtatas hangjan nyilatkozott a szentendrei videk elragado
szepsegerol s magyar kollegaitol felvilagositast kert arra nezve, hogy a
termeszettol oly gazdagon megaldott videken fekvo s a fovaros
toszomszedsagaban levo Szentendre varosa hogy lehet kultiirilag annyira hatramaradt."
(Szentendre es Videke, 1911. Julius 9.)
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A kepviselotestiilet 1911.jtilius 10-i kozgyiJlesen "... felolvastakdr. H u dolin Lajos es 38 kepviselotestuleti tag eloterjeszteset egy allami
kozepiskola letesitese irant. Pentek Ferenc az egesz beadvanyt a helybeli
reformatus polgari iskola ellen intezett aknamunkanak es bosszu
miivenek minositi. "
(Szentendre es Videke, 1911. Julius 16.)
•

" . . . amely pillanatban a tahitotfalui s kesobb a vaci hid letrejott, Szentendre teljesen elveszti a fovaros es domosi vonalon a teli forgalmat, nyarival pedig ugysem bir, mert azt a hajok kozvetitik. Elszigetelt zugkozsegge valik. "
(Szentendre es Videke, 1911. Julius 16.)

•

" A legutobbi idoben varosunkban uton-iitfelen kezdtek libakat
legeltetni. A rendorkapitany ( . . . ) figyelmezteti a varos lakossagat, hogy
libakat feliigyelet mellett csak a nagypatakban lehet hajtani s hasonlo feliigylet mellett csak ott szabad legeltetni. A varosban koborlo libakat behajtjak s biintetesiil darabonkent 10 fillert kell fizetni. "
(Szentendre es Videke, 1911.jiilius 23.)

•

A Julius 28-i kepviselotestiileti kozgyiilesen "... sorra keriilt Weisz David
es tarsainak rendkiviili kozgyvilest kero ama beadvanya, melyben hatarozatot provokalnak a villamosvilagitas haladek nelkiil torteno letesitese
s Perlusz Laszlonak ama beadvanya folott, hogy a villamosvilagitas letesiteset elozze meg a vizvezetek s csatornazas letesitese. Hosszas es
kozben szenvedelyes vita utan 20 szavazattal 13 elleneben a villanyvilagitas elsobbsege mellett dontott a kozgyilles. "
(Szentendre es Videke, 1911. Julius 30.)

igiz
•
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" A villam-vilagitasi bizottsag elnoke egybehivta a kepviselotestiilet tagjait ( . . . ) , de az ertekezleten senki sem jelent meg. Holott a villam-vilagitas kerdesenek megoldasa siirgos erdeke a varosnak. N e m azert, mintha a villam-vilagitasnal fenyarban fognanak uszni a mostani sotet utcak
— talan jobb is, ha sotetben maradnak — de mert a varos fejleszteset
valahol csak meg kell kezdeni. "

Dr. Pechy Henrik: " Valljuk be, nepszerutlenek vagyunk a kornyeken, s
rossz a hiriink orszagszerte. ( . . . ) A varos helyteien vezetese, kuhuralatiansaga, s a varosi politika ahal felkavart, hozza nem erto kezek altal vezetett partok esznelkiili, oktalan villongasa idezte elo a karos helyzetet.
( . . . ) Hogy volna ott rend a varos intezeseben, ahol tarsadalmi elkiiloniiles all fenn? K i latott valaha masutt ilyen ferde helyzetet, mint ezen
agyonpartoskodott varosban?"
"Vicinalisunk meg az ev nyaran villamossa alakul at, termeszetesen a
munkasvonatok fenntartasaval."
" A Javor-egylet estelyt tartott, melyre vendegiil nehany nem szerbet is
meghivott. A Javor-egylet, mely eddig a koztudatban mint valami hazaellenes osszeeskiivo szerb szovetseg szerepelt, rossz hiret fenyesen megcafolta. ( . . . ) A magyar legenyek viganjartak a szerbekkel a kolot es lelkesen
tancoltak a szerb leanyok, menyecskek a csardast. Szep este volt, kezdete
annak a tarsadalmi osszeforraszto munkanak, mely most varosunkban
megindult."
(Szentendre, 1912. janudr 21.)
•

"Pathegraf villamos mozgo fenykepszinhaz Szentendren - Epizodok
Maria Antoinette eletebol." (hirdetes)
(Szentendre, 1912. janudr 21.-i szdmdbol)

•

"Az, hogy gaz legyen-e a vilagitas, avagy villany, nem katolikus vagy gorogkeleti szempontbol dontendo el, es a vizvezetek bevezetesenek sziiksegesseget se aszerint biralja el a kepviselotestuleti tag, vajon szerb vagy
magyar-parti-e az illeto ajanlattevd."
"Amit elmulasztottunk az elmult ket-harom evtized alatt, azt gyorsan helyrehozhatjuk, ha kozsegeink eloljarosagaiban kello vallalkozasi kedv s batorsag
lakozik. Nemcsak haztelepek, szorakoztato s iidiilotelepek kellenek nekiink,
hanem gyarak, sot gyartelepek. Ezek tesznek g a z d a ^ egy komyeket. ( . . . )
Alakuljon at a komyek egy nagy gyarvarossa, a nagy Budapest gyartelepeve."
Javaslat a "Kozigazgatasi jegyzet" cimuf rovatban: adjanak orokberbe a
varos parlagfoldjebol 50 holdat 25 csaladnak, hogy bolgarkerteszetet
letesitsenek, mert "...az altalanos leromlas, a tomeges elszegenyedes
rohamosan, ijesztoen kozeledik."
(Szentendre, 1912. janudr 28.)
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• Abranyi E m i l kolto tuzes hangii szonoklatban szall sikra a villanyvilagitas mellett.
(A kepviselotesiilet 1912. februdr 4-i Ulesenek jegyzokdnyve)
•

"A villanyvilagitas kerdese Szentendren holtpontra jutott. Harom napon
at targyaltak, a negyediken, amikor szavazni kellett volna, nem volt hatarozatkepes a kepviselotestiilet."
(Szentendre, 1912. mdrcius 3.)

•

"A ujonnan alakult Szentendrei Sport Egylet ( . . . ) miikodeset tettleg is
megkezdte. M u l t szombaton nyitotta meg iinnepelyesen Lawn tenis palyajat s ezzel kapcsolatban este a Gilitzer-fele vendegloben fenyesen
sikeriilt kerti mulatsagot rendezett. ( . . . ) A Csillaghegyi Football C l u b
igen szep szamban kepviseltette magat. ( . . . ) Kuthy Vince johirti budai
primas bandaja huzta a ropogos csardasokat es bostont, s a csillaghegyiek
olyan szenvedellyel es tuzzel tancoltak, mintha a boldogsaguk fiiggott
volna ettol."
(Szentendre es Videke, 1912.julius 7.)

•

"Kozsegi valasztasok elott allunk. A szerb cimborasag tagjai ( . . . ) erzik,
hogy ketszazeves uralmuk lealdozoban van. ( . . . ) A mostani valasztasi
neyjegyzeken mar koriilbeliil 1250 valaszto szerepel es ezek kozott csak
koriilbeliil 160-170 szerb van. A szerbek sem remelik, hogy nyolcszor
annyi nem szerb valasztot lehet majd porkolttel, gulassal megvasarolni.
Lapunknak a varosi gazdalkodasrol irt cikkei a valasztok szemet k i nyitottak. Belatjak, hogy a kozsegi valasztasoknal megevett porkoltnek,
gulasnak az arat a potadoban tizszeresen is meg kellett fizetniok."
(Szentendre es Videke, 1912.julius 14.)

•

"A Szentendrei Sportegylet vivo szakosztalya f ho 16-an kezdte meg 3
hora terjedo vivokurzusat. Szakoktatas szerdai es szombati napokon, v i vas ellenben minden nap az egyleti helyisegben."
(Szentendre es Videke, 1912. november 17.)

•

"...koztisztasag, kulsd csin, belso rendezettseg szempontjabol valoban
siralmasnak, vigasztalannak, ketsegbeejtonek kell tekinteniink Szentendre varosanak mai allapotat. ( . . . ) A szennyviz es tragyale a legtobb
hazbol szabadon folyik az utcakra. Nehol a varos kellos kozepen fekvo hazbol az udvar kozepen felhalmozott tragya es mas biidos anyagok miatt
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oly rettenetes buz arad az utcakra, hogy a jarokelok messze elkeriilik az
ilyen helyeket."
(Szentendre es Videke, 1912. november 24.)
Tobb eves huzavona utan 1912-ben elkezdtek a Templomdombon a romai katolikus fiuiskola epiteset.
1912-ben jelent meg Pentek Ferenc helyi reformatus lelkesz "A szentendrei elnemult harangok" cimfl konyve.
"Szentendren az elmiilt 1912. evben hivatalosan 420 szarvasmarhat (a
novendek marhakat is beleertve), 642 sertest, 135 kecsket irtak ossze."
(Szentendre es Videke, 1913. szeptember 14.)

"Minden torekvesiinknek oda kell hatnia, hogy oly kepviselotestiiletet
valasszunk, melyben tarsadalmunk minden osztalya kepviselve van.
Kepviselve megpedig hazafias, becsiiletes, onallo, szilard meggydzddesii, s megvesztegethetetlen ferfiakkal, kik semmi mast, csak egyediil a
kozerdeket tartjak szem elott.
Bizunk Szentendre varos polgarsagaban, hogy az eddigi kortes eszkozoket ez alkalommal ervenyesulni nem engedi, s megtortenhetik vegre Szentendren az elso tiszta valasztas."
(Szentendre es Videke, 1913. janudr 19.)
A valasztas utan, februar 27-en megalakult uj kepviselotestiilet aprilis
21-i kozgytllesen dr. Anthony Belat, a Szentendre es Videke felelos szerkesztqjet valasztotta polgarmesterre. Magdics Istvan lett a lap iij felelos
szerkesztoje.
(Szentendre es Videke, 1913. dprilis 27.)
"A Magyarorszagi Vas- es Femmunkasok Orszagos Szovetsege szentendrei helyi csoportjanak Szentendren, 1912. evi november ho 3-an
tortent megalakulasat ( . . . ) tudomasul vettem. 1913. majus 6."
(Alispdni irat, Ferenczy Muzeum 70. 70. 1. sz. dok.)
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•

A varos szerzodest kotott a Magyar Siemens-Schuckert Mu'vek Villamossagi Reszvenytarsasaggal a szentendrei villanyvilagitas megvalositasara. "A kiilpolitikai esemenyek kovetkezteben belathatatlan idore megrosszabbodott penziigyi helyzet egyenesen kotelessegeve teszi az illetekes
hatosagnak, hogy e szerzodes jovahagyasat megtagadja. ( . . . ) Ily modon
a varos meg lenne kimelve az oriasi befektetesektdl, nem kellene a varos
vagyonat uj kolcsonnel megterhelni s az ily modon felszabadulo oriasi
ero egetobb sziiksegil, hasznosabb befektetesekre (mint pi. kozepiskola
letesitese, utcak rendezese, csatornazas, vizvezetek letesitese stb.) lenne
fordithato s igy Szentendre varos tovabbi fejlodesenek m i sem allna utjaban." Kiilonben is, a Szekesfovaros kedvezobb ajanlatot tett a villanyhalozat kiepitesere a Siemensnel.
(Szentendre es Videke, 1913. mdjus 18.)

•

A majus 23-i kepviselotestiileti iilesen "...nagyobb vita fejlddott ki az tij
kozvagohid epitese irant tett eldterjesztesnel. A kozgyiiles ( . . . ) ligy dontott, hogy hivatkozva a mostani penziigyi viszonyokra s a varos kedvezotlen anyagi helyzetere, ujabb kervennyel fog fordulni a felettes hatosaghoz a vagohid felepitesere adott hataridd meghosszabbitasa irant s
amennyiben ez nem sikeriilne, akkor gondoskodni fog a mostani kozvagohid megfelelo atalakitasarol."
(Szentendre es Videke, 1913. mdjus 25.)

•

L a m Adolf gyartelepe bdvitesehez dijmentesen teglat kert a varostol.
Kereset " . . . a kozgytlles tekintettel a varos penziigyi helyzetere, nem
talalta teljesithetonek, de nagy szotobbseggel elfogadta Kada Mihaly
javaslatat, hogy a varos L a m Adolfot 200.000 tegla araig varosi potadomentessegben reszesitse. E z igen szerencses megoldasa ezen a varos fejIddesere nezve nagy horderejti iigynek." (A lap kovetkezo szama helyesbit: csak 100.000 db. teglarol, vagyis 2600 korona potadomentessegrol
volt szo.)
(Szentendre es Videke, 1913. szeptember 21, szeptember 28.)

•
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"Glatz Sandor allatorvos feljelentette majdnem az osszes meszarosokat es
henteseket a rendorkapitanynal, hogy egyebek kozott a htist a piacon felallitott satraikban fiiggve es nem fektetve tartjak. A rendorkapitany ( . . . )
kenytelen volt a meszarosokat es henteseket megbiintetni. ( . . . ) Nehany
nappal kesobb meg dr. Pechy Henrik varosi tiszti foorvos arra valo
hivatkozassal, hogy a torveny szerint a meszarszekeknek kozegeszsegiigyi szempontbol valo ellendrzese az d hataskorebe tartozik, tett felje-

lentest az egyik meszaros ellen, hogy a bust fektetve es nem fiiggve tartja. Szegeny meszarosok most igazan nem tudjak, hogy mit tegyenek."
(Szentendre es Videke, 1913. szeptember 21.)
•

"Nines huspiac. A szentendrei meszaros- es hentesmesterek elhataroztak, hogy tovabbra a piaci husarusitast megsziintetik. Eljarasukat azzal
indokoljak, hogy ellentetes utasitasokat kaptak az ellenorzo hatosag reszerol s emiatt oket a rendorkapitanysag megbirsagolta."
(Szentendre es Videke, 1913. szeptember 28.)

•

Nehany izbegi kepviselotestiileti tag megfellebbezte a L a m Adolfnak
megszavazott, 100.000 tegla ertekenek megfelelo potadomentesseget.
" N e m tudjuk, mi birta ra a fellebbezdket ezen fellebbezes benyiijtasara,
a rovidlatosag, a megtevesztes, a szocialis erzek hianya, a sarga irigyseg
avagy masok reszerol valo izgatas. ( . . . ) N e m Lam szorul a szentendreiekre, hanem sok szentendrei tartozik neki halaval, mert 20 ev
alatt, amiota gyarhelyisege fennall, tobb penzt hozott Szentendrere es
tobb embernekjuttatott keresetet, mint a fellebbezok egyuttveve."
(Szentendre es Videke, 1913. oktober 5.)

•

A varmegye ervenytelenitette a szerzodest, melyet Szentendre varos kotott a Siemens-Schuckert MiJvekkel a villanyvilagitas bevezetese iigyeben.
(Szentendre es Videke, 1913. oktober 19.)
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^^Egy belathatatlan vegu
haboru elott a l l u n F ( I 9 1 4 -

1918)

1914
•

"Azt hittiik, hogy a talalmanyok szazadanak csodavolta a repiilogeppel mar
betelt; de nem, egy napon szetroppen New-Yorkbol a hfr, hogy emberi
elme a nem vart magassagot is elerte: Edison fbltalalta a beszeld mozit!"
"Elado tenyeszallatok. Ma, vasarnap reggel 8 orakor a varoshaza udvaran
2 tenyeszkan, £ ho 15-en (csiitortokon) reggel 10 orakor pedig 2 tenyeszbika nyilvanos arveresen elado."
(Szentendre es Videke, 1914. janudr 11.)

•

' A Budapest-szentendrei vicinalison naponkent kiilonosen a kora reggeli vonattal utazo kozonseg valosagos kinszenvedesnek van kiteve. ( . . . ) A
szentendrei allomas teljesen uj, modern keritest nyerven, - az utasok az
ej sotetjeben kello vilagitas hianyaban nekimenve a drotkeritesnek,
orrukkal, fejiikkel tapasztaljak ki annak celszeriJseget."
(Szentendre es Videke, 1914. janudr 18.)

•

"Azota, hogy a Szentendrei Sport Egylet eloszor hirdette a jegpalya megnyitasat, a varos fiatalsaga valosagos korcsolyazo lazba esett. Vasarnaponkent ( . . . ) zene jatszik egesz delutan. A zenekar iitemere az osszetanult parok es csoportok lejtik a tancot. Igen elenk a palya be nem keritett
resze is, ahol pajzan, jokedvii, joreszt kimenot kapott szolgalolanyok,
iparos legenyek es suhancok ugy tancoljak a sima jegen a polkat, mazurt
es keringot, mint a balterem sima parkettjan."
(Szentendre es Videke, 1914. februdr 1.)

• "1914. februar 24-en a Posch Karoly-fele italmegfigyelo osztaly hivatalos
helyisegeben az al- es fobolondok ejjeli targyalasara feltetlen megjelenjen. Meg nem jelenes eseten zenekarhatalommal elovezettetik.
Karneval herceg
Falk fobolond
elnok
vegrehajto
43

A nyomorusag kozepette
Egy kisvigsagjo.
H a nines csirke, j 6 a krumpli,
Busuljon a 16.
Igy csinalnak, igy jaratnak
Veliink bolondot,
D e adoban elviszik az
Utolso gombot.
Fel a bolond balra, kinek
Van megjo gombja,
Adot rajtunk behajtani
Becsnek lesz gondja."
(Farsangi meghivo)
(Ferenczy Muzeum, 77.1.105. kit. sz. dokumentum)

• "Cseledkepzo intezet Szentendren. ( . . . ) Minden haziasszony tapasztalasbol tudja, hogy manapsag mily ritkasagszamba meno az a tisztesseges, becsiiletes, megbizhato, szereny, engedelmes es fokepp a hazi
teenddk vegzeseben jartas cseledleany, amindk a regi patriarchalis korban nagy szamban feltalalhatok voltak. (...) Sajnos, azota a viszonyok megvaltoztak. Manapsag az elemi iskolabol kikerulo 12-13 eves lanyok mar
socialis eszmekkel vannak telitve."
"A kavehazak es vendeglok dsztasaga ( . . . ) A z alkalmazottak az evo- es
ivoeszkozoket tisztan kezelni tartoznak, kifejezetten eltiltvan attol, hogy
a poharakba azoknak vizzel valo megtoltesenel es a talcara valo helyezesenel ujjaikkal belenyuljanak. Resziinkrol a szentendrei vendegldsok
es kavehaztulajdonosok figyelmebe ajanljuk a kopocseszek beszerzeset,
a publikumnak pedig azok hasznalatat."
(Szentendre es Videke, 1914. Junius 28.)
• "Megdobbenessel, a kozonsegesnel erosebb fajdalmat okozo erzessel
fogadta varosunk lakossaga a leslijto remhirt, hogy Ferenc Ferdinand k i ralyi herceg es lelkenek elettarsa, Hohenberg Zsofia hercegno Szarajevoban egy gaz merenyletnek estek aldozatul. M i ( . . . ) tetemre hivjuk a
kiralygyilkolasra bujtogato fekete nacionak vad indulatoktol elkapatott,
fekevesztett gyulolsegtol tajtekzo embersopredeket. ( . . . )
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A szarajevoi gaz merenylet hire Szentendren vasarnap a delutani orakban terjedt el. ( . . . ) Rendorsegiink azonnal intezkedett, hogy a vendeglokben es kavehazakban a zene betiltassek. Perjessy Sandor rendortiszt
ket rendorkozeggel jarta sorra a mulatohelyeket, amelyeknek tulajdonosai a betilto felhivasnak eleget is tettek. Hasonlo intezkedest foganatositottak Izbegen is, hol Kostyal Jozsefne vendeglqjeben is szolt a zene.
Minthogy az ittas allapotban levo legenyek a zene beszuntetese ellen
tiltakoztak s a felszolitasnak nem engedelmeskedtek, s mivel tobben
viselkedesiikkel botranyt es dulakodast ideztek elo, a hatosag emberei
rendzavaras miatt tobb legenyt feljelentettek, akik ellen az eljaras megindult."
(Szentendre es Videke, 1914.julius 5.)
•

"A becsiiletes, hazafias lelkekbdl kitdrd lelkesedes hatalmas erdvel tort
ki, middn vasarnap d.e. 10 ora utan a szentendrei hazafias ifjusag a varos
hazafias lakossagaval egyiitt tiintetest rendezett a haboru mellett.
Az emelkedett hangulatban megindult tiinteto tomeg a varoshazarol
nemzeti zaszlok alatt ciganyzene es a szentendrei ftivoszenekar hangja
mellett bejarta az egesz varos utcait, folyton lelkesitd kialtasokkal, hazafias dalok eneklesevel. A menetben reszt vevd nagy tomeg sziinteleniil
eltette a haborut, a hazat, a kiralyt, a hadsereget, a szovetseges allamokat.
( . . . ) Sziwel-lelekkel ziigott a tomeg: Sehonnai bitang ember, ki most,
ha kell, halni nem mer, .."
"Szentendren a harcra hivo szozat mintegy hetszaz embert szolitott el
oveik korebdl, akik hetfon es kedden gyiilekeztek a varoshaza mellett. A
mozgositott ezredekhez tartozo tartalekosok es nepfelkeldk bevonulasa
impozans volt. A szeles, hiivos es esds ido dacara az egesz varos aprajanagyja kiserte a behivott hadkoteleseket az allomasra, felhangzottak tijra
a vasarnapi tiintetes kialtasai, csak a vasutnal latszott egy-egy szemben az
elvalas fajdalmat jelentd konny." Kedden, az idosebb korcsoport
bevonulasanal "... lehetetlen volt nem erezni azoknak a sziildknek,
hitvestarsaknak es gyermekeknek a fajdalmat, akik talan utoljara vettek
biicsut kenyerkeresdiktdl."
Egy szentendrei fakereskedd - mint mindig -, most is szerbiil beszelt a
H E V - e n csaladjaval. A kalauz a Palffy teren atadta a renddrsegnek. "... a
ter csakhamar tele lett kivancsiakkal. «Le a szerb kemekkel!» - hangzott
fel a tomeg ajkan, a fakereskedd hiaba igazolta magat. ( . . . ) Okulhatnak
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az esetbol a m i intelligens szerb csaladjaink, akik kivetel nelkiil beszelik
a magyar haza nyelvet, utcan, vicinalison - magyarok tarsasagaban is kovetkezetesen szerbiil beszelnek. A mostani haborus idokben kar ilyen
provokalo magatartast tanusitani."
"Felhiyjuk hatosagunk figyelmet arra, hogy a mozgositas ota mily nagymervil emelkedes tapasztalhato a liszt, cukor, kenyer, burgonya, fozelekfelek s egyeb nelkulozhetetlen elelmi cikkeknel, s az arak naprol-napra
tetemesen emelkednek."
(Szentendre es Videke, 1914. augusztus 2.)
"Legyiink higgadtak es ovatosak! Egy belathatadan vegii haboru elott
allunk, ezert minden eshetosegre szamitani kell."
(Szentendre es Videke, 1914. augusztus 16.)
"Van itt nehany alak, aki felhasznalja a jelenlegi bonyodalmakat, szethiizast keres, s kepzelt felekezeti serelmek iiszket akarja a kozvelemenybe bedobni. Fujtak mar Szentendren mas szelek is, azoktol sem ijedtiink
meg."
(Szentendre es Videke, 1914. augusztus 23.)
"Komolyan figyelmeztetjiik az elegedetlen, veresszajii asszonyokat, hagyjanak fel ezekkel az izgatasokkal, mert komoly kovetkezmenyei lehetnek. A hatarban van meg eleg munka, csak akarat es kedv kell hozza.
Amelyik asszony pedig nem alkalmas a mezei munkara, vallalkozzek
katonai ruhak varrasara, azzal is lehet nehany garast szerezni."
(Szentendre es Videke, 1914. szeptember 13.)
"Mult vasarnap 38 sebesiilt katonat hoztak varosunkba. Ezek koziil 28at a szanatoriumban, 10-et pedig a legenyegyletben helyeztek el, ahol
mar azelott is 5 sebesiilt fekiidt." A sebesiiltek apolasat a varosnak kellett
biztositani, ezert kozadakozasra szolitottak fel a lakossagot. Nehany
adomany: Kada Mihaly plebanos egy iiveg bort, Abranyi Emilne egy kosar paradicsomot es egy kosar barackot, dr. Weresmarthy Miklosne 12
torolkozot, 6 szappant es 2 kopocseszet adomanyozott.
(Szentendre es Videke, 1914. szeptember 6., szeptember 27.)

9'i
" E heten mar majdnem teljesen elmaradtak az adomanyok. E koriilmeny egyedul csak annak tudhato be, hogy az utobbi hetekben hirtelen
felszokott dragasag mindnyajunk anyagi erejet lekoti."
"Reqviralasi rendelet. A k i eltitkolja vagy elrejti keszletet, ket honapi
bortonnel biintetendd."
(Szentendre es Videke, 1915. janudr 31.)
"Hirdetmeny a buza, rozs, arpa es zabkeszletek osszeirasarol."
(Szentendre es Videke, 1915. februdr 14.)
"Az utobbi hetekben a liszthiany rendkiviil erezhetove valt varosunkban. A pekek kenytelenek voltak besziintetni a kenyerstitest, kereskeddink pedig nem tudtak a kozonseg lisztsziiksegletet kielegiteni."
(Szentendre es Videke, 1915. mdrcius 7.)
"Amikor nines kenyer, akkor mindeniitt csak az aggodalom, ketsegbeeses nyugtalanitja a lelkeket."
(Szentendre es Videke, 1915. mdrcius 14.)
A polgarmester tajekoztatja a testiiletet, hogy " . . . a kormany altal elrendelt gabonareqviralas a kivanatos eredmenyre nem vezetett, iigy hogy a
kormany a varos altal igenyelt 30 vagon gabona helyett mindossze 9
vagont bocsathat rendelkezesre az uj termes betakaritasaig. ( . . . ) Sziikseges, hogy a varos kozonsege a hatosaggal karoltve a lehetoseg hatarain
beliil maga is gondoskodjek lisztkeszletenek beszerzeserol es minden
lehetot elkovessen a fenyegeto ehinseg elharitasara. Ugyszinten gondoskodas targyat kell hogy kepezze a zsirsziikseglet biztositasa, mert a helybeli hentesiparosok sajat nyilatkozatuk szerint a mutatkozo sziiksegletet
fedezni nem kepesek."
(A kepviselotestiilet 1915. mdrcius 19-i Ulesenek jegyzokonyve)
"Olvastatott a varmegye foispanjanak ini/915. sz. rendelete a
hadifoglyok alkalmazasa targyaban. ( . . . ) A felolvasott rendelet es
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szerzodes felteteleit a kepviselotestiileti kozgyilles tudomasul veszi s a
folytonos behivasok folytan eloallott munkashianyra valo tekintettel felhatalmazza a polgarmesteri, hogy a kozdtJloutak javitasara es egyeb
munkak vegzesere 50 fogoly alkalmazasat kerelmezze."
(A kepviselotestiilet 1915. dprilis 22-i Ulesenek jegyzokonyve)

I Tdvozlcl a froiitrol

• A z 1915. aprilis 28-i tisztujito kozgyiilesen a testiilet " . . . dr. Anthony
Belat felkialtassal polgarmesterre, ( . . . ) dr. Antolik Arnoldot felkialtassal
fojegyzove valasztja." (Mindketten egyediili jeloltek voltak.)
"Dr. Weisz Armin varosi orvos kerelme a hadikorhazban teljesitett orvosi
szolgaltatasok dij azasa irant.
A kepviselotestiileti kozgyiiles ( . . . ) a varosi orvos kerelmet minden tekintetben jogosnak es meltanyosnak tartja. D e miutan a varos a hadikorhazban teljesitett orvosi szolgalatok dijazasara fedezettel nem rendelkezik s viszont a mai nehez viszonyok kozott nemcsak hogy ujabb anyagi
megterhelest nem vallalhat, de a legsziiksegesebb kiadasoknal is a leheto
legnagyobbfoku takarekossagra van kenyszeritve, inditatva erzi magat
arra, hogy a meltanyos kerelem teljesiteseert a Nagymeltosagu m. kir.
Honvedelmi Miniszter U r h o z forduljon ( . . . ) a varos tanacsa.".
(A kepviselotestUlet 1915. december 18-i Ulesenek jegyzokdnyve)
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gi6
"A regi, sablonos boldog uj evet kivansag - valljuk be - meg ma sem
aktualis."
(Szentendre es Videke, 1916. janudr 2./
"Mit kiildjiink szeretteinknek? A behivottaknak taplalo eledel kell es
nem nyalanksag. Tessek tehat elovenni egy szep kenyeret es azt
szeletekre vagni es siitoben szepen megpiritani es ugy kiszaritani, mint
a csont, hozza egy-ket doboz tejkonzerv es kockacukor. ( . . . ) Kiildhetiink meg szalonnat, szappant, gyertyat, rovarport, ellenben nem szabad
gyufat, benzint, ongyujtot, robbanoszert kiildeni. De nagyon ajanlom a
szaritott kenyer kuldeset, mert annak a fiatalsag nagyon orvend."
(Olvasoi level)
(Szentendrei Ujsdg 1916. dprilis 16.)
Dr. Antolik Arnold fqjegyzo felhivasa a 4. hadikolcson jegyzesere: "A
magyar allam ismet kero szoval fordul polgaraihoz. Megtamadott
hazank ujabb aldozatra keri itthon levo fiait. Tolteny, ruha, felszereles
kell diadalmas hadseregeinknek, hogy kivivhassak a vegso gydzelmet."
(Szentendrei Ujsdg, 1916. dprilis 23.)
"Polgarmestervalasztas lesz holnap Szentendren. ( . . . ) J o l vigyazzatok,
szentendrei varosatyak, hogy a gyulolet, az izgatas, a fekeveszett duh
bombolo hangja meg ne tevessze iteleteteket. ( . . . ) Erdeme es nem
erdeke szerint valasszatok polgarmestert! Olyat, akit ismertek, aki tud is,
akar is a varos erdekeben dolgozni, s aki osszekottetesei utjan megszerezheti a varosnak es lakossaganak mindazt, amire sziiksege van.
Varosatyak, ( . . . ) a nep boldogulasa a ti lelkiismereteteken nyugszik.
Atok es a szenvedok konnyei fognak kiserni titeket, ha ezt a valasztast
elhibazzatok."
(Szentendrei Ujsdg, 1916. dprilis 30.)
A kepviselotestiilet egyhangulag dr. Antolik Arnoldot valasztotta
polgarmesterre majus 1-i iilesen, - az ujsag nagyon helyesli a dontest.
(Szentendrei Ujsdg, 1916. mdjus 7.)
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•

"A szentendrei hadikorhaz reszere szolgaltatott adomanyok: ozv. K r e csarevits Miklosne 6 nagy iiveg befott, Nagy Mihalyne Izbeg 1 iiveg
savanyu paprika, 10 kg zoldseg, 5 kg bab, ozv. Fachleitner Mihalyne 1
hordo (54 1) bor, a Voroskereszt elnoke 1400 cigaretta, Abranyi Emilne
20 kor. cigarettara, ifj. Schindler Matyas 1 kosar zoldseg, 5 iiveg paradicsom, 1 iiveg uborka, 30 db tojas, 10 1 bor es 100 szivar."
Aprilis 26-an " . . . a kozgyilles elhatarozta, hogy 24 ezer koronaig terjedo
fiiggo kolcsont vesz fel gazdasagi beruhazasokra es elelmiszercikkek beszerzesere."
(Szentendrei Ujsdg, i916. dprilis 30.)

•

A z iij polgarmester varosfejlesztesi elkepzelesei szerint most valoban
kezdetet veszi a fellendiiles. Eddig csak beszeltek rola, s iigy tfint, hogy
"... a varos fejlesztesenek kerdese nem egyeb, mint egy tengeri kigyo,
melynek sikos hatan vegig nyargalnak az emberek szokasbol."
(Szentendrei Ujsdg, 1916. mdjus 28.)

•

"Langba borult a vilag, soha nem latott meretekben pusztulnak az
emberek es javak. E s mi, akar a tiizoltok, mentiink es mentiink. Letiinkert, fennmaradasunkert harcolunk."
(Szentendrei Ujsdg, 1916. Junius 18.)

• "A tizennyolcevesek sorozasa e ho 3-an folyt le Szentendren. A negyvennyolc sorozasra keriilo koziil tizenhatot talalt alkalmasnak a bizottsag."
"A szentendrei harangok hosszu utra keltek. ( . . . ) E ho 7-en vittek el
oket meghato biicsiizas kozben. Minden templom harangjat sajat felekezete papja megaldotta, s a hivok, akik annyiszor gyiiltek ossze hivo
szozatukra, meghatottan, konnyes szemmel kisertek k i a vasuti allomasra. Egy-egy harang maradt csak minden templomban az atvevd bizottsagnak azzal a cinikus vigasztalasaval, hogy nemsokara azok is litra kelnek."
(Szentendrei Ujsdg, 1917. februdr 11.)
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•

1917. majus 29-en elhunyt Dumtsa Jeno, a varos egykori biroja es elso
polgarmestere. A kepviselotestiilet jegyzokonyvben orokiti meg emleket.
(A kepviselotestiilet 1917. mdjus 31-i Ulesenek jegyzokdnyve)

•

Dumtsa Jeno ozvegyenek evi 1800 korona ozvegyi nyugdijat allapit meg
a kepviselotestiilet. Rendelet hianyaban a szamitas alapja Dumtsa Jeno
tenyleges szolgalatban utoljara elvezett 4100 koronas evi javadalma.
(A kepviselotestUlet 94/1917. hatdrozata)

•

Lakossagi panaszra valaszolva " . . . a polgarmester eloterjeszti, hogy a
helyben allomasozo katonasag a m. kir. Honvedelmi Miniszteriumnak
rendeletere lett a varosba helyezve. Hogy meddig fog itt maradni ezen
katonasag, arrol jelenleg senki felvilagositast adni nem tud, tovabba
azoknak az eltavolitasa pedig modunkban nem all. Kiilonben is a katonasag jelenleg mar nem csinal oly nagy karokat, mivel a katonai rendorseg felallitasa folytan a katonasag szabad mozgasa kelloen ellenoriztetik."
Dumtsa Jeno szegenysorsu ozvegyek javara tett alapitvanyanak
rendelkezesre alio 22 korona 50 filler kamatat ozv. Urbenek Jakabnenak
adomanyozta a kepviselotestiilet.
(A kepviselotestUlet 1917. Junius 7-i Ulesenek jegyzokdnyve)

• " A romai katolikus hitkozseg kartalanitasa a hadikorhaz helyisegeiil szolgalt rom. kat. fiuiskolaban eloallottjavitasokert. ( . . . ) Apenzugyi bizottsag tekintettel arra, hogy az osszes munkalatok reszint munkas- reszint
pedig anyaghianyra valo tekintettel nem foganatosithatok, viszont az
iskola kello idoben valo megnyithatasa sziikseges, javasolja, hogy 5000
korona egyezsegi osszeg ajanltassek fel a rom. kat. hitkozsegnek s a
munkalatokat maga a hitkozseg vegeztesse el."
(A kepviselotestUlet 1917. szeptember 5-i Ulesenek jegyzokdnyve)
•

"Steiner Izidor okl. gyogyszeresz budapesti lakosnak kervenye a varos
teriileten I I . onallo gyogyszertar felallitasa irant. ( . . . ) Tekintettel azon
koriilmenyre, hogy a varos lakossaganak tobb mint a fele betegsegelyezo
penztarakban, egyletekben van beirva, tovabba igen nagy az orsz. betegapolasi alap terhere rendeltek szama, tovabba a fovaros kozelsegenel
fogva igen sokan orvosi rendeles celjabol a budapesti ingyenes rendelointezetekhez mennek s egytittal ott keszittetik el a megfelelo orvosi
rendelvenyeket s igy a jelenlegi gyogyszeresznek legfeljebb annyi dolga
51

akad, hogy a helybeli sziiksegleteket kenyelmesen elvegezheti, s igy neki
csak megfelelo szereny megelhetest biztosit. Mindezekre valo tekintettel ( . . . ) egy masodik gyogyszertar felallitasa elannyira felesleges, m i szerint egy iij gyogyszertarnak felallitasa a jelenlegi gyogyszertar fennallasat veszelyeztetne."
"Elnoklo polgarmester a fainsegre tekintettel felhatalmazast ker, hogy a
varosi erdobol a szegenyebb neposztaly reszere ingyen rozsefat adomanyozhasson. ( . . . ) 173. sz. veghatarozat: A varos kepviselotestiilete egyhangulag hozott hatarozataval felhatalmazza a polgarmestert arra, hogy
a varosi erdo 1916. evi, 1917. evi rendes vagasabol a szegenyeknek, hadsegelyeseknek, ozvegyeknek, meltanylast erdemlo okokbol barkinek i n gyen rozsefat adomanyozhasson."
(Az 1917. december 15-i testiileti iiles jegyzokonyve)

1918
•

"A varos kepviselotestiilete ( . . . ) kimondja, hogy a katonasag reszere
emelendo barakkok reszere a varos ingyen telket bocsat rendelkezesre
azideig, amig a katonasag a varosban fog tartozkodni."
(A kepviselotestiilet 1918. februdr 23-i Ulesenek jegyzokdnyve)

•

A kepviselotestiilet " . . . felhatalmazza a varos polgarmesteret, hogy a
Duna-parton dolgozo katonak reszere a varosi penztar terhere dohanyt
es kenyerpotjegyet, illetve az ezen vett kenyeret bocsassa rendelkezesre." (A helyben allomasozo katonasag 1917 nyaran felajanlotta, hogy
ingyen elvegzi a Duna-part rendezesi munkait.)
(Az 1918. dprilis 12-i testUleti Ules jegyzokdnyve)

•

"Szentendre varosban a rekviralasok alkalmaval beszolgaltatott 389 q 66
kg buza, 3255 kg rozs, 244 kg liszt, 305 kg arpa, 1847 kg csoves tengeri
es 218 kg morzsolt tengeri. A zsirrekviralas folyamatban van, de szamottevd eredmennyel aligha fog jarni a sertesek sovanysaga miatt."
(Foispdni bizalmas iratok, Pest Megyei Leveltdr, 401. a 8.)

• " A varos kepviselotestiilete ( . . . ) kivetelesen, espedig a haboru okozta
nagy dragasagra valo figyelemmel ezuttal azon tiszteletteljes
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kerelemmel fordul a varmegye torvenyhatosagahoz, hogy a varos szegenyeinek ellatasa celjara 20.000 korona azaz Huszezer korona segelyt
kiutalvanyozni meltoztassek. ( . . . ) A z allando segelyben reszesitett szegenyek segelyet szinten emelni kell, mert az adott 6-8 koronas havi
segelyek egyaltalan nem elegendok ahhoz, hogy egy keresetkeptelen
ember ellatasanal figyelembe johessenek."
(A kepviselotestUlet 1918. dprilis 12-i Ulesenek jegyzokdnyve)
•

1918 oktobereben 62 munkara beosztott orosz hadifoglyot tartottak
nyilvan Szentendren.
(A szentendrei polgdrmesteri hivatal iratai, Pest Megyei Leveltdr, V. 372 a.)

• A varos tanacsanak rendkiviili iilesen "... a polgarmester ismerteti a
hozza erkezett taviratokat, amelyek szerint a Nemzeti Tanacs megalakult, atvette a hatalmat, sot a neptanacs mar nepkormannya alakult at. A
varos tanacsa egyhangulag elhatarozta, hogy csatlakozik a Nemzeti
Tanacshoz es az eskiit leteszi." - November 1-jen megalakult a szentendrei Nemzeti Tanacs.
(Az 1918. november 1-i vdrosi tandcsUles jegyzokonyve)
•

November 3-an a szocialdemokrata part helyi szervezete nepgyiilest
rendezett a foteren, ahol kimondtak, hogy a polgarmester altal alakitott
helyi Nemzeti Tanacs helyett ujat fognak valasztani. November 3-an uj
tagokkal - tobbsegiikben a kesobbi tanacshatalom szentendrei vezet6'ivel
- boviilt a Nemzeti Tanacs.
"A Tanacs siirgosen osszeirja a lakossagot vagyoni viszonyai szerint. O t
osztalyt allapit meg: 1. gazdag, 2. jomodu, 3. keresokepes, 4. tamogatasra
szorulo, 5. teljesen keresokeptelen. Ezekhez az elvekhez es nevsorokhoz
fog igazodni mindenfele gyiijtes es segelyezes. ( . . . )
A Tanacs a javaslatot, mely a varosi szantofbldberletek igazsagos szetosztasaval foglalkozik, egyelore nem targyalja. ( . . . )
Gondoskodas tortent, hogy a katonasagtol kerjek a leszereleskor
felszabadulo cipok es ruhak atadasat es tarsadalmi gyiijtes rendezeset.
(...)
dr. Pechy Henrik ( . . . ) el fog jarni egy hiiszagyas iidiilo felallitasa iigyeben a hazatero beteg katonak reszere.
A november 3-an alakult polgarorseg ( . . . ) az egyes iizemek orzesere is
ad ki droket - termeszetesen a tulajdonos koltsegere."
(A helyi Nemzeti Tandcs 1918. november 6-i Ulesenek jegyzokdnyve)
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• A Magyar Nemzeti Tanacs azonnali dontesre szolitja fel az orszag osszes
helyi nemzeti tanacsat: " . . . csatlakoznak-e a Magyar Nemzeti Tanacs
elhatarozasahoz, hogy Magyarorszag jovendo allamformaja a koztarsasag legyen." A szentendrei Nemzeti Tanacs " . . . a Magyar Nemzeti
Tanacs javaslatat egyhanguan magaeva teszi."
"Perjessy eloadja, hogy tudomasa szerint a szenaskertben Weis Jakabnenak nagyobb mennyisegu faja van, amit draga penzen arusit. Kerdi,
nem veheto-e at addig ez a fa, amig a varosnak lesz." A Nemzeti Tanacs
hatarozata: amig a varos fajat nem szallitjak be az erdobol, kolcsonkeppen igenybe veszik Weisne fajat.
A kepviselotestiilet 100.000 korona kolcson felvetelerol intezkedik a
Szentendrei Hitelszovetkezettdl, mivel " . . . a nepkormany hadiigyminiszterenek rendelete alapjan szervezett nemzetdrseg illetmenyet
folyositani kell, mert maskent magukat fenntartani nem tudjak."
(A kepviselotestiilet 1918. november 14-i Ulesenek jegyzokonyve)
•

November 17-en nepgyillest tartottak a varoshaza udvaran, ahol megvalasztottak a Nemzeti Tanacs helyebe lepo neptanacs tagjait, es bizalmatlansagot szavaztak a varos harom vezetqjenek. Dr. Krajnai-Hudolin
Lajost valasztottak az uj, a Nemzeti Tanacsnal radikalisabb neptanacs
elnokeve.
Titkos szavazassal dontottek a varos vezeto tisztsegviseloinek elbocsatasarol. 35-en az elbocsatas mellett, 9-en ellene szavaztak, barman tartozkodtak. "A tanacs felkeri dr. Antolik Arnold polgarmestert. Heller
Antal rendorkapitanyt es Magdics Istvan szamvevot, hogy a bizalmatlansagi nyilatkozatnak engedve helyeikbol a legkozelebb megejtendo
tisztujitasig szabadsag cimen tavozzanak el."
(A neptanacs 1918. november 20-i Ulesenek jegyzokdnyve)

• "A varos kozonsegenek soraiban olyan hangok hallhatok, hogy a varos
habortis kozigazgatasa visszaelesekkel telt. A polgarmester, a szamvevo
es masok olyan visszaeleseket kovettek el, melyek a varos nepenek
felhaborodasat es azt ideztek elo, hogy a nep bossziit akart allni, amelyet
csak nagy nehezen sikeriilt megakadalyozni. A varos nepenek eppeniigy,
mint a gyanusitottaknak erdeke az, hogy a hangulat lecsillapittassek es
hogy mindenki tisztan lasson. Inditvanyozzuk, hogy ( . . . ) jelentkezzek
mindenki, aki konkret adatokkal rendelkezik, s igy a varos vezetdinek
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vagy elegtetel adassek, vagy indokolt esetben illetekes helyen a feljelentes megtetessek."
(A neptanacs 1918. november 30-i Ulesenek jegyzokdnyve)
• A kepviselotestiilet valasza a neptanacsnak: A rendorkapitany " . . . hivatalat allitolag terror hatasa alatt volt kenytelen elhagyni, ( . . . ) reszere a
polgarmester allitolag szabadsagot engedelyezett. Ellene a fegyelmi eljarast a kepviselotestiilet nem rendeli el."
(A kepviselotestiilet november 30-i Ulesenek jegyzokdnyve)
•

"A multkori kepviselotestiileti iilesen me^yozodhettiink arrol, hogy a
kepviselotestiilet nemhogy tamogatna benniinket, hanem egyenesen
elleniink dolgozik. ( . . . ) Ide s tova masfel honapja, hogy kitort a forradalom. H a osszegezni akarnank az eredmenyeket, arra a megallapitasra
jutnank, hogy az elso neptanacs semmit sem tett es m i sem sokat ertiink
el."
(A neptanacs 1918. december 10-i Ulesenek jegyzokdnyve)

•

"A nepkormany gondoskodni kfvan a lehetdseghez kepest arrol, hogy
megfelelo mersekelt es hosszabb ido alatt torleszthetd vetelar elleneben
fbldhoz juttassa a fbldet miJveld azon fiait, akik a hazaert kiizdottek es
kozottiik is elsosorban a hadirokkantakat." Negytagu bizottsagot allitottak fel az 5 holdnal kevesebb fblddel rendelkezo hadbavonult fbldmtlvesek osszeirasara.
(A polgdrmester 1918. december 31-en kelt dtirata a neptandcshoz)

55

''A varos feletti hatalmat
k i z a r o l a g a munkastanacs
ragadta magahoz^'

(I9I9)
"Mi szentendrei gyerekek vagyunk,
s ha megtaldlna hukni ez^a rendszer, mi akkor is itt akarunk maradni."

1919
• A szocialdemokrata part inditvanyara a neptanacs felkeri a kormanybiztoshelyettest, hogy " . . . a jelenlegi maradi felfogasii nepellenes
kepviselotestiiletet oszlassa fel es helyette nevezzen ki olyan egyeneket,
kik a haladas es nepjolet eldmozditasa irant kelld szocialis erzekkel
birnak."
"... az arveresre keriild foldeket csakis azok kaphassak meg, akiknek
egyaltalan nines fbldjiik, ( . . . ) hogy az osszes foldnelkiili kezi es szellemi
munkas foldigenye kielegittessek."
(A neptanacs 1919. janudr 25-i Ulesenek jegyzokonyve)
•

"Ahogy sok helyiitt a szabadsag szabadossagga fajult es a nep diihenek
aradata mindent elontott, addig nalunk a nep erdekeben megkezdodott
a bekes munka."
{A helyi nemzetorseg parancsnokdnak 1919. febr. 8-dn kelt jelentese, Ferenczy
Mtizeum 70.123.1.)

•

"Haromhavi kiizdelmes miilttal ma zarul be a neptanacs miakodese. Aze
a neptanacse, melyet a forradalom sziilt es melynek hivatasa volt megteremteni az atmenetet a forradalombol a bizton eljovd szebb, boldogabb, bekes jovdbe."
(A neptandcs 1919. februdr 18-i ulesenek jegyzokdnyve)
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•

U j neptanacs alakul, mely februar 21-en tartja elso iinnepelyes kozgyilleset. Dr. Starzsinszky Laszlo polgarmester-helyettes udvozli az uj
testiiletet, koszonti egyben a szocialdemokrata partot, amely e naptol
reszt vehet a varos iigyeinek intezeseben: "Varosunkban a belso beke, a
rend fenntartasat egyediil csak a szocialdemokrata partszervezetnek es
annak keretebe tartozo szervezett munkasoknak koszonhetjiik. ( . . . )
Nagy terep all uraim rendelkezesiinkre, mert hisz varosunk kozonsege
eddig a fejlodes eredmenyet felmutatni nem tudja, nevezetesen csatornazas, vizvezetek, villanyvilagitas, munkastelepek letesitese stb. mindmind siirgos feladatra var."
(A neptandcs 19i9. februdr 21-i Ulesenek jegyzokdnyve)

•

1919 februarjaban megalakul a szentendrei munkastanacs Molnar Varga
Geza es Szulyovszky Sandor elnokletevel.
"Itt ugyszolvan nines feloszthato foldbirtok, nines nagytoke, nincsenek
nagy gyari iizemek. Itt a lakossag zome fovarosba jaro gyari, tovabba
foldmtiveld, ipari, kereskedoi, kozalkalmazotti, szoval napi munkajabol
eld proletar munkas. Ezeknek erdekiik, igenyiik, celjaik azonosak."
(UjKor, 1919. februdr 23.)

• Dr. Starzsinszky Laszlo polgarmester-helyettes marcius 15-i iinnepi
beszedebdl: "Egy uj forradalomnak, egy iijabb veraldozatnak kellett bekovetkeznie, mig a nemzet regi forradalmi unnepe, a marcius 15-ike
torveny kereteben becikkelyeztetett. ( . . . ) Hiaba probaltak bennunket
letorni, hiaba probaltak benniinket az osztrak rabigaba hajtani s hiaba
probaltak a szabadsagnak nagy unnepet torvenyes formaban meg nem
iinnepelhetdve tenni, nem sikerult. Felszabadultunk tehat, kedves elvtarsak! 1848 eltordlte a rabszolgasagot, 1918 pedig eltorolte az emberisegnek korhadt rendszeret."
(A neptandcs 1919. mdrcius 16-i rendkivUli Ulesenek jegyzokdnyve)
•

"A nep akaratabol hivatalukbol eltavozott dr. Antolik Arnold polgarmester. Heller Antal renddrkapitany es Magdics Istvan szamvevd m i n den neven nevezendd illetmenyet ez ev marcius ho vegevel besziintetik."
(A neptandcs 1919. mdrcius 19-i ulesenek jegyzokdnyve)

• "Most mar eleg volt a tiirelembdl. Varosunk megindult s oriasi leptekkel
eldretord fejlddese s jovqje, de a kozbeke es nyugalom is kotelessegiinkke
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teszi, hogy a reakcios elemeket a haladas litjabol felredobjuk. ( . . . ) Most
ezek az alakok sokkal szemermedenebbek, hogysem onmaguktol felreallnanak. A nep itelkezese pedig gyokeresen egyszeriJ lesz mindenkivel
szemben." (A cikk meg marcius 2 1 . elott kerult nyomdaba, a helybeli
Bodh nyomdaban - ma Gorog Kancso etterem - tobb napig tartott az
ujsag elkeszitese.)
(Az Uj Kor 1919. mdrcius 23.)
•

"Proletar testverek!
A regi, elkorhadt vilagrendet elsopro forradalom van. S a Magyarorszagi
Kommunista es Szocialdemokrata Part egyesiilese, az osszes munkassag
es katonasag neveben megteremtette a proletardiktaturat. ( . . . )
Proletar testvereim! N e k i i n k a vilagrendet kell atalakitanunk. ( . . . ) Egy
vilag van mellettiink, de egy vilag van ellenunk. D e ez csak batoritsa sziviinket, mert ha osszetartva harcolunk es dolgozunk, ossze kell omlania
minden hatalomnak, amely a szolgasag, a zsarnoksag es a szenvedesek
fundamentumara van epitve, mert egyediili biztos alap, amelyen nepmilliok hatalma fbnn allhat: a szabadsag, testveriseg es egyenloseg."
(Uj Kor, 1919. mdrcius 25.)

•

Marcius 22-en Vasarhelyi Kalman nepgyillest hiv ossze a Foterre,
ismertetik az orszagos esemenyeket. U j munkastanacs alakul Molnar
Varga Geza elnokletevel, a Vegrehajto Bizottsag elnoke Vasarhelyi
Kalman lesz.
"... a varos feletti hatalmat kizarolag a munkastanacs ragadta magahoz.
( . . . ) A proletardiktatura alapjan allva konyortelenul es irgalmat nem
ismerve fogja vegrehajtani a munkastanacs altal hozott osszes hatarozatot. ( . . . )
A munkastanacs egyhangulag elhatarozza a helybeli gyarak, nevezetesen
a Gajari Leo-fele szerszamgyar, a Ziser Marton-fele lemezarugyar, a
Wiltsek-fele femarugyar, az Elszasz-fele fflreszlapgyar es a szeszfdzde
azonnali kommunizalasat, valamint az osszes dunai- es gdzmalmok
ellenorzeset. ( . . . )
A munkastanacs behato targyalas utan iigy hatarozott, hogy a bevetett
varosi reti foldeket mostani berloik kezeben hagyja, ha azok magukat
annak megmiivelesere kotelezik. A be nem vetett foldeket felholdankent a jelenlegi berosszegnek felere leszallitott berert kiadja elsosorban
a foldnelkiili fbldmunkasoknak, rokkantaknak es hadiozvegyeknek. K i mondja a nagybirtokok azonnali kommunizalasat, ami a szoldknel
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harom holdnal kezdodik. ( . . . ) A munkastanacs elhatarozta, hogy a torpebirtokosok 1-8 holdig terjedo azon foldjei, melyek megmiivelesere
kotelezettseget vallalnak, atmenetileg tulajdonukban meghagyhatok, a
tobbi elvonando es a megmiivelesre jelentkezdk kozott szetosztando."
Hataroztak az otven fos Voros Garda megszervezeserdl, az "... osszes
elemi iskolak egysegesiteserol es felekezetmentesiteserdl." ( . . . )
"A gorogkeleti piispoki palotat atadjak a helybeli szegenyhazban
elhelyezett aggok reszere, es ott uj szegenyhaz, orvosi rendelo es korhaz
letesiil."
(A szentendrei munkastanacs 1919. mdrcius 22-23-i iileseinek jegyzokdnyvei. A
Pest Videki Torvenyszek 1920-B.5721. sz. iratdnak per-melleklete)
•

"Jelentjiik, Szentendren 24-e ota a munkasdirektorium tagjai, Szulyovszky Sandor nepbiztos. Kiss Matyas a munkastanacs elnoke, Vasarhelyi
Kalman vegrehajtobizottsagi elnok vezeti a koziigyeket. Intezkedeseket,
utasitasokat a nepbiztoshoz kiildeni."
(A munkdstandcs 1919. mdrcius 24-i tdvirata a megyei nepbiztosnak)

•

"Elvtarsak! Mindenki dolgozzon! Minden fbldmunkas, ipari, gyari,
kozalkalmazott munkas vegezze szorgalommal rendes munkajat!
Termeljiink, mert magunknak termeliink. H a nem termeliink, ehen
halunk! ( . . . ) A k i lop, rabol vagy fosztogat, a proletardiktatiirat gyalazza
meg es ezert halallal bilnhbdik."
"Aki nines veliink, az elleniink van! A k i a kizsakmanyolo kapitalista rendet akarja visszacsinalni, aki a proletariatus uralma ellen mer szot vagy
kezet emelni, az ellenseg, annak a fbldon csak annyi helye van, amelyen
az akasztofa elfer."
(Uj Kor, 1919. mdrcius 25.)

•

"A munkastanacs tobb felszolalas utan kimondja, hogy az iskolak egyesitesevel nem celja a magyarizalas. Minden nemzetiseg erdekeit megvedi,
es felhivja a taniigyi nepbiztost, hogy az iskolak elhelyezesenel gondoskodjon arrol, hogy a szerb anyanyelviJ novendekek szerbiil tanulhassanak, de a felekezeti tendenciakat a tanitasbol szamilzzek."
"A varosbol tejet kiszallitani tilos. Jegyre elsosorban az ot evnel kisebb
gyerekek, 70 even feluliek, a betegek es gyermekagyasok tarthatnak
igenyt. A k i a tilalom ellenere tejet vagy barminb elelmiszert szallit, az 30
napi elzarassal es 500 korona penzbiintetessel lesz sujtva."
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A rekviralas "... a legnagyobb koriiltekintessel es minden eroszak nelkiil
tortenik, az onkentes felajanlasjelleget viseli magan. Hazkutatas csak ott
eszkozoltetik, ahol biztos tudomas szerint nagyobb mennyisegiJ elrejtett
felesleg van."
(A munkdstandcs 1919. mdrcius 25-i jegyzokonyve)
• Vasarhelyi Kaimant marcius 29-en hadiigyi nepbiztos-megbizottkent
Makora helyeztek, ahol a rekviralasok miatt elkeseredett tomeg 1919.
aprilis 23-an agyonverte. "A szelsoterror hive volt. E z okozta vesztet.
N e m tudta megertetni magat."
(Makoi Voros Hirlap, 1919. dprilis 21.)
•

"A helybeli irgalmas noverek kijelentettek abbeni keszsegiiket, hogy v i lagi tanitonoi minosegben hajlandok a forradalmi tanacskoztarsasag
szolgalataba allni. D e mivel vilagi oltozekkel nem rendelkeznek, inditvanyozza a taniigyi megbizott, hogy a varos vagyonosabb asszonyai onkentes ruhafelajanlassal lassak el a novereket."
(A munkdstandcs 1919. dprilis 1-i Ulesenek jegyzokdnyve)

•

A z aprilis 7-i tanacsvalasztason Szentendren 1730-an szavaztak. 30 munkastanacstagot valasztottak, akik aprilis 11-en hettagii intezobizottsagot
es haromtagu direktoriumot - Kiss Matyas, Brannauer Karolyne es
Molnar Varga Geza - valasztottak.
"Tekintettel a helybeli nagy lakasinsegre, az itteni vas- es femmunkasok
elvallaljak a fblos lakasok felkutatasat es azokat kerlelhetetlen szigorral
lefoglaljak."
(A munkdstandcs 1919. dprilis 11-i Ulesenek jegyzokdnyve)

•

"A munkasdiktatiira hatalmi szerve, a helyi munkastanacs vasarnap es
hetfon letartoztatta mindazokat, akik szembehelyezkedtek a m u n kastanacs hatarozataval. A letartoztatasok fo oka az volt, hogy az illetok,
mint feliigyelet ala helyezett egyenek, a munkastanacs vegrehajto
bizottsaga altal megideztettek, azonban nem jelentek meg."
(IJj Kor, 1919. dprilis 25.)

•

"Fel iinnepre, proletar testverek, hadd lobogjon a voros zaszlo, hadd
zugjon a Marseillaise a legben, a gyava ellenforradalmarok es a burzsoazia hadd remegjen a munkasproletarsag dorgo es vilagot megrazo
diadalkialtasatol!"
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"Szentendren megalakitottak a koziizemu muhelyeket. Elsonek a cipeszek es szabok voltak azok, akik a kommunista alapra helyezkedve fogjak iizemiiket ajovo het folyaman megnyitni. Anyagot az anyageloszto
bizottsag fog biztositani szamukra. Igy van remenyunk, hogy rovidesen
megszunik a cipd- es ruhahiany."
(Uj Kor, 1919. mdjus 1.)
•

"Miutan a szantofoldek egyharmada nines bevetve, szigoru vizsgalat targyava teszik a hanyagsag okat es mulasztas eseten az illetdtdl a foldet
elveszik."
(A munkdstandcs 1919. mdjus 16-i Ulesenek jegyzokdnyve)

Nepi^ules

•

"Az elso proletargyerek felavatasa folyo ho 25-en, vasarnap du. 4 orakor
a szocialista parthelyiseg nagytermeben ( . . . ) fog vegbemenni. Felkerjuk
elvtarsainkat, hogy mivel Szentendren az elso ilyen felavatasrol van szo,
az iinnepelyre minel nagyobb szamban jelenjenek meg."
(Uj Kor, 1919. mdjus 25.)

•

Majlis 24-en Kiss Matyas lemondott direktoriumelnoki tisztsegerol, " . . .
a helyi direktorium munkaja foleg szemelyes surlodasok miatt elakadt."
(A munkdstandcs 1919. mdjus 28-i Ulesenek jegyzokdnyve)

•

Majus utolso szombatjan a Stara vodanal kozos iskolai majalist rendeztek, amely " . . . kifogyhatatlan volt ajatekbol, mulatsagbol. E z volt az elso
eset, hogy az iskolak egyiitt iinnepelhettek meg a majust. ( . . . ) Szamos
szavalat es enek hangzott el a madarakrol es a fakrol. Azutan megkez-
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dodott az ebedkiosztas, megpedig nagykanallal. Volt keletje a burgonyas
szarvashusnak, friss kenyernek. Tanito elvtarsnoink senkitdl sem kertek
a kenyer- vagy husjegyet, nem neztek, ki hanyszor ismetel. Rendszerint
ketszer, haromszor megteltek a csajkak.
"A penzintezetek direktoriuma felkeri a varos kozonseget, hogy a birtokaban levo aranytargyakat, ekszereket es dragakoveket, amelyeknek erteke darabonkent a 2000 koronat meghaladja, a helybeli penzintezetek
valamelyikenel szolgaltassa be. ( . . . ) A beszolgaltatott ertektargyakert terites nem jar."
(Uj Kor, 1919. Junius 1.)
•

"Ifjii munkasok es munkasnok szabadiskolaja" nyilt Szentendren Junius
10-en. Celja "... mindket nembeli munkasok reszere az eletben feltetlenul sziikseges praktikus ismeretek es tudomanyok nyujtasa".
(UjKor, 1919. Junius 15.)

•

"A varosban tobb helyen tapasztalhato, hogy a munkasok a munkat
megtagadjak. Igy tortent ez a varosi szenakaszalasnal, az elelmezesi raktarban, a szegenyhazban, s altalaban eszlelheto a szabotalas."
(A munkdstandcs 1919. Junius 16-i Ulesenek jegyzokonyve)

•

"... arvalanyhajas, nemzetisziniigatyas hazafiak ( . . . ) »Szekely csapatok«,
»Ebred6 magyarok«, »Teriiletved6 liga« s hasonlo hangzatos cimek alatt
szervezkedtek, agitaltak, orditoztak. A szentendrei ebredo magyarok is
csoportba verodtek, s a szentendrei szerb piispok folkent kezeit nyaldostak. ( . . . ) Ahol az ellenseg kozeledik, ott feher zaszlot lobogtatnak,
csakhogy a vesztett regi hatalmukat visszaszerezhessek.."
(Uj Kor, 1919. Junius 22-i, - utolso - szdma)

• Junius 24-en, "... amikor a monitorok lefutottak a Dunan, kiildottseg
jott hozzam, hogy Pesten kitort az ellenforradalom, csinaljak valamit."
(Dr. Weresmarthy Miklos tanuvallomasa a szentendrei munkastanacs
pereben.)
(Szentendrei Neplap, 1921. februdr 19.)
•

Navarra Jeno, a pomazi direktorium tagja: Junius 24-en "... visszamentem Pomazra, telefonaltam a kornyezo kozsegekbe, hogy a direktorium es a vorosorseg legyen keszenletben es mindenfele rendzavarasnak, ellenforradalomnak vegyek elejet. Fel ora mulva harangzugast
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hallottam. A vorosorok mondtak, hogy Szentendrerol jon. Gondoltuk,
valoszinuleg ellenforradalom tort ki, mert tuzet nem lattunk. Megprobaltunk telefonalni, de semmi valaszt nem kaptunk." Masnap, Junius 25-en "... estefele ertesiiltiink, hogy egy katonai csapat megy Szentendrere." (Navarra Jeno vallomasa a szentendrei munkastanacs pereben.)
(Szentendrei Neplap, 1921. februdr 2.)
• Junius 25-en delutan 6 ora korul erkezett Szentendrere Chudy Ferenc
17 tagii, borkabatos, kezigranattal felszerelt terror-kiilonitmenye. Szanto
Bela hadiigyi nepbiztos " . . . azzal az utasitassal kiildott Szentendrere,
hogy a zavargasokat akadalyozzam meg. A z volt a parancs, hogy az
osszeiitkozeseket keriiljiik es allitsuk helyre a rendet. (Chudy Ferenc
vallomasa a szentendrei munkastanacs pereben.)
(Szentendrei Neplap, 1921. februdr 2.)
•

Chudyek a helybeliekkel osszeirattak az ellenforradalmarok listajat. Dr.
Weresmarty iigyved es Valentin fohadnagy allt a lista elen, dr. Kucsera
Ferenc kaplan - a kommunista ellenes Szentendrei Neplap volt szerkesztoje - neve nem szerepelt a nevsorban. Chudy emberei Kucsera
kaplantol akartak megtudni, ki adott jelt harangozassal az ellenforradalom kezdetere. Mivel Kucsera megtagadta a valaszt, a Duna-partra
kisertek, a parthazban mint ellenforradalmart halalra iteltek. Chudy
negy onkent jelentkezo katonaja vegrehajtotta az iteletet. Kesobb tisztazodott, hogy nem Kucsera Ferenc kezelte a kulcsokat, lehet, hogy nem
is tudta, ki vitte el a harang-jeladas elott a templomkulcsot.
Kucsera Ferenc holttestet csak masnap szallitottak el a kivegzes szinhelyerol, addig " . . . a kozonseg ott sirt es jajveszekelt " mellette. Szertartas
nelkiil "... felraktak egy kocsira, csak ugy, koporso nelkiil. A temetoarokban hanytak ra foldet, mint egy kutyara." (Chudy Ferenc vallomasa
a szentendrei munkastanacs pereben.)
(Szentendrei Neplap, 1921. februdr 2.)

•

A kovetkezo reggelre viragerdo boritotta dr. Kucsera Ferenc sirjat. "A
gyilkossagot az egesz varos, a munkassag is elitelte. A lakossagot meg
kellett nyugtatni." (Dr. Horvath Akos vallomasa a szentendrei munkastanacs pereben.)
(Szentendrei Neplap, 1921. februdr 15.)

•

Chudy Ferencet a hadiigyi nepbizottsag szentendrei varosparancsnokka
nevezte ki. A helyi munkastanacs es direktorium ezutan szinte csak nev-
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legesen mukodott. " M i szentendrei gyerekek vagyunk, s ha meg talal
bukni ez a rendszer, mi akkor is itt akarunk maradni." (Egyik munkastanacstag vallomasa a szentendrei munkastanacs pereben.)
(Szentendrei Neplap, 1921. februdr 12.)
• Dr. Starzsinszky Laszlo polgarmester-helyettes ismerteti az alispan
taviratat: ".. .hazank torvenyes formaban alkotott torvenyei vannak eletben, igy az 1886. evi X X V I I . t. c. alapjan osszeallitott kepviselotestiilet
miikodik, tehat meg a Karolyi kormany alatt hozott neptorvenyek sem
johetnek figyelembe."
"Ez ideig is a varos kozonsegenek bizalma dr. Weresmarthy Miklos fele
osszpontosul, s igy ot addig is,-amig a torvenyes formak betartasa mellett
a polgarmesteri allasban megerosittetik, megbizza, hogy a polgarmesteri
teendoket a nep ohajanak megfeleloleg lassa el." (3 nap mulva, augusztus 11-en visszater Antolik Arnold es elfoglalja polgarmesteri allasat.)
(A kepviselotestiilet 1919. augusztus 8-i rendkiviili kozgyiilesenek jegyzokdnyve)
• "Szentendre varos hatosaga felszolitja mindazokat, akik a letiint rablogyilkos uralom alatt szerepelt egyenek gaztetteirol, eljarasairol barmit
is tudnak, ( . . . ) tartsak kotelessegiiknek az illetekes hatosagnak minel
elobb bejelenteni. Jelentsek fel a bujkalokat es azokat, kiknek eldugott
fegyvereik vannak. A z a hiabavalo felelem pedig, hogy a bolseviki
uralom ismet feliitheti a fejet, teljesen alaptalan."
(Szentendrei Neplap, 1919. augusztus 31.)
• " H a eredmenyeket akarunk elerni, cselekedniink kell! Erre kitiino iskolaval szolgalnak nekiink a kommunistak. ( . . . ) Egy maroknyi j o l megszervezett kommunista mily konnyiiszerrel jutott uralomra. Minek
tulajdonithato e bamulatos siker? Azon figyelemre melto koriilmenynek, hogy vezetoik (bar gonosz celzattal) ontudatosan cselekedtek es
mert hiveik vezereiknek mindenben engedelmeskedtek. H a nem is a
gonoszsagot, de legalabb a hasznavehetot hamozzuk ki az 6 rendszeriikbol es tanuljuk el toliik!"
(Szentendrei Neplap, 1919. szeptember 7.)
• "Tekintettel arra, hogy a miilt ev oktober ho 30-iki forradalom kitorese
utani idoben a regi kepviselotestiilet szetugrasztatott ( . . . ) , sziikseges,
hogy a kepviselotestiilet a regi, vagyis az 1918. evi kepviselotestiiletet
iajja alakitsa."
65

Glatz Sandor allatorvost, Perjessy Sandor rendortisztet es Dochner
Kamill dijnokot felfiiggesztik allasabol, mert bflnvadi eljaras folyik elleniik "a communizmus idejeben" vallalt szerepiik miatt.
Dr. Starzsinszky Laszlo fqjegyzo fegyelmi vizsgalatot ker maga ellen az
alispannal, a kepviselotestiilettol pedig szabadsagot kert. Mivel Starzsinszky " . . . kijelentette, hogy az ellene felhozott vadak tisztazasa utan
sem ohajt a varosnal szolgalatot teljesiteni, a kepviselotestiilet reszere ez
evi oktober ho 30-ig szabadsagot engedelyez."
"Szentendre varos kozonsege egyhangiilag elhatarozza, hogy a szentendrei
volt munkastanacs illetve annak tagjai - Kiss Matyas es tarsal - ellen
810.000 kor. toke s annak jarulekai irant a peres eljarast meginditja."
"A varos haztartasanak jelenlegi allapota a leheto legsivarabb kepet m u tatja, mert egyenesen megdobbento az a tapasztalt konnyelmiSseg, mellyel
a munkastanacs, illetve ennek intezobizottsaga a kozvagyont kezelte.
( . . . ) A z onkent befizetett, de tulajdonkeppen kizsarolt penzek 154.300
koronat tesznek k i keszpenzben es 32.419 korona 08 fillert ertekben.
( . . . ) a varos kozpenztaraban abban az idoben rendelkezesre allott penztari keszletet mint lefoglalt penzeket azutan a munkastanacs s ennek
intezobizottsaga a leglehetetlenebb cimeken eltekozolta." Kiss Matyas
evi fizeteset 31.200, ot intezobizottsagi taget szemelyenkent 21.660 koronaban allapitottak meg, 50-60 koronas napidijakat fizettek. "Majus 1 j e n az intezobizottsag nagyszabasii nepiinnepelyt rendezett, voros zaszlokat, voros diszitmenyeket szerzett be es tehenet vasarolt a proletarok
reszere s ezt ezek majus 1-jen meg is ettek. A nepiinnepely osszes
koltsegeit a varosi penztar viselte s ezen koltsegek mintegy 15.000 koronara rugtak. ( . . . ) A z epiiletek kozmlajdonba vetettek s a berbeadott
epiiletek hazberei a varosi penztarba voltak befizetendok. Lakberek
cimen befolyt 4.565 kor. 32 filler - ezzel szemben a lakasok j o karban
hozatala, felszerelese 20.246 kor. 56 fillert emesztett fel. ( . . . ) A voros
orseg, voros katonak, voros tengereszek mintegy 30.000 koronajaba
keriiltek a varosnak. Igy ment a gazdalkodas az egesz vonalon."
(A kepviselotestiilet 1919. szeptember 23-i Ulesenek jegyzokdnyve)
• "A kommunizmus kimiilasa utan visszatert a regi magyar betegseg, a
partokra szakadas es ezzel a szethuzas. Egesz csomo part (jobban mondva
alkalmi politikai erdektarsasag) mozgalma indult meg rovid ido alatt."
(Szentendrei Neplap, 1919. szeptember 28.)
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Polgarosodas, varosiasodas

(I920-I930)
igzo
•

"Ozv. Glatz Sandorne jegyzokonyvi kerelme nyugdijanak megallapitasa
es kiutalasa irant. (-.•) A bemutatott halotti anyakonyvi kivonat szerint
Wienben 1919. evi szeptember ho 17-en ongyilkos lett Glatz Sandor
volt varosi allatorvos ozvegyenek fenti kerelmet a kepviselotestuleti
kozgyiiles ( . . . ) eziittal elutasitja, s felkeri a varmegye alispanjanak
hivatalat, hogy nevezett ellen tekintettel a kozsegi torveny 98.§ ( . . . )
alapjan kiszabando buntetesre, a fegyelmi eljarast rendelje el." (3. targy
U o . 11. targy: Glatz Sandor a 24. az 1920-as virilis-listan.)
Dr. Starzsinszky Laszlo fqjegyzot alispani rendelettel allasabol felfii^esztik.
"Szentendre varos haztartasanak allapota az 1919. ev vegen. ( . . . ) Mar a
comunizmus kitorese elott is tekintelyes adossaga volt Szentendre rt.
varosnak s ezen adossag a proletardiktatura ideje alatt csak novekedett."
"Szentendre rt. varos kepviselotestiilete egyhangiilag elhatarozza, hogy
dr. Kucsera Ferencnek, Szentendre rt. varos vertaniijanak emlekere
5000 koronaval alapitvanyt tesz." (32. hat.)
(A kepviselotestiilet 1920. janudr 10-i ulesenek jegyzokdnyve)

•

"Szentendre rt. varos kepviselotestiilete Bednarz Janos es tsai altal a varosnak nagykozsegge valo visszafejlodese irant kozvetleniil a Beliigyminiszter tirhoz beadott kerelmet 25 szavazattal 11 elleneben magaeva
teszi ( . . . ) , a Beliigyminiszter tirhoz valo felterjeszteset elrendeH."
(A kepviselotestiilet 1920. dprilis 8-i Ulesenek jegyzokdnyve)

• Sarospataki Jozsef kiralyi foiigyesz 1920. majus 10-en benyiijtotta a
vadinditvanyt a szentendrei munkastanacs iigyeben "... gyilkossag
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buntette es egyeb biintetendo cselekmenyek miatt vadolt Szulyovszky
Sandor es tarsal . . . " buniigye cimen.
(Pest Videki Torvenyszek iratai, 1920. - B.5721. Pdrttdrteneti Intezet
Archivuma, kesobb Politikatdrteneti Intezet Leveltdra)
•

Antolik Arnold polgarmester: " . . . mely megilletodottseggel jelentem be
kepviselotestiiletunk egyik illusztris tagjanak - Abranyi Emilnek - folyo
ho 20-an Szentendren tortent elhunytat. Abranyi E m i l halalaval sulyos
veszteseg erte az egesz magyar irodalmat es az egesz magyarsagot. N e m
Szentendre, hanem az orszag nagy halottja o."
(A kepviselotestiilet 1920. mdjus 29-i Ulesenek jegyzokdnyve)

•

150.000 korona kolcson felvetelerol hataroz a kepviselotestiilet a kozellatisi
penztar reszere, a regebbi kolcsonok kiegyenlitese celjabol, 4% kamatra.
(A kepviselotestUlet 1920. augusztus 7-i Ulesenek jegyzoTednyve)

•

"Szentendre rt. varos kepviselotestiilete dr. Weresmarthy Miklos iigyvedet egyhangulag es lelkesedessel a varos diszpolgarava valasztja. ( . . . )
Dr. Weresmarthy Miklosnak, a varos diszpolgaranak a gyogykezeltetesevel felmeriilt koltsegek fedezesere 4000 korona szavaztatik meg."
"Szentendre varos kepviselotestiilete annak tisztazasa vegett, hogy a zsidokerdesben a kereszteny nemzeti iranyzat erositese es tamogatasa
erdekeben a varos kepviselotestiilete milyen magatartast tamisitson, a
varos kepviselotestiilete bizottsag kikiildeset hatarozza el." ( A negytagu
bizottsag tovabbi miikodeserol nines adat.)
(A kepviselotestUlet 1920. oktober 2-i Ulesenek jegyzokdnyve)

•
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"A Kormanyzo U r Ofomeltosaga kerelme vitezi telkek felajanlasa irant.
( . . . ) Veghatarozat: Szentendre rt. varos kepviselotestiilete - barmennyire
at is van hatva a hazaszeretet es a hosok iranti tisztelet es megbecsiiles
erzesetol s bar modja volna hazafias aldozatot hozni - Kormanyzo U r
Ofomeltosaganak eziranyu megkereseset nem teljesitheti. Szentendre
rt. varos hatara szantofoldek tekinteteben rendkivul szegeny s a varos
tulajdonaban levo szantofoldek, bar ezek evrol evre az itteni szegenyebb
es foldtelen neposztalynak vannak berbeadva, - az itteni rendkivuli
foldinseget csupan enyhiteni, de kielegiteni nem kepesek. Ilyen koriilmenyek kozott a varosi ingatlanokbol barmit is elvenni - a helybeli
szegenyseg erezheto serelmevel jarna."
(A kepviselotestUlet 1920. november 10-i ulesenek jegyzokdnyve)

A Pest Videki Kiralyi Torvenyszek 1920. november 23-an megkezdte a
szentendrei munkastanacs iigyenek targyalasat. "Egeszen megtellett a
terem a vadlottakkal, a kozonseg szamara nem maradt csak egyetlen pad.
Szorosan egymas mellett borotvalt allii, ijedt nezesiJ emberek, nemelyiken fegyencruha, a legtobb azonban a sajat ruhajaban, kicsit gyiirotten, sapadtan, meglatszik rajtuk a hosszu fogsag. Kakastollas csendorsisakok tarkitjak a padsorokat. ( . . . ) A vadinditvany maga testes aktacsomo, majdnem ketszaz esettel foglalkozik. Van meg egy potinditvany is."
87 szemely ellen emeltek vadat, kozuliik hetnek sikerult megszoknie.
Nehany nap mulva 17 vadlottat szabadon bocsatottak.
(Szentendrei Neplap, 1920. nouember 27.)
A targyalason "... felkavargott a szentendrei kommunizmus felelmes es
borzalmas cselekedeteinek legnagyobb resze. A z elet es vagyonbiztonsag
teljes megveteserol adtak hu kepet azok az adatok, amelyeket
Kecskemethy elnok szembe allitott a vadlottak tagadasaval."
(Szentendrei Neplap, 1920. december 4.)

gzi
1921. januar 22-en meghalt dr. Weresmarthy Miklos diszpolgar, aki 20
eve koltozott Szentendrere, ket cikluson at orszaggyulesi kepviselo volt,
a reformatus egyhaz fogondnoka, 1919-ben a helyi ellenforradalom vezetqje, amiert a tanacshatalom utolso heteiben a parlament titkos bortoneben tartottak fogva, halalat az ottani kinzasok okoztak. A z ozvegynek
10.000 korona temetesi segelyt szavazott meg a kepviselotestiilet.
(A kepviselotestiilet 1921. janudr 28-i ulesenek jegyzokonyve)
A varmegye tovabbitja a Szentendre nagykozsegge valo visszafejleszteset
kerelmezo iratokat a belugyminiszterhez, "... es a kerelem teljesiteset
nem javasolja."
A beliigyminiszter leirata: "Bednarcz Janos es tarsal ( . . . ) kerelmet, hogy
Szentendre rt. varosnak nagykozsegge visszafejleszteset elrendeljem,
teljesithetonek nem talaltam."
(A kepviselotestiilet 1921. mdrcius 8-i es 23-i Ulesenek jegyzokdnyve)
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•

A torvenyszek! orvosszakerto szerint dr. Weresmarthy Miklos halala
nem fuggott ossze az Orszaghazban elszenvedett bantalmazasokkal. D r .
Pechy H e n r i k tanuvallomasa szerint a foghazbiintetes csak hozzajarult,
hogy a lappango tuberkolozis aktiwa valt.
(Szentendrei Neplap, 1921 dprilis 14.)

•

" . . . a rombolo folyamatot igenis bfinos kez tette szabadda Weresmarthy
testeben es az hozta letre korai halalat" -hangzott dr. Gotz Bela vadbeszedeben.
(Szentendrei Neplap, 1921 dprilis 26.)

•

1921. majus 3-an a Pest Videki Kiralyi Torvenyszeken iteletet hirdettek
a munkastanacs iigyeben. C h u d y Ferencet, Ozorai Jozsefet es Schrotter
Aladart halalra, Navarra Jenot eletfogytiglani fegyhazbiintetesre iteltek
Kucsera Ferenc meggyilkolasanak vadjaval. (Az iteleteket nem hajtottak
vegre, mind a negyen a Szovjetunioba kerultek fogolycsere akciok
soran. Tovabbi sorsukrol nem tudunk.) 39 vadlott itelete 6 honap es 15
ev fegyhaz, ill. bortonbiintetes kozott terjedt.
(Pest Videki Torvenyszek iratai, 1920-B. 5721. vddirat, Pdrttdrteneti Intezet
Archivuma, majd Politikatdrteneti Intezet Leveltdra)

•

"Szentendre rt. varos kepviselotestiilete egyhangii lelkesedessel hozott
hatarozataval kimondja, hogy Csemoch Janos biboros hercegprimas
oeminenciajat f evi jtinius ho 7-en varosunkba torteno erkezese alkalmabol megfelelo diszes keretek kozott fogadni ohajtja. A fogadas koltsegeinek fedezesere pedig 15.000 azaz Tizenotezer koronat az elore nem
lathato kiadasok terhere engedelyez."
A kepviselotestiilet reszletesen megvitatja es kis modositasokkal
elfogadja a Budavideki Villamossagi Rt. ajanlatat Szentendre elektromos
arammal valo ellatasa targyaban. A varos egyik modosito inditvanya:
"Vallalkozo koteles a kozseg teriileten levo osszes allami es felekezeti
iskolak es templomok sziikseges vilagitasat 50% arengedmennyel biztositani."
(A kepviselotestUlet 1921. mdjus 21-i Ulesenek jegyzokdnyve)

•
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1921. j i i n i u s 4-en Szentendren
szinigazgato, Shakespeare-kutato.
utcaban lakott a 473. sz. hazban.

elhunyt Rakodczay Pal szinesz,
1919-t61 halalaig az Also Izbegi

"Szentendre rt. varos kepviselotestiilete egyhangiilag elhatarozza, hogy
a volt munkastanacs tagjai ellen 810.000 korona toke es jar. erejeig
folyamatba tett pert, illetve ennek erteket 570.000 koronara leszallitja."
Indoklas: ekkora osszeg ligysem hajthato be, till sok lenne a perkoltseg,
a koveteles egy resze idokozben megteriilt illetve jogtalan. Peldaul " . . .
nem lehet jogos kovetelesbe venni a reti filtermesek ertekesitesenel
elmaradt haszon cimen a beallitott 120.000 koronat, mert hiszen a reti
fiitermest annak idejen ertekesiteni nem lehetett."
(A kepviselotestiilet 1921. Julius 2-i Ulesenek jegyzokdnyve)
"Szentendre rt. varos kepviselotestiileti kozgyiilese megdobbenessel veszi
tudomasul, hogy a Szentendre - Visegrad villamosvaslit epitese oktober
ho 1-vel abbahagyatott." A testiilet keri az alispan kozbenjarasat a
kereskedelmi kormanynal, " . . . hogy az abbahagyott epitesi munkalatok
ujbol megindittassanak, mert ez az egyetlen lehetoseg a kozonsegnek
munkahoz, keresethez es megelheteshez valo hozzajuttatasara."
"A kozvilagitasi lampak szama a korabban megallapitott 46 darabrol 65
darabra felemeltessek, iigy, hogy ebbol 47 egesz ejjel es 18 fel ejjel ego
legyen."
(A kepviselotestUlet 1921. oktober 3-i Ulesenek jegyzokdnyve)
"Dr. Pechy Henrik varosi iigyvezeto orvos a magyar nemzeti hadsereg
tenyleges allomanyaba 1921. ev szeptember ho l - t o l kezdodoen
visszatenylegesittetven (orvosdrnagyi rangban) - a varosnal viselt iigyvezeto tiszti orvosi allasarol lemondott."
(A kepviselotestUlet 1921. november 28-i Ulesenek jegyzokdnyve)

Kislakasepitesi akcio. "... elhatarozza a kepviselotestiilet, hogy ezen
akcioba bekapcsolodni ohajt es 5.000.000 koronaig terjedo koltse^el
epitendo kislakasok celjaira ingyen teriiletet bocsat az akcio
rendelkezesere." (Az osszeg felet allami hozzajarulasbol, masik felet
szindikatusi kolcsonbol tervezik fedezni,)
(A kepviselotestUlet 1922. mdjus 3-i Ulesenek jegyzokdnyve)
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•

A testiilet a domorkapui kobanya koallomanyat (nem az erdo- es
foldteriiletet) el szandekozik adni a Pest Megyei Kobanya es Utepito R t nak. "Detary Lajos kepviselotestuleti tag felszolalasaban egyaltalan nem
helyesli a varos vezetosegenek azon politikajat, amely a varosi torzsvagyon egyes reszemek eladasat celozza."
(A kepviselotestiilet 1922. Julius 1-i Ulesenek jegyzokonyve)

ifn k. i f ' i S t H ; JV-:iXi , j S s K n o : J i - X U / S i j } i . . ; n i i i d t. i r j : r : ' i
• A z 1922-es orszaggyiilesi kepviselo valasztasokon "Szentendren a valasztasi elnok dr. Antolik Arnold polgarmester volt. A z utcan mar kora
reggel osszefogdostak az embereket. A valasztasi iroda szocialista vezetqjet, Szekeres Andrast kenyszeritettek, hogy hagyja el Szentendre teriiletet. A rengeteg pesti detektiv lehetetlenne tett minden beszelgetest.
H a ket ember talalkozott egymassal az utcan, azonnal igazoltattak es
bekisertek a varoshazara. A szavazohelyisegek elott pesti ebredok alltak,
akik a szocialdemokrata szavazokat nem engedtek be a helyisegbe,
mondvan, hogy ezek kommunistak. Szentendre egesz lakossaga partkiilonbseg nelkul megdobbenve nezte, hogy micsoda remuralmat mert
teremteni Antolik polgarmester, Heller rendorkapitany, egy par
renddrfogalmazo es nehany tarsuk."
(Nepszava, 1922. Julius 7.)
vc: ^ , •
•

A varos szerzodest kot a Villatelep-epito Reszvenytarsasaggal 6 db 3
szobas villalakas epitesere, lakasonkent 525.000 korona osszegert, 1922.
december 25-i atadasi hataridovel. Ugyanezen a napon veglegesitik
telekcserevel az epitkezes helyet.
(A kepviselotestUlet 1922. augusztus 23-i Ulesenek jegyzokdnyve)

•

"Kislakasok reszere hazhelyparcellazas a Szolldtelep kornyeken", a H E V
kozeleben.
(A kepviselotestUlet 1922. szeptember 20-i Ulesenek jegyzokdnyve)

•

1922. Julius 2-an 22 taggal megalakult a M E M O S Z szentendrei csoportja. A z alispan ket izben visszautasitotta miJkodesi kerelmuket.
"Kerjiik Meltosagos Beliigyminiszter Urat, mint harmadik foku H a tosagot, hogy a serelmes masodfoku veghatarozatot megvaltoztatni es a
szentendrei csoportunkra vonatkozo bejelentesiinket tudomasul venni
meltoztassek. ( . . . ) A z Alispan U r hatarozata magan viseli az elfogultsag
belyeget, amely szerint az az eltokeltseg sugarzik ki beldle, hogy a
magyar tarsadalom egy osztalyanak, a vilaghaboruban a haza vedelmeert
legtobbet verzett munkasosztalynak nem engedi meg azt a szegenyes
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egyesiilesi es gyiilekezesi jogot sem elvezni, amelyhez ez orszag minden
adozo es dolgozo polgaranak egyforman jogot biztosit a papiron levo
torveny vagy rendelet." (A szentendrei epitomunkasok 1922. augusztus
30-an kelt fellebbezese)
(Pdrttdrteneti Intezet Archivuma, majd Politikatdrteneti Intezet Leveltdra, 666f.
IV. 245. sz. dok.)
Az izbegi allami elemi iskola berelt epulete mar "szegyenletes volt",
ezert 1921-ben megvettek egy rom.kat. egyhaz tulajdonaban levo hazat
757 negyszogol telekkel, 22.000 koronaert. A z iskola es ovoda 2.200.000
koronara tervezett epitesi koltsegebol 1 milliot allami tamogatasbol, 1
milliot kolcsonbol terveztek biztositani, 200.000 koronat pedig ingyen
munkaval szandekoztak megtakaritani. A varmegye torvenyhatosagi
veghatarozata: " . . . a fentemlitett iskola a kultuszminiszterium altal
jovahagyott, az allamepiteszeti hivatal altal feliilvizsgalt tervek alapjan
epiil."
(39/1921. es 23/1922-es kepviselotestiileti hatdrozatok)
"A tiszti iigyesz javaslata folytan a varos kepviselotestiilete egyhangiilag
kimondja, hogy Farkas Janos es dr. Liber Jozsef szentendrei volt
munkastanacs tagjai ellen a folyamatba tett polgari pert veliik szemben
nem ervenyesiti, illetve a varos ezekkel szemben a keresettol elall, mivel
Farkas Janosnak vagyona iigy sines, tole semmi behajthato nem lenne,
dr. Liber Jozsef kozismert kommiin alatti magatartasa pedig mindenkor
a polgarsag javat szolgalta es nevezett pedig allitolag a Dunaba fulladt."
(A kepviselotestiilet 1922. december 22-i Ulesenek jegyzokdnyve)

Foldbirtokreform vegrehajtasa.
"Szentendre rt. varos kepviselotestiilete ( . . . ) Szentendre varos teriileten
levo birtokok koziil megvaltasi eljaras ala vonhatonak a kovetkezo
birtokokat jeloli ki:
Ignyatovics Janos es dr. Dimsits Sandornak a varos hataraban levo osszes
fbldjeit, azon a cimen, hogy tavollevo idegen allampolgarok.
Magyar Altalanos Ingatlan Bank Rt., tovabba Ipari es Mezogazdasagi
Bank Rt.-nak osszes ingatlanait, mint nyilvanos szamadasra kotelezett
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vallalatoknak ingatlanait. Janoshalmy Nemes Marcel! es Glancz Samuelnek osszes ingatlanait, ez utobbinal a szolomuvelesi ag kivetelevel,
- mint haborus szerzemenyu ingatlanokat."
Sziikseg eseten meg ujabb birtokkomplexumokat lehet kijelolni.
A kormany ujabb 1 millio koronat ad az izbegi elemi iskola es ovoda
epitesi koltsegeire. Igy lesz 50-50% az allami es varosi hozzajarulas
aranya.
(A kepviselotestiilet 1923. februdr 23-i Ulesenek jegyzokonyve)
•

"Moller Dezso mijepitesz a varoshaz felepitesere vonatkozo terveket
elkeszitette, amelyeket ezuttal be is mutatja. A varoshaz epitesi koltsegei
ezido szerint circa 40-50 millio koronat tesznek k i . Tekintettel arra a
koriilmenyre, hogy a varoshazanak felepitese a varos kozonsegenek
szerfblott eminens erdeke, mar csak azert is, hogy az osszes hivatalos
helyisegek, melyek jelenleg meg negy helyen vannak elhelyezve, egy
helyen osszpontosittassanak. ( . . . ) A Penzintezeti Kozponttol 25 milHo
kolcson vetessek fel egy even beliil leendo visszafizetes mellett. ( . . . ) A
penz ertekenek csokkenese kovetkezteben ezen felveendo kolcson a
varosra nezve csak nyereseg lehet."
(A kepviselotestUlet 1923. dprilis 18-i Ulesenek jegyzokdnyve)

•

"Rendelesi dij az orvos rendelojeben nappal 2 kg buza, ejjel 4 kg biiza,
vagy ezen mennyisegnek napi ara. Latogatasi dij nappal a beteg lakasan
4 kg buza, vagy ezen mennyisegnek napi ara. A koztisztviseldk es
minden alkalmazott, aki dragasagi segelyt elvez, ezen dijtetelnek felet
fizeti."
"Szentendre rt. varos kepviselotestiilete kimondja, hogy a regi varoshaza
villanyvilagitasi berendezeset felhasznalva az izbegi uj iskolaban a villanyvilagitasi berendezest elkesziteni ohajtja. ( . . . ) A z uj iskola szeptemberre
mindennel fel lesz szerelve, belso berendezeset az allam adja, a tanfeliigyeloseg megkerte a varost, hogy a villanyvilagitast viszont a varos vezesse be, ( . . . ) a varoshaza leszerelt anyagabol ezen berendezes aranylagosan olcson elkeszitheto."
(A kepviselotestUlet 1923. Julius 9-i-i Ulesenek jegyzokdnyve)

•
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"Posta es mtiszaki feliigyeloseg berlet iranti kerelme a Duna-parti fiirdo
felallitasa targyaban" Modositott szerzodes:
A varos ".. .a vazrajzon feltiintetett 600 negyszogolet 1924. evi januar ho

l-tol 1953. evi december ho 31-ig terjedo idore berbe adja 12 kg
buzaert, amely minden ev augusztus ho 1-en fizetendo a Pest videki
biizanak tdzsden jegyzett kozeparfolyama szerinti osszegert mint berert,
illetve az uri jog elismereseert. ( . . . ) Indoklas: A haszonberbe adott
teriilet arteri teriilet, kozvetlen a Duna-parton fekszik, a varosnak
semmifele jovedelmet nem nyujt, amiert is ( . . . ) az osszeg meltanyos es
teljesen megfelelo. A berbeadott teriileten koztisztviseldk reszere dunai
strandfiirdd letesittetik, amelyet csakis sajat resziikre belepddij nelkiil
vesznek igenybe, amiert is jelen szerzodes varosfejlesztes szempontjabol
is jovahagyando volt. A berleti iddtartam az ott eszkozolt fasitasok es
egyeb befektetesek vegett lett ily hosszu iddtartamra megallapitva."
(A kepviselotestiilet 1923. dprilis 18. es szeptember 19-i Ulesenek jegyzokdnyve)
• A z erdei vadaszteriilet arveres utjan tortend berbeadasanak ".. .kikialtasi
ara: evi 15 q tdzsden jegyzett Pest videki buza legmagasabb aranak megfelelo berosszeg." A varos hatarahoz tartozo Duna-agon evi 5 q buza a
halaszati j o g berletenek kikialtasi ara.
A varosi fbldek parcellazasa soran kotott adas-veteli szerzddesek tobbsegenek indoklasrovata: "A bemutatott es jovahagyott .adas-veteli szerzddes a varos anyagi erdekeinek megfeleloleg lett megkotve es az eladott
teriilet pedig nyilvanos arveres fitjan lett ertekesitve. ( . . . ) A befolyt
vetelar varosi vagyonnak (varoshazepites) novelesere fordittatik. ( . . . ) A z
eladott ingatlan megmtiveletlen parlag teriilet, amelynek megmiivelese
az adasveteli szerzddesben nemcsak kikotve, hanem biztositva lett."
(A kepviselotestUlet 1923. szeptember 19-i Ulesenek jegyzokdnyve)
• A z 1923-ra megallapitott jovedelemado 10%-at varosi insegado cimen
az 1924-ben esedekes adoval egyszerre kivetik.
Jelentes letszamcsokkenes vegrehajtasa targyaban. Beliigyminiszteri
rendeletre a helyben alakult ad hoc bizottsag
" I . ( . . . ) megsziintette a kovetkezd allasokat: 1. iigyvezetd orvos, 2.
addiigyi tanacsnok, 3. varosi allatorvos, 4. hivatalszolga, 5. kilenc dijnok,
6. egy mezddr, 7. egy kisegitd erdddr, 8. egy sziileszno, osszesen 16
allast.
I I . A szorosan vett kozigazgatasi alkalmazottak sorabol torolte a kovetkezd allasbelieket: 1. kilenc mezddr, 2. szenaskerti dr, 3. kiitmester, 4.
ket utcaseprd, osszesen 13 allast.
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I I I . Szabalyszeru vegelbanas ala vont" tiz alkalmazottat, koziiliik kettot Papp Viktor adoiigyi tanacsnokot es Magdics Istvan szamvevot - allasatol felfuggesztett, negyet - dr. Antolik Arnold polgarmestert is - sajat
kerelmere felmentett. Megallapitottak a vegkielegites, illetve nyugdij
osszeget is."
"Dr. Horvath Akos kerelme varosi zeneiskola letesitese targyaban. ( . . . )
A varos kepviselotestiilete fentnevezett altal a varos teriileten egy zeneiskola letsitese ellen kifogast nem emel, ellenben az altala letesitendo
zeneiskola reszere semminemii anyagi befektetest, avagy ttizifat meg a
kilatasba helyezett vagyontalan gyermekek ingyen oktatasa eseten sem
adhat."
Dr. Antolik Arnold jelentese a varoshaz-epitesrol:
"Kereken 65 millio (0,12 centimes zurichi korona-kurzus mellett) volt
eloiranyozva. ( . . . ) A varoshaza elkesziilt. A mai napig, illetve december
ho 19-eig kifizettunk 288.374.531, beveteleztiink 288.374.531 koronat.
( . . . ) A V I . diilonek csak egy reszet kell felhasznalnunk a tartozasok
kifizetesere. ( . . . ) A m i n t latni meltoztatik, dacara a nagy szamoknak, az
eloiranyzott 65 milliot (0,12 kor) nem leptiik tiil, mert a mai napig a
varoshazepitesre kijelolt alapnak csak 2/3-ad reszet vettiik igenybe. ( . . . )
A varos 20-22 hold ingatlan folaldozasa aran olyan torzsvagyon
birtokaba jutott, amellyel nemhogy csokkentette volna, de tekintelyes
mertekben gyarapitotta vagyonat."
(A kepviselotestiilet 1923. december 28-i Ulesenek jegyzokdnyve)

9H
1924 januarjaban havi 15.000, aprilis l-tol mar havi 100.000 korona az
elso sziileszno dragasagi segelye.
(A kepviselotestUlet 1924. janudr 16-i es dprilis 12-i Ulesenek jegyzokdnyve)
1924. aprilis 10-en tartottak az uj varoshazepiilet szemlejet, Moller Dezsd
koteles majus 31-ig elvegezni a hianypotlast.
(A kepviselotestUlet 1924. dprilis 12-i Ulesenek jegyzokdnyve)

•

Az 1924. aprilis 23-i reszleges tisztujito kozgyulesen Agoraszto Aladar
alispan elnokletevel harom polgarmesterjelolt koziil valasztott a testiilet:
Dr. Starzsinszky Laszlo 29, dr. Stoll Tibor 24 es dr. Zongor Endre 3
szavazatot kapott. Starzsinszky letette az eskiit.
(Az 1924. dprilis 23-i kepviselotestiileti kozgyviles jegyzokonyve)

•

"A varos kepviselotestiilete egyhangulag kimondja, hogy a varos teriileten a csatornazast es vizelvezetest megvalositani ohajtja. ( . . . ) Ezen tervek elkeszitesevel, valamint a megejtendo kutatasok es probafiirasok
vegzesevel felmeriilo kiadasokat a varos kozonsege hajlando viselni,
amely koltsegek circa 10-20 millio koriili osszeget tesznek ki."
(A kepviselotestiilet 1924. jtmius 14-i Ulesenek jegyzokdnyve)

•

A Magyarorszagi Foldmunkasok Orszagos Szovetsege Szentendrei
helyi csoportjat az alispan 1924. augusztus 27-en kelt leirataban nem
vette tudomasul, mire a csoport a Beliigyminiszterhez fellebbezett, aki
iijabb hatarozat hozatalara utasitotta az alispant. "...miert is a helyi
csoport megalakulasat ( . . . ) tijbol feliilbiraltam, azt azonban ezuttal sem
veszem tudomasul, mert a helyi csoportnak a jovoben varhato
miikodeset a kozrend szempontjabol aggalyosnak latom. ( . . . ) A
megalakulas tudomasul vetele elott a helyi csoportot meg az ideiglenes
mtikodhetes joga sem illetheti meg."
(Pdrttdrteneti Intezet Archivuma, kesobb Politikatdrteneti Intezet Leveltdra, 658.
f. 16/297.)

•

"209. veghatarozat. Dr. Antolik Arnold volt polgarmesternek Haluskay
Sandor volt miiszaki tanacsosnak, Magdics Istvan volt szamvevonek es
Trieber Marton volt mezoornek az 1923. evi X X X V t. c. alapjan jaro
vegkielegites kifizetese celjabol ( . . . ) a m. kir. Penzugyminiszter U r n a k
102.309/924. szamu rendeletevel hat havi lejarattal 14%-os kamadab
mellett ( . . . ) 285 millio korona kolcsont vesz fel a varos."
210. targy / ^ t o l i k Arnold vegkielegitese: "...ez evi Junius havaban
elvezett 2.310.000 korona beszamithatojavadalmazas negyvennyolcszorosat, vagyis 110.880.000 koronat allapit meg es kiutalvanyoz a kepviselotestiileti kozgyiiles."
(A kepviselotestUlet 1924. november 20-i Ulesenek jegyzokdnyve)

•

1924-ben 149 gyermek (80 fiu, 69 lany) sziiletett, 112 szemely (54 ferfi,
58 bo) hunyt el. Gyarapodas: 37 lelek. 49 hazassagot kotottek.
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Negy orvos, harom sziileszno, egy gyogyszertar, ket drogeria dolgozik,
illetve miikodik a varosban.
A 18 ferohelyes szegenyhaz altalaban teli van.
257 szarvasmarha, 255 16, 5 szamar, 6 oszver, 256 sertes, 329 kecske volt
Szentendren 1924-ben. (Polgarmesteri jelentes 1924-r61.)
(A kepviselotestUlet 1925. mdrcius 12-i Ulesenek jegyzokonyve)
•
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Szombathy Viktor ir6 1924-ben jart eloszor Szentendren. Igy emlekezik
vissza a varosra hatvan ev tavlatabol: "Kicsi, poros varosban kotottiink
ki. Akkor meg nem volt arvizi toltes a Duna-parton, noha sok vizaradat
sujtotta a varoskat, a hajonk olyan magasan uszott a Duna-vizen, hogy
feliilrdl lehetett ralatni a partra es a kikotore. ( . . . ) Poros kis varoska volt
macskakofejes utcakkal; tobb sikator es zeg-zug biijt meg benne, mint
amennyit ma tud felmutatni az idegenforgalom. Viragokkal tarkitott
furcsa epiiletkaosz volt ez a varos, idegen alig fordult meg benne, a
lakosok felenek a szavat sem ertettem. A sziik piacon racul beszeltek, azt
a svab dialektust, ami itt iitotte meg fiilemet, szinten nehezen kapiskaltam. A szlovak sz6 sem ugy hangzott, mint az en sziikebb hazamban,
Gomorben. ( . . . ) A mai Beke etterem helyen - ha j61 emlekszem a nevre,
akkor Korona Szall6 volt - pirosteritekes kis vendeglo allott, ajtaja elott
vaszontetovel fbdott terasz, a teraszon pedig nehany piheno, sorozo
oreg polgar. Kiflit nyomogattak a sorbe, mint a venasszonyok a kaveba
es ezt a soroskiflit uzsonnaztak. A langyos sorbe meritgetett kiflik es a
sorhabos baj szok latvanya kisse hatborzongat6 volt, de nem tudtam a
szemem levenni r61uk. J o l ereztek magukat. Innen egy nemet, onnan
egy-egy dalmat szo hangzott, a vendeglo melyen valaki tamburat probait. ( . . . ) A lovaskocsik a Duna-parton vertek a port, az izbegi meg a
szendaszl6i szekerek valahol a templomok koriil. ( . . . ) Szentkepek es
keresztek, a Szamarhegyro'l alacsurgo mosogat61evek, k6sza kutyak, r i kolt6 kakasok iidvozoltek az idegent."
(Dunakanyar Tdjekoztato, 1985. 1. szdm)

925
1925. februar 16-an elhunyt Kada Mihaly plebanos, a kepviselotestiilet
marcius 12-i iilesen adozott emlekenek.
1925 majusaban Csernoch Janos hercegprimas jelenleteben iinnepelyes
harangszenteles volt Szentendren. Ezen a napon a maskor csendes Szentendre utcait mar a kora reggeli orakban ellepte az unnepsegre kesziilok
tomege. Diszruhas rendorok, tiizoltok, feher ruhas leanykak s a lovasbanderium magyarruhas legenyei tettek szinesse az utcak kepet. A B u dapestrol kiilonvonattal erkezo vendegeket a varos notabilitasai elen a
palyaudvaron Starzsinszky Laszlo polgarmester fogadta. Udvozolte az
egyhazfejedelmet, aki ( . . . ) a gyonyoriien feldiszitett diszhintoba szallva
a varoshazara hajtatott. A hercegprimas kocsija utan harminc, ugyancsak
viragokkal diszitett kocsi vitte a varosba a vendegeket." Harangszenteles,
otszaz gyerek megbermalasa, majd a diszebed utan a Katolikus Legenyegyletben sor keriilt " . . . a kommunizmus alatt martirhalalt halt fiatal
papnak, Kucsera Ferenc dr. arckepenek a leleplezesere".
(Budapesti Hirlap, 1925. mdjus 26.)
A kepviselotestiilet "...folyamodo ref polgari iskolanak egyszer s m i n denkora 30 millio korona segelyt szavaz meg a f evi koltsegvetesben.
( . . . ) Ezen kiviil megszavazza a tervezett iij iskola epitesehez sziikseges
kavicsot, homokot, termeskovet dijtalanul. ( . . . ) Indoklas: Koztudomasii, hogy a fenti iskola immar 19 esztendeje teljesit kulturmissziot es
hogy e cimen a fadeputatumot kiveve nem reszesiilt anyagi segelyben."
(A kepviselotestiilet 1925.jiilius 7-i Ulesenek jegyzokdnyve)
"Elnoklo polgarmester eloadja, hogy a m. kir. kormany altal az egyesitett
varosi kolcsonbol varosunk reszere biztositott 40.000 dollarnyi kolcson
a kozeli napokban folyositva lesz. 127. veghatarozat: A varos altal felveendo 40.000 dollarnyi kolcsonbol a Szentendrei Takarekpenztarnal es
a Szentendrei Gazdasagi Bank es Takarekpenztarnal 100-100 millio
korona, a tobbi pedig a Belvarosi Takarekpenztar Reszvenytarsasagnal
helyeztessek el 12-12%os, illetve 11,5%-os kamat mellett."
(A kepviselotestUlet 1925. szeptember 22-i Ulesenek jegyzokonyve)
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•

A dollarkolcson felhasznalhato " . . . a meglevo varoshaza eszaki es deli
szarnyanak kiepitesere, valamint a csendortiszti lak felepitesere". A terveket dr. Moller Karoly elkeszitette. "Fenti ( . . . ) epiiletek utan fizetendo
berleti osszegek ugyszolvan teljesen elegendok a felvett kolcson torlesztesere": A jarasbirosag evi 2000 aranykorona, az adohivatal evi 3000
aranykorona, a penziigyorseg evi 3000 aranykorona, a rendorseg evi
1500 aranykorona, a posta es tavirda evi 600 aranykorona berleti dij at
fizet majd. A varoshaza pincejet a Gazdasagi Bank es Takarekpenztar evi
3000 koronaert berli, ahol " . . . a mai kornak megfelelo vendeglo celjara
alkalmas helyiseget letesit, annal is inkabb, mert egy ilyen helyiseg a
varosban valoban kozsziiksegletet kepez." (A varos eredetileg vizvezetek- es csatornahalozat kiepitesere akart kolcsont felvenni, de a penziigyminiszter nem jarult hozza.)
(A kepviselotestiilet 1925. Julius 7-i, augusztus ii-i, november 14-i, december
29-i Ulesenek jegyzokdnyvei)

•

A z izraelita hitkozseg kervenye segely irant. "A kepviselotestiileti kozgyiiles ( . . . ) egyhangulag elhatarozza, hogy a szentendrei izraelita hitkozseget iskola fenntartasa cimen egyszer s mindenkorra ot millio korona
segelyben reszesiti. ( . . . ) Tekintettel arra, hogy a varosban levo osszes
felekezeti iskolak hol allando, hol egyszer s mindenkorra szolo segelyben reszesiilnek, es arra, hogy legutobb a ref polgari iskola is tekintelyes segelyben reszesiilt, az egyenlo elbanas ervenel fogva a kert
segelyt megadni kellett."
"...a m. kir. nepjoleti es munkaugyi Miniszter U r Onagymeltosaga a
varos vizvezeteki es csatornazasi eloterveit a miiszaki iigyosztalyaval elkeszittette es a varos rendelkezesere bocsatotta. (...) A varos reszere 150
millio korona allami hozzajarulast kiutal abban az esetben, ha a varos
kozonsege is a szoban levo munkalatokhoz 150 millio koronaval hozza
fogjarulni. A varos kepviselotestiilete ezen 150 millio korona hozzajarulast ezennel megszavazza."
(A kepviselotestUlet 1925. december 29-i Ulesenek jegyzokdnyve)
Oktatasugy 1925:
katolikus kisdedovo letszama:
allami kisdedovo letszama:
rom. kat. fmiskola:
rom. kat. lanyiskola:
ref fiii- es lanyiskola:
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102,
50,
178,
150,
48,

g. kel. fm- es lanyiskola: 15,
izr, f i u - es lanyiskola: 15,
allami fiii- es leany elemi isk: 127,
ref polgari fiti- es leanyisk. fiu: 141,
lany: 78,

rom. kat leany polgari isk: 26,
iparos- es kereskedelmi tanonc: 79,
Lakashelyzet, 1925:
utcai szoba: 1073,
udvari szoba: 1591,
cseledszoba:
66,
eloszoba: 157,
fiirdoszoba:
42,
konyha: 1360,
istallo: 241,
kut: 340.

ismetlo iskolas fiii: 67,
lany: 58.
Allatallomany,
szarvasmarha:
16:
sertes:
juh:
szamar es oszver:
kecske:

1925:
289,
259,
431,
20,
12,
393.

"A kozlegelo minosege es nagysaga a helyi viszonyokhoz kepest nem
megfelelo."
"...a varos vegyes ajkii es vegyes politikai felfogasti lakossaganak nagy
resze ellenszenwel fogadta a testnevelesi torvenyt. Hogy a kozonsegnek
ezen ellenszenvet letorjem, Izbegen egy 34 tagb61 all6 levente zenekart
letesitettem, ezzel akarvan propagandat csinalni a nemzetneveles szempontjab61 oly fontos levente intezmenynek. ( . . . ) Szentendre teriileten
maris ket levente egyesulet alakult, amelyekben tobb, mint 400 ifjii van
foglalkoztatva." (Polgarmesteri jelentes, 1925.)
(A kepviselotestiilet 1926. janudr 29-i ulesenek jegyzokdnyve)

gi6
A polgarmester havi fizetese 6.300.000 korona, bar torvenyesen csak
4.500.000 korona lehetne. "A penziigyi valasztmany meltanytalannak
tartja, hogy a varos polgarmesterenek ugyanolyan illetmenye legyen,
mint alantas tisztviselqjenek", ezert a testiilet havi 1.750.000 korona szemelyi p6tlekot es ugyanennyi reprezentaci6s koltseget szavaz meg szamara.
(A kepviselotestiilet 1926. janudr 29-i Ulesenek jegyzokdnyve)
Szentendre hataraban, a szolo'telepen levo epiiletekben es mellekhelyisegekben miJvesztelepet es festoiskolat alapit a varos. "Indoklas: A m i l 81

vesztelep es iskolanak felallitasa a varos fejlodese erdekeben tortenik
annal is inkabb, mert erre a fovaros kozelsegenel es termeszeti fekvesenel fogva kivaloan alkalmas. A varos fejlodesere, amely az idegenforgalmat csak fokozni fogja, elonyt jelent azon szempontbol is, mert az
itt festett tajkepek utjan a varos szeles e vilagon ismertte fog lenni, a
varos allando kiallitasi hely lesz es vegiil az itteni szep es regi targyakrol
festett kepek is eldsegiteni fogjak egy leendo varosi muzeumnak es
leveltarnak a mielobbi felallitasat."
(A kepviselotestUlet i926. mdjus 6-i Ulesenek jegyzokdnyve)
•

" . . . a nagymeltosagu m. kir. nepjoleti es munkaugyi Miniszter U r
Onagymeltosaga ( . . . ) visszafizetesi kotelezettseg mellett 500 millio
koronat bocsat kolcsonkeppen rendelkezesre. ( . . . ) Ezen osszeget a varos
a tulajdonat kepezo, helyben allomasozo tisztviselok illetve kozalkalmazottak lakasaul szolgalo epulet koltsegeire forditja."
(A kepviselotestUlet 1926. mdjus 29-i Ulesenek jegyzokdnyve)

•

"Egyhangulag tudomasul vessziik, hogy a Budakalasz-Szentendre v i c i nalis kozlit kiepiil." A varos anyaggal, szallitassal, penzzel, foldteriilettel
hozzajarul az litepiteshez, egyben keri az alispant, hogy lehetoleg szentendrei munkasokat alkalmazzanak.
A varmegye a Vasuti villasor es a Kdbanya Rt. kotelpalyaja koze ut epiteset tervezi, amihez a varos 40 millio koronaval hozzajarul.
A varmegye a Kossuth es Dumtsa utcak aszfaltozasarol hataroz. A varos
a Deak Ferenc, a Horthy Miklos es a Budai ut egy reszenek aszfaltozasat
is keri, 60 millio koronat vallalva a koltsegekbol.
Szentendre 1.900.000.000 korona kamatmentes kolcsont kapott az arvizkarok helyreallitasara.
(A kepviselotestUlet 1926. jiilius 30-i ulesenek jegyzokdnyve)

•

A z 1926. szeptember 7-i testiileti iilesen hataroznak a varmegye altal
vegzett aszfaltut-epites es a tervezett csatornazasi munkak osszehangolasarol.
"A varos kepviselotestiilete kimondja, hogy a varos reszere csatornazasra
eloiranyzott 150.000 aranykorona dollarkolcsont ezid6' szerint igenybe
nem veszi, mivel a tervbe vett csatornazas a jelenleg mar epites alatt alio
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«Bitumac» litnak elkeszitesevel kapcsolatban lett volna csak vegrehajthato. Minthogy a kerdeses ut reszben mar el is kesziilt, - igy a csatornazas a megallapitott tervek szerint most mar csak ugy foganatosithato, ha
a kiepitett uttest felszedetnek, amely a varosnak nagy anyagi koltseget
jelentene, igy a tervbevett kolcson most felhasznalast nem nyerhet."
(A kepviselotestiilet 1926. oktober 15-i Ulesenek jegyzokdnyve)
•

1926. november 14-en unnepelyes diszkozgyillesen atadjak a varos diszpolgari oklevelet Vass Jozsef nepjoleti miniszternek, Preszly Elemer
foispannak, Agoraszto Tivadar alispannak es Almassy Laszlo orszaggyiilesi kepviselonek.
Starzsinszky Laszlo polgarmester hirdetmenye a nap programjabol:
- % 5-kor fogadas az allomason
- Diszfelvonulas a varoshazaig 30 tagii rendorzenekar kisereteben
- Diszkozgyilles, a diszpolgari oklevelek atadasa
- "A varosi miivesztelep kepkiallitasanak elso iinnepelyes megnyitasa a
Foispan U r Ofomeltosaga altal."
- A z idei epitkezesek unnepelyes atadasa az alispan altal (jarasbirosag,
adohivatal, rendorseg, postahivatal, erddhivatal, varosi pince a Varoshaza iijonnan epiilt szarnyaiban, csendorlaktanya, csendortiszti lakasok).
- "Felkerem varosom nagyerdemil kozonseget, hogy a fogadtatasanal,
valamint a felvonulasnal minel nagyobb szamban megjelenni sziveskedjek. ( . . . ) A diszkozgyuilesen es diszvacsoran holgyek is jelen lehetnek. (Adiszvacsora szemelyenkent 100.000 korona.) ( . . . ) Egyben felkerem a vasuti allomastol a varoshazaig vezeto iitvonal menten lako kozonseget, hogy hazaikra zaszlot kitiizni es ablakaikat lehetoleg feldisziteni
(gyertya, virag stb.) sziveskedjenek."
A szentendrei mflvesztelep november 14-i, a Varoshaza disztermeben
rendezett kiallitasanak meghivqjabol:
Rozgonyi Laszlo festomtivesz Starzsinszky polgarmester erdemekent meltatja, hogy a mtivesztelep harom, - igaz, rossz fekvesti - epiiletet kapott. A
kiallito nyolc miivesz: Banovszki Miklos, Banati Sverak Jozsef Paizs Goebel
Jeno, Heintz Henrik, Jeges Emo, Onodi Bela, Pandy Lajos, Rozgonyi Laszlo.
A miivesztelep reklam-szorolapjabol: A Szentendrei Festok Tarsasaga
nyari tartozkodasra vagy a nyari Szabad Iskolan valo reszvetelre hiv mtiveszeket a telep ketezer negyszogoles, plein air festeszetre kivaloan alkalmas kornyezetebe.
(A kepviselotestiilet 1926. november 14-i diszkdzgyiilesenek jegyzokdnyve)
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•

"Egyhangulag tudomasul vessziik, hogy a Biikkos patak szabalyozasi
tervei elkeszultek."
(A kepviselotestiilet 1926. december 29-i Ulesenek jegyzokdnyve)

•

1927. februar 23-an Szentendren elhunyt Szaszy Istvan orvos, fro, akinek "Pest megyei anekdotak" (Obecse, 1908.) cimia konyveben szentendrei temaju irasok is szerepelnek. A hegyi temetoben nyugszik.
"...a m. kir. nepjoleti es munkaiigyi Miniszter U r a varosi vizmii
elomunkalataival kapcsolatos probakiit, probaszivattylizas es egyeb
munkalatok koltsegeinek fedezesere 24.000 pengo allamsegelyt kiutalt."
(A kepviselotestUlet 1927. mdrcius 27-i Ulesenek jegyzokonyve)
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•

Starzsinszky Laszlo polgarmester 1927. Junius 15-en a vallas- es kozoktatasi minisztertol fogimnazium es internatus letesitesenek jogat keri
a varos reszere, - miutan tobb szerzetesrend penz hianyaban visszautasitja azt az ajanlatat, hogy kozepiskolat letesitsen Szentendren.
(Pest Megyei Leveltdr Vdci Osztdlya 303 e. 4. doboz)

•

"Szentendre «Artezi» Melegfiirdo vallalatnal minden nap kenyelmes
kadfiirdok, postyeni iszapgyogykiirak es iszappakolasok, masszirozas,
manikilrozes, tyiikszemvagas. Figyelmes es pontos kiszolgalas! Mersekelt arak! Telefonszam: 50."
"Szemelyesen gydzodjek meg, aruhazamban ugyanolyan arakon vasarolhat haromhavi folyoszamlahitelre, mint barhol masutt keszpenzert.
( . . . ) Cegem hirneve garantalja a j o es pontos kiszolgalast! Kozma Ignatz
divataruhaza, Szentendre, Gorog ucca 1."
"Ha tartos hullamokat akar, ondolaltasson specialis bubihajvago Herczeg
Janos tiri es holgyfodrasznal. Szentendre, F 6 t e r 2 . sz." (Aprohirdetesek)
(Pilishegyvideki Hirek. 1927. november 29.)

•

"130. targy: Amerikaba meghivo a Kossuth-szobor leleplezesere. ( . . . ) A
varos koltsegveteseben erre megfelelo fedezet nem all rendelkezesre, igy senkit kiildeni nem tudunk. ( . . . ) 131. targy: Romaba meghivo Seredi
Jusztinian dr. Magyarorszag biboros hercegprimasnak piispokke szentelesere. ( . . . ) A varos kepviselotestulete kimondja, hogy koltsegvetesi
fedezet hianyaban azon reszt venni nem tud."
"A m. kir. nepjoleti es munkaiigyi Miniszter U r a varos inseges lakosai
reszere 50 gyermek ruhat, 50 par gyermekcipot, 30 sacco ruhat, 30 par
ferficipot, 30 munkasruhat es 50 par bakkancsot adomanyozott."
(A kepviselotestiilet 1927. december 30-i Ulesenek jegyzokdnyve)

•

"A miilt evben bejelentett es vigalmi ado ala esd tancmulatsagok szama:
25, szinieldadasok szama: 6, sportesemenyek szama: 25, cirkuszi mutatvanyok illetve eldadasok szama: 9, vasari mutatvanyok szama: 6 es kepkiallitas pedig 1 volt. A varosban levd mozgoszinhaz eldadasai egesz even at
atalanyozva voltak. A befolyt vigalmi osszeg 1927. evben 328 pengo 47 filler."
"A sertesallomany csokkeneset egyreszt abban latjuk, hogy ezideig nem
sikeriilt megfeleld serteslegeldt kijelolni. ( . . . ) Szentendre varos teriiletere mangalica fajtajii kanok vannak engedelyezve, holott olban valo
nevelesre ezek legkevesbe alkalmasak. Ezen oknal fogva a gazdakozosseg
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koreben mozgalom eszlelheto arra nezve, hogy angol fajtaju (un. hussertes) tenyeszkanok legyenek alkalmazhatok. ( . . . ) A kecskeallomany
apadasat orommel latjuk, mert ebbol a kozelelmezes javulasara es bizonyos anyagi stabilizaciora kovetkeztethetiink. ( . . . ) Orvendetes teny, hogy
a mult evben varosunkban mar 6 teheneszet miJkodott, mely teheneszetek atlagos napi tejhozama 600-700 litert tett k i . Lendiiletet vett
tovabba a baromfitenyesztes is, amennyiben egyre-masra rendeztek be
kulfoldi mintara telepeket, ahol szakszerflleg csak fajtiszta kulturfajtat
tenyesztenek, a fo sulyt a tojashozamra, a test nagysagara es htishozamara fektetik." (Polgarmesteri jelentes az 1927.evr61.)
(A kepviselotestiilet 1928. dprilis 11-i Ulesenek jegyzokdnyve)
•

"A varos kepviselotestulete ( . . . ) a legtobb adot fizetdk nevjegyzeket az
1928. evre a kovetkezokepp allapi'tja meg: 1. dr. Moller Karoly, 2. dr.
Antolik Arnold, 3. Veszi Jozsef 4. Terner Geza, 5. dr. Varady Pal, 6. id.
Zauer Janos, 7. dr. Zubkovits Gyorgy, 8. dr. Vary Rezso', 9. dr. Pechy
Henrik, 10. H u s v i k Lazar, 11. Moller Istvan, 12. dr. Krausz Jozsef 13.
Vastagh Bela, 14. ozv. Malaty Istvanne, 15. Palfy Janos, 16. Terzin Lazar,
17. dr. baro Wlasich Gyula, 18. Wallner Ferenc, 19. Szombathy Bela, 20.
dr. Mandy Istvan, 2 1 . Tescher Andor, 22. dr. Cherna Endre, 23. Gor.
Kel. szerb hitkozseg, 24. ozv. Husvik Lyubomirne, 25. Kalmar Ferenc,
26. Ascher Elemer, 27. Karacson Endre, 28. Szanto Lajos. "
(Szikszai Sandor es L a m Adolf valasztott kepviselotestiileti tagkent k i van resztvenni a testiiletben, ezert nem szerepel a virilis-listan. Negyen
-pi. a nok - tagsagi jogukat masra ruhaztak at.)
(A kepviselotestiilet 1927. december 31-i Ulesenek jegyzokdnyve)

•

"Visegrad felol lassti iigetesben kocog egy szeker. Negy vasalt abroncsu
kereke jobbra-balra billeg a kenetlen tengelyvegen. Merev deszkafeneke
nagyokat zokken minden kavics fblott. Lancos saroglyaja keserves zorgessel kiseri a nyikorgo j a r m i l zenejet, a lovak pedig maguktol haladnak
a lucskos uton. Kanyarodo j o n , a lovak a sziikebb oldalon igyekeznek
elore, de a hosszu takolmany nem bir hirtelen fordulni, nagyot billen,
ezutan megreked keresztben az ut kozepen. A z iilodeszka kirepiil, a
szunyokalo gazda pedig a kocsi fenekebe zuhan vekonyan lekotott
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tejfelebe. Ime Szentendre, Visegrad, Esztergom, - a magyar Roma- kozlekedesi politikajanak filmre kivankozo kepe."
(Pilishegyvideki Hirek, 1928. janudr 22.)
•

"Aratogep a varos teruleten nincsen. 1928. V 31. Dr. Starzsinszky Laszlo
polgarmester"
(Alispdni bizalmas iratok, 91/1928. Pest Megyei Leveltdr IV 408. a. )

•

"A varos kepviselotestulete Szobonya Mariat szentendrei illetosegunek
el nem ismeri. Megokolas: Meg kellett tagadnunk az itteni illetdseg elismereset, mert megnevezetmek, mint torvenytelen szarmazasunak anyja,
a gyermek sziiletesenek idopontjaban nem volt szentendrei illetosegij,
mert mint cseled es mosono a kozterhek viselesehez nem jarult hozza,
onjogon illetdseget itt nem szerzett."
" A varos belteriileten levo utak es utcak kovezesere 1929. evtol kezdve
evenkent evi 8000 pengot iranyozunk eld a varosi koltsegvetesbe mindaddig, amig a sziikseges kovezes nem nyer teljes befejezest. ( . . . ) Megokolas: A varos belteriileten levd utcak egy kis resze 30-40 e w e l ezeldtt
koveztetett ki, mig a nagyobb resze meg ma is kovezetleniil all."
"A varos utainak es utcainak befasitasara 1929. evtol kezdve evenkent
1500 pengdt iranyozunk eld a varosi koltsegvetesbe mindaddig, amig az
nem nyer befejezest. ( . . . ) Ennek vegrehajtasa immar elodazhatatlan
annal is inkabb, mert egyetlen utcank sines befasitva."
"...a nagymeltosagii m. kir. nepjoleti es a munkaiigyi Miniszter U r ( . . . )
a varosban letesitendd inasotthon celjara 40.000-40.000 pengd, osszesen
80.000 pengd visszaterites kotelezettsege nelkiili segelyt adomanyozott."
"A varos kepviseldtestiilete egyhangiilag kozfelkialtassal es halas koszonettel veszi tudomasul a m. kir. honvedelmi Miniszter U r Onagymeltosaganak 6006/eln. 20.1928. szamu leiratat es az epitendo laktanya
iigyeben 1928. evi majus ho 8. es 9-en felvett jegyzdkonyvben foglalt
megallapodasokat egyhangulag elfogadja es a varos kozonsege reszerdl
jovahagyja. Egyben ezuttal is a legnagyobb tisztelettel keri Miniszter U r
Onagymeltosagat, hogy a varos teriileten minel nagyobb szamu katonasag helyeztessek el es hogy minel tobb laktanya epittessek oly mervben, hogy a varos kozonsege a katonai beszallasolasok alol mentesittessek. (• • •) A varos a tulajdonat kepezd teriiletekbdl a kivant nagysagot
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a laktanyaepitkezes celjaira dijtalanul atadja. ( . . . ) A z adomanyozott
teriiletek erteke a varosnak rovid idon beliil meg fog teriilni reszben a
fogyasztasi adok es egyeb kozvetett adozas litjan, reszben pedig az epitkezes folytan a szokasos evi beszallasolas elmarad es igy a varos 2.0003.000 pengo kiadastol mentesul."
A kepviselotestiilet tagjai az inasotthon es a laktanyaepites kozeli megvalosulasaert"... dn Starzsinszky Laszlo polgarmestemek a varos fejlesztese koriili eredmenyes muikodeseert elismeresunket es koszonetiinket ezennel kifejezziik"
(A kepviselotestiilet 1928. Junius 9-i Ulesenek jegyzokonyve)
1928. Junius 24-en dr. Kucsera Ferenc kivegzesenek szinhelyen a Dunaparton fakeresztet allitott a varos a kovetkezo felirattal: "Itt halt hiteert,
honaert es katolikus testvereiert martirhalalt 1919. evi Junius ho 25-en
dr. Kucsera Ferenc rom. kath. segedlelkesz."
1928. augusztus elejen megnyilt a szentendrei nepmilvelodesi kolcsonkonyvtar 366 kotettel.
(Pilishegyvideki Hirek, 1928. augusztus 6.)
"Polgarmester bejelenti a varos kepviselotestiiletenek, hogy a Boldogsagos
Szilz Mariarol nevezett Ferencrend magyarorszagi rendtartomanya Szentendren egy kolostorral es egy templommal kapcsolatos gimnaziumot, szeminariumot es konviktust ohajt letesiteni. A varos kepviselotestiilete ( . . . ) a
Szent Ferenc rendet hatartalan lelkesedessel fogadja es a legnagyobb oromenek ad kifejezest varosunkba valo telepiilesehez". A szerb kalvaria kornyeken kb. 11 kat. hold fbldet ajanlanak fel teleknek, gyiimolcsbsnek, gazdasagi udvarnak, kb. 8 holdat a Vasuti villasor komyeken konyhakermek,
iskolakermek, a Tisztelendb Novereknek epitendo hazhelynek, tetszes szerint valasztott teriiletet a Duna-parton vizi- es sporttelepnek, legelohasznalatot, kovet, homokot az epitkezeshez, - ha a Rend meg 1929-ben hozzafog
a munkalatokhoz.
(A kepviselotestUlet 1928. szeptember 29-i Ulesenek jegyzokdnyve)
158. targy: Vizvezeteki vegleges kut elkeszitese es erre a celra a m. kir.
nepjoleti Miniszter U r altal 30.000 pengd allamsegely kiutalasa."
(A kepviselotestUlet 1928. november 16-i ulesenek jegyzokonyve)
".. .a helybeli miivesztelepet sikeriilt az Orszagos Tarsadalombiztosito Intezet Szentendren levd ugynevezett Szanatorium epiileteben elhelyezni", - a

varos 5 evre berbevette az epiileteket es a telket evi 800 pengo berleti dijert.
"A berlettel jaro kotelezettsegek fedezesere kijeloljiik a regi varosi szdllotelep
berbeadasabol eredo jovedelmet, amely epiiletek a miiveszek kikoltozese
utan felszabadulnak. Megokolas: Igy kellett hataroznunk miutan a mtivesztelep fenntartasa es megfelelo helyen valo elhelyezese a varos fejlodesenek
erdekeben sziikseges, amellyel nemcsak a kitilzott kulturalis eel elereset, hanem a varos idegenforgalmanak a fokozasat is elomozditjuk.
A jelenlegi elhelyezes nem felelt meg a legminimalisabb kovetelmenyeknek
sem s igy megfelelobb hely kijelolese valt sziiksegesse."
"189. targy: Sevillai nemzetkozi varosi kongresszus koltsegeinek megallapitasa es utalvanyozasa ( . . . ) A varos kepviseldtestiilete a polgarmestemek a
sevillai nemzetkozi kongresszusra valo kikiildeset nemcsak meltanyosnak,
hanem indokoltaak is tartja annal is inkabb, mert a varos fejlesztese teren
nagy tevekenyseget fejt ki. Ezen kikiildetes a varosra nezve kiilon megterhelest nem jelent, mivel a 1815 P 40 filler az 1929. evi koltsegvetes fent
emlitett cim es rovatnal [titiszamlak] fedezetet talal. Ezen kikiildetesre valo
tekintettel az 1929. evi koltsegvetesben a varos polgarmestere reszere nem
lett karacsonyi segely eldiranyozva."
(A kepviselotestiilet 1928. december 19-i Ulesenek jegyzokonyve)

929
Az 1929-es koltsegvetes vegdsszege: 298.547 P 10 filler sziikseglet
246.579 P 13 filler fedezet
Potadobol potolando hiany:
51.967 P 97 filler
(A kepviselotestUlet 1928. szeptember 29-i Ulesenek jegyzokonyve)
"A fennalld torveny es a hozott kepviseldtestiileti veghatarozat alapjan
tisztelettel felkerem, hogy a bekovetkezhetd arveszely esetere a vezetese
alatt alio iskolanak helyisegeit a leginkabb veszelynek kitett dunaparti
lakossag menedekhelyeiil rendelkezesre bocsajtani sziveskedjek.
Tekintettel arra, hogy a felsobb kdzsegeket az arviz mar eldntotte, a delutani vagy az esti orakban varhato Szentendren a veszely bekovetkezese,
ennelfogva felkerem arra, hogy az iskola helyisegeit mar a delutani, illetve az esti orakban rendelkezesre bocsajtani sziveskedjek.
Szentendre, 1929. evi marcius ho 22-en."
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(A polgarmestert helyettesito tanacsnok levele Szombathy Bela polgari
iskolai igazgatonak)
(ad 1216/1929. sz. polgdrmesteri irat; Pest Megyei Leveltdr, Vdci Osztaly)
•

"...varosunkban a meglevo nagyobb aranyu epitkezes, az inasotthon, de
kiilonosen a rendorujonciskola [ertsd: laktanya] kello munkaalkalmat
nyiijt az epitoiparral kapcsolatos osszes ipari munkasoknak, valamint a
napszamosoknak is, akik kiilonben a mezogazdasagi munkaban is biztositani tudjak megelhetesuket. Ennelfogva varosunkban munkanelkuliseg ezido szerint nines."
(Alispdni bizalmas iratok, 71/1929. Pest Megyei Leveltdr IV 408 a.)

•

"A varosban lako mezogazdasagi munkasok helyzete altalaban kielegitd.
A munkasok egy resze a fovaros kornyeken egyre szaporodo gyarakban
talalt elhelyezest. ( . . . ) Bar a varos fbldmunkasainak j o resze ma is a kereszteny es nemzeti iranyu Munkasegyletben tomorul, megis az esedeges jovobeli agitaciok megelozesere tobbfele szocialis intezkedesre volna
sziikseg, melyek e nepreteg joletet emelni volnanak hivatva (egeszseges
munkaslakasok, napkozi otthonok, dijtalan gyogykezeles, olcso vetdmag, esetleg vetdmaghitel)."
(Alispdni bizalmas iratok, 75/1929. Pest Megyei Leveltdr IV. 408 a.)

•

"A Duna-parton levd osszes bodeknak 14 nap alatt valo eltavolitasat
elrendeljiik s kijelentjiik, hogy ott kizarolag csak hordozhato bodek
allithatok fel, megpedig csak a piac iddtartama alatt."
"Elnoklo polgarmester bejelenti az 1929. evi X X X . t. c.-nek az eletbelepeset, mely szerint a varosnak rendezett tanacsu cime megszilnt es helyebe megyei varos cim hasznalando. Megszilnt tovabba a varosi tanacs
es helyette az intezkedesi jogkdrt a Polgarmester mint egyeni hatosag
latja el. A torveny szerint uj kepviseldtestiiletet kell alakitani valasztassal."
(A kepviselotestiilet 1929. jiilius 6-i Ulesenek jegyzokonyve)

• "A varos kepviseldtestiilete Nagymeltdsagii m. kir. foldmtivelesiigyi
Miniszter U r altal ( . . . ) adomanyozott 107 kotetbdl alio gazdasagi nepkonyvtarat a leghalasabb koszonet mellett veszi kezelesbe es az eldirt
kezelesi szabalyzatot egyhangiilag elfogadja. A konyvtar vezetdjeiil B a logh Jozsef rom. kath. el. iskolai tanito es nepmtJvelesi gondnokot jeloli ki."
(A kepviselotestUlet 1929. augusztus 31-i Ulesenek jegyzokdnyve)
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Az 1929. december 21-i tisztiijito kozgyulesen dr. Starzsinszky Laszlot
egyhangu kozfelkialtassal ismet polgarmesterre valasztjak.
"237. targy A Magyar Turista Egyesulet szentendrei osztalyanak kerelme a Kohegyen letesitendo kilato iigyeben." A testiilet 60 eves hasznalatra 400 negyszogol erdoteriiletet, 30 m3 epiiletfat, kovet, homokot
szavaz meg a kilato epitesehez. 60 ev utan a kilato a varos tulajdonaba
megy at. "Megokolas; Minthogy a torony felepitese igen alkalmas a varos termeszeti szepsegenek feltarasara es ismertte tetelere, es ezaltal a
varos idegenforgalmara is, bemutatott szerzodest jovahagyni s ahhoz
sziikseges kovet es fat ( . . . ) adomanyozni kellett."
(A kepviselotestiilet 1929. december 31-i Ulesenek jegyzokdnyve)

"A varos kepviselotestiilete egyhangiilag tudomasul veszi a Magyar N 6 vedo es Sziilootthon Egyesiilet azon ertesiteset, amely szerint legkesobb
1932. ev folyaman megkezdi egyelore 50 agyas korhaz - szulootthon es
egy hasonlo aranyu udulootthon epiteset" a varos hataraban, mivel a
kepviselotestiilet ingyen telket es epitesi anyagot szavazott meg e celra.
(A kepviselotestiilet 1929. november 30-i es 1930. mdrcius 7-i Ulesenek jegyzokonyve)
"A Biikkos patakon egyelore a kovetkezo hidak megepitese valik sziiksegesse: kocsihid epitendo a Maria Terezia utca vegen az ugynevezett
Terner-villa elott, a Szent Istvan lit vegen, az ugynevezett Nagy Mihaly
fele haz elott. Gyaloghidak epitendok a Dumtsa Jeno utca vegen a
torvenyhatosagi hid mellett es a grof Zichy utca vegen. ( . . . ) A hidak
epitese hat eves vallalkozoi hitel alapjan tortenne."
"Egyhangulag tudomasul vessziik varosunk polgarmesterenek azon bejelenteset, hogy altala 1925-ben letesitett varosi muzeum es leveltar
gyiijtemenye illetve anyaga annyira felszaporodott, hogy annak tovabbi
kezelese mar nagyobb szakszertiseget kivan meg." "Dr. Nagy Lajost javasolja varosi muzeumigazgatonak es dr. Pechy Henriket igazgato helyettesnek. "Ezen allasok tiszteletbeliek es igy a vegzett teendokert a varos reszerol semmifele dijazas nem jar."
(A kepviselotestUlet 1930. mdrcius 7-i Ulesenek jegyzokdnyve)
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•

"A varos kepviselotestulete Petter Imre es tsai kerelmere egyhangulag
kimondja, hogy a pismani ut kiepiteset a folyo evben mar megkezdi, ha
az epitesi koltsegekhez az erdekeit birtokosok kello mertekben hozzajarulnak." A varos a kovet, homokot, kavicsot biztositja.
"A varos kepviselotestiilete egyhangulag azon kerelemmel fordul a m .
kir. rendortijonciskola [laktanya] parancsnokahoz, hogy a varos teriileten minden evben a 2364/m. 1930. szamu atirataban foglalt kikotesek
mellett 1-2 fahidat epiteni sziveskedjek. A sziikseges epitesi anyagot a
varos a helyszinen dijtalanul fogja rendelkezesre bocsatani."
Esedekesse valt az 1928-ban engedelyezett 24.000 P allamsegely, mivel a
varos ovoda celjara 5458 P-ert megvasarolta az izbegi iskola melletti telket. Versenytargyalast irtak k i az ovoda epitesere. "Minthogy eszerint a
legolcsobb ajanlattevo ifj. Zauer Janos volt (26.649 P 18 filler), az ovoda
epiteset neki kellett odaitelni."
"126. targy: Papp Viktor inditvanya a polgarmester es a varosi fqjegyzo
illetmenyenek leszallitasa irant. ( . . . ) A kepviselotestiilet elutasitja Papp
Viktor kepviselotestiileti tag inditvanyat." ( A polgarmester evi illetmenye: 6660 P torzsfizetes, 2300 P potilletmeny, 5000 P kepviseleti
atalany, 1920 P munkaatalany. Osszesen havi 1323 P 32 filler)
(A kepviselotestiilet 1930. augusztus 1-i Ulesenek jegyzokonyve)

• "143. targy. Inasotthonban elhelyezett egyesiiletek berleti szerzodesei"
(Szent Andras C e h , Kereskedelmi Testiilet, M O V E Sport- , Cserkesz- ,
Turista Egyesiiletek)
(A kepviselotestUlet 1930. augusztus 19-i Ulesenek jegyzokdnyve)
• "Egyhangulag elhatarozzuk, hogy a varoshazan ket mellekallomassal egy,
tovabba a polgarmesteri lakasban, tiizoltoparancsnoki lakasban es a tiizolto laktanyaban egy-egy fotelefonallomast letesitiink, illetve azt tovabbra is fenntartjuk s a beszelgetesi dijat, kiveve a tUzoltoparancsnoki allomast, a varosi penztar terhere megallapitjuk ( . . . ) A varosban levo telefon
1931. ev elejen automata telefonra lesz atalakitva."
"222. targy. A Szentendrei Turista Egyesiilet kerelme iitjelzes irant. A
testulet a kovetkezo turista utakat engedelyezi:
Vasutallomas - szmolnicai, szmerdani dillok, Kohegy - piros jelzes
Sandor forras - Cseresznye volgy, Annavolgy - zold jelzes
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Vasiit - Pismany - Orlovaczi barlang - Kada csucs - leanyfalui orszagut
- Szentendre - kesobb meghatarozando szinu jelzes.
Kikotesek: az utak csak a Magyar Turista Egyesulet engedelyevel hasznalhatok, tilos a jelzett utakrol leterni, a fakat, csemeteket rongalni, dohanyozni, a vadakat hangoskodassal zavarni.
(A kepviselotestiilet 1930. december 13-i Ulesenek jegyzokonyve)
• A szentendrei lakossag szama 1930-ban:7210.
Gyarapodas az utobbi 10 evben: 1333 fo (ebbol termeszetes szaporodas
415, betelepulo 918 szemely)
Analfabetak szama:508.
Lakohazak szama: 1349.
Kulteriileten elnek: Izbeg 1057,
Buban, Kohegy, Szmolnica: 94,
Bukomirovac dulo: 80,
Csicserko es K e k dulo: 138,
Orlovac es Tyukovac: 60,
Pismany:201,
Staravoda: 122,
egyeb 4 1 ,
osszesen:
1792 szemely
Nemzetisegi adatok:
magyar:
6370,
nemet
306,
szlovak
316,
szerb
185,
egyeb:
33 szemely

88,35%
4,25%
4,38%
2,56%
0,46%

Foglalkozasi adatok: 3289 keres6', 3921 eltartott.
szemely
mezogazdasagban kereso:
865
2
szemely
banyaszat, kohaszat:
szemely
967
ipar (ebbol onallo: 192):
szemely
kereskedelem, hitelelet:
147
163
szemely
kozlekedes:
483
szemely
kozszolgalat, szabad foglalkozas:
167
szemely
vedero:
9 szemely
napszamos:
205
szemely
hazicseled:
281 szemely
egyeb:

26,21%
0,60%
29,30%
4,45%
4,93%
14,63%
5,06%
0,27%
6,21%
8,34%
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100 holdon feliili
birtok
50-100 hold kozotd birtok
10-50 hold kozotti birtok
1-10 hold kozotti birtok
0-1
hold kozotti birtok
kertesz:
(Nepszamlalasi adatok, 1930)
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es berlet:
es berlet:
es berlet:
es berlet:
es berlet:

3
4
13
156
27
9

B o t r a n y o k t o l viharos evtized

(I93I-I938)
, .itt allandoan beketlenseg es folyamatos tdmadds uralkodik"

•

"A varos teruleten a legidosebb szemely ozv. Parnitzky Jozsefne, aki
1835-ben szuletett (95 eves), lakik Kiraly u. 3." (Polgarmesteri jelentes
az 1930-as evrol)
(Az 1931. dprilis 30-i testiileti Ules jegyzokonyve)

•

1931. Julius 20-an a polgarmester engedelyt ker a foispantol, hogy dr.
Sipocz Jeno budapesti fopolgarmestert es PCarsai Sandor allamtitkarhelyettes ozvegyet (aki szentendrei lakoskent bejelentkezett a polgarmester hazaba) megeskethesse. A foispan irasbeli engedelye meg aznap
megerkezik. 1931. jiilius 26-an tartjak az eskuvot.
(Foispdni bizalmas iratok, 84/1931. Pest Megyei Leveltdr)

•

"Hogyan folyt le a romantikus hazassagkotes a szentendrei polgarmester
Duna-parti villajaban? - Formalis megallapodas tortent, amely szerint a
kereszteny kozsegi part valtozatlanul tamogatja miikodeseben a polgarmestert, ezzel szemben Sipocz Jeno kijelentette, hogy meginditja a valopert. ( . . . ) Sipoczne kijelentette, hogy nem valik." (A partnak az a kifogasa, hogy Sipoczne zsido.)
(EstiKurir, 1931. szeptember 1.)
"A szentendrei varoshaza oreg, sargafalu epiilete hetek ota valosagos ostrom alatt all. Ujsagirok, iigyvedek, partmegbizottak tomege jarja a hivatalokat, fa^atja a tisztviseloket, igyekszik betekintest nyerni a hivatalos
aktakba, konyvekbe, hogy megtudjon valamit."
Starzsinszky nyilatkozatabol; "Mindenekelott azokat a hireket szeretaem
megcafolni, amelyek szerint Szentendren tomegesen kotnenek hazassagot a budapestiek es mas varosbeliek, mert itt a hazassagkotes nagyon
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konnyen megy, sot mar azt is rebesgetik, mintha Szentendren lenne a
magyar gretna-greeni kovacsmflhely."
(Magyarorszdg, 1931. szeptember 1.)

T.Md

Szentendre polgarmestere
tobb reprezentacios koltseget kap,
miniPestmegye alispdnj'a, deavdros
egy eve nem fizeti villanyszdmldjat
Szentendre a masodik legkisebb megyei varos, de szemelyi kiadasok feren
elso helyen all — 50 szazalekos potado, 20.000 pengos polgarmesteri jovedclcra

Szentendre

tartja a rekordot a szemelyi
kiaddsokbcm
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Az Esti Kurir 1931. szeptember 12-i szdma

"A 7200 lelket szamlalo varoska fulladozik az adossagokban. 158.154
pengot tesz k i az adossagnak csupan az a reszlete, amely 1930-ban volt
esedekes." A felvett kolcsonok egy reszet "... a varos vezetosege teljesen
torvenyellenesen mas celra hasznalta fel." A z orszag masodik legkisebb
varosa, Szentendre "...Magyarorszag 45 megyei varosa koziil a legdragabb kozigazgatasi apparatussal rendelkezik. A varos vezeto tisztviseloi
evek ota olyan illetmenyeket elveznek, amelyek a legjobban szitualt megyei varosok helyzetet is messze feliilmtiljak. A varos jovedelemforrasai
mar evek ota nem fedezik az egyre novekvo deficitet."
(£5(1 Kurir, 1931. szeptember 12.)
"125. targy A varos szemelyi kiadasainak csokkentese az 5000/1931.
M . E . szamti rendelet alapjan.
a polgarmester 15.880 pengo evi osszilletmenye evi 5.509 pengovel, a fojegyzo 7.200 pengo evi osszilletmenye evi 1.680 pengovel, a varosi allatorvos 3.600 pengo evi osszilletmenye evi 840 pengovel, a tobbi tisztviseloknek es alkalmazottaknak pedig 77.839 pengo egyuttes evi fizetese 10 %kal, a nyugdijasok 13.868 pengo evi nyugdij a 5-10 %-kal csokkentessek."
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126. targy :a varos kiadasainak tovabbi csokkentesere nehany allast (irnok, tuzolto, sziileszno) megsziintetnek, nem folyositanak karacsonyi
segelyt esjutalmat, nem alkalmaznak nyugdijast. (Akozpond utasitas legalabb 10 %-os megtakaritast ir elo.)
(A kepviselotestiilet 1.931. szeptember 14-i Ulesenek jegyzokdnyve)
•

1931. szeptember 14-en az alispan elrendeli az 1930-as szentendrei
szamadasok feliilvizsgalatat Papp Viktor kepviselotestiileti tag feljelentese alapjan.
"Nyakig vagyunk a ....- gazdasagi valsagban. Mindenhol leepitenek, s6hajtoznak, megallnak, (...)a polgarsag olbe tett kezzel varja az esemenyek jobbrafordulasat, a szabadito gondolatot vagy egyent, aki megmenthetne egy iijabb katasztrofatol."
(Pilishegyvidek, 1931. november 14.)

•

"Papp Viktor es tarsal kepviselotestiileti tagok inditvanyat ket szotobbseggel elfogadtak s ennek eredmenyekeppen ugy a polgarmester mint a
fqjegyzo valamint az allatorvos mellekilletmenyeit teljes egeszeben
1931. evi szeptember ho l-tol 1932. evi Junius ho 30-ig besziintemi
rendeljuk."
(A kepviselotestUlet 1931. november 28-i ulesenek 158. veghatarozata)

• A z 1931. december 14-i testiileti iilesen felolvassak a november 28-i iiles
jegyzokonyvet. A 158. veghatarozattal kapcsolatban Szombathy Bela
"...kifogasolta, hogy a jegyzokonyv szerint a mellekilletmeny idohoz
kototten lett beszuntetve, holott a kepviselotestiileti kozgytlles akkor
akkent hatarozott, hogy az nem id61i6z kototten, hanem egyszer s m i n denkorra vegleg legyen besziintetve. ( . . . ) Elnoklo' polgarmester erre
valaszaban kijelentette, hogy a jegyzokonyv hitelesitve van, azon valtoztatni nem lehet felolvasasa utan, ezt a hatarozatot tijbol targyalni nem lehet. Ezutan ismet Szombathy Bela emelkedett szolasra s emelt hangon
azt a kijeJentest tette, hogy akkor hamis a jegyzokonyv."
(Az 1931. decerr^er 14-i testUleti Ules jegyzokdnyve)
•

"Adougy: A z 1931. evben osszesen 2259 zalogolas foganatosittatott es
ebbol 401 arveres lett kittizve."
Osszes kozado 1931-ben: 464.972,70 P (ebbol 218.821,23 P 1930-as
hatralek)
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Befolyt:
266.609,28 P
Hatralek 1931 vegen:
198.363,42 P
(Polgarmesteri jelentes az 1931. evrol.)
(A kepviselotestiilet 1932. janudr 16-i ulesenek jegyzokonyve)

•

"insegebed, insegmunka. A varosi nepkonyhan 200-nal tobben kapnak
naponta insegebedet. Insegmunkaval pedig 120 szemelyt foglalkoztat a
varos - utak epitesevel es rendbehozatalaval."
(Pilishegyvideki Hirek, 1932. februdr 6.)

•

Foispani atirat az alispanhoz:
"Magam reszerol is fel kivanom hivni Alispan U r figyelmet Szentendre
megyei varosban elofordult szabalytalansagokra es egyben felkerem,
hogy ezen iigyben szigoru vizsgalatot tartani sziveskedjek. 1932. evi
marcius ho 17."
(Foispdni bizalmas iratok, 366f i. 132. Pest Megyei Leveltdr)

•

A megyei kozgyilles nem fogadta el a vezeto tisztviselok mellekilletmenyenek teljes besziinteteserol szolo varosi testiileti hatarozatot.
Papp Viktor bejelentette fellebbezesi szandekat."Dr. Antolik Arnold
nem helyesli a most bejelentett fellebbezest annal kevesbe, mert miert
kell a felso^bb hatosagnak is tudni, hogy itt allandoan beketlenseg es folytonos tamadas uralkodik." A testiilet 17:16 szavazati aranyban elfogadja
a megyei dontest.
(A kepviselotestiilet 1932. mdrcius 19-i Ulesenek jegyzokdnyve)

•

"Dr. Vitez Csia Sandort, Szentendre varos vitezi hadnagyat Szentendre
vitezei aprilis 4-en tartott vitezi osszejoveteliikon bajtarsias meleg iinneplesben reszesitettek azon alkalombol, hogy a Vitezi Rend erdekeben
kifejtett munkassaga es egyeb hazafias tevekenysegeert a Kormanyzo U r
Ofomeltosaga kormanyzoi elismeresben reszesitette."
(Pilishegyvideki Hirek, 1932. dprilis 10.)

• 1932, aprililis 13-an a polgarmesteri hivatalban az alispan utasitasara
megtartottak Papp Viktor feljelentese alapjan a varos 1930-as szama98

dasainak vizsgalatat. A z eredmenyt egyelore nem hoztak nyilvanossagra.
(Alispdni kdzigazgatdsi iratok, 5530/1936. Pest Megyei Leveltdr)
•

Insegakcio: "A hatosagok anyagi tamogatasa megszunven, ebben a honapban is mar csak a Szeretetegylet es a Szent Antal persely tamogatasaval lehet ebedeket osztani." A Polgari K o r az insegakcio javara m i J soros estet rendezett, de "...az anyagi eredmeny legfeljebb par napi
meghosszabbitasat teszi lehetove az ingyen ebedeltetesnek." A varos
testiiletei, hivatalai "...nehany kiveteltol eltekintve teljesen tavol tartottak magukat ennek a mozgalomnak anyagi tamogatasatol."
(Pilishegyvideki Hirek, 1932. dprilis 28.)

•

"A Kormanyzone Ofomeltosagu Asszony akciqjarol kimutatas" a gyiijtes, segely, insegakcio stb. soran Szentendren befolyt penz, gabona, t i i zelo, ruhanemu elosztasarol: 42 par cipot, 102 ruhat, 30 par bakkancsot,
25 m szovetet, 31 db fehernemut, 20,5 kg almat, 12,5 kg diot, 50 kg babot, 388 kg lisztet, 14 kg cukrot, 42,75 kg zsirt, 100.500 kg fat, 10.501,5
kg szenet, 57,5 kg bust osztottak ki. A z insegmunkak soran felhasznaltak: 16.297.85 peng6't, 25.000 kg gabonat, 688 kg lisztet, 19.800 kg
szenet. A z epitkezesekre forditottak: 2.277,76 pengot es 4364 kg lisztet.
(Foispdni bizalmas iratok, Xl/1932. Pest Megyei Leveltdr 1932. mdjus 2.)

•

" U j kepviselotestiileti tag valasztas lesz rovidesen. A z 1929. evi december 2-an tartott szentendrei kepviselotestiileti tag valasztas ellen ( . . . ) 80
alairo fellebbezest adott be, amelyet az igazolo valasztmany es a varmegye kisgyillese elutasitott, vegso fokon azonban a kozigazgatasi birosag helyt adott a panasznak."
(Pilishegyvideki Hirek, 1932. augusztus 10.)

•

U j partok alakultak Szentendren:
- Fiiggeden Polgari Part (Vezetoi tobbek kozott: Pechy Henrik, Nemeth
Laszlo, Papp Viktor, Genszky Geza, Csia Sandor. Meghirdetett celjuk a
varos gazdasagi eletenek rendbehozatala.)
- Magyar Nemzeti Szocialista Part (A pomazi jarasi szervezo csoport
Szentendren is alakulo ertekezletet tartott es megvalasztotta a
vezetoseget).
(Pilishegyvideki Hirek, 1932. augusztus 21. es szeptember 25.)

•

"Egyre nagyobb mereteket olt a valasztasi kiizdelem. Valasztasi plakatok
szerte a varosban, melyeket a Fiiggetlen Polgari Part bocsatott ki." (A lap
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szerint indul meg a varosi, a kisgazda es a nemzeti szocialista part is.)
(Pilishegyvideki Hirek, 1932. szeptember 18.)
•

"Az orszagban az elso hely Szentendre, ahol a kepviselotestiiletben szerepet akarnak vallalni a horogkeresztesek." (Szalagcim)
(Pilishegyvideki Hirek 1932. szeptember 25.)

•

"A varos kepviselotestiilete ( . . . ) kivetelesen megengedi, hogy a meszaros
es hentes iparosok osszesen nyolc bodet ideiglenesen felallithassanak a
Gorog utca vege es a mozi kozotti teriileten."
"...hozzajarulunk ahhoz, hogy a varoshazzal szemben levo tiizoltolaktanya fofala a szukseghez kepest emeltessek s annak halo- es orszobaja
ugyancsak a sziikseghez kepest bovittessek."
(A kepviselotestUlet 1932. december 21-i Ulesenek jegyzokdnyve)

•

"Genszky Geza kerte, hogy a varosi tisztviseloi kar a kepviselotestiileti
tagvalasztaskor ne fejtsen ki agitaciot. ( . . . ) Nemeth Laszlo kepviselotestiileti tag ezt kiegesziti azzal, hogy a varos polgarmestere nem avatkozhatik be a valasztasba, mivel 6 partok felett all. Kalafut Janos kepviselotestiileti tag kijelenti, hogy a mai idokben nem kellene olyan nagy agitaciot kifejteni, hanem inkabb a munkanelkiiliek foglalkoztatasarol, - a
kenyerrol kellene gondoskodnunk."
(A kepviselotestUlet 1932. december 21-i Ulesenek jegyzokdnyve)

•

"Papp Viktor szentendrei lakosnak dr. Starzsinszky Laszlo polgarmester
es altalaban Szentendre megyei varos vezeto tisztviseloi ellen emelt panaszait mint alaptalanokat, el kell utasitani. ( . . . ) A tenyallas felderitese
vegett lefolytatott vizsgalattal felmeriilt eljarasi koltseg (139 pengo)
megfizetesevel Papp Viktort kotelezni kellett."
"23. hatarozat: Papp Viktor kivetelevel mindannyian tudomasul vessziik
Alispan U r n a k fenti hatarozatat."
(5530/1936. sz. alispdni kdzigazgatdsi irat. A kepviselotestUlet 1933. mdrcius 7-i
jegyzokdnyve)
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•

"A Nemzeti Egyseg Partjan alio Fiiggetlen Polgari Part fenyes gyozelmet
aratott a marcius 11-en tartott varosi kepviselotestuleti tagok valasztasan." A ket indulo part koziil 1741 szavazatot kapott a Fiiggetlen Polgari Part es 526-ot a Varosi Bekepart. Marcius 22-en volt az iij kepviselotestiilet alakulo iilese.
(Pilishegyvideki Hirek, 1933. mdrcius 15.)

•

Bednarz Janos napirend elotti felszolalasaban kevesnek erzi a Hercegprimas "Keresztenyek egy taborba!" jelszavat: "...ma mar sokkal siilyosabb problemakkal allunk szemben. M a a hitetlenekkel kell a harcot
felvenni (ide ertem a kommunistakat es a szabadkomiiveseket), kik minden felekezetet, mely az Istenben hisz es bizik, meg akarjak semmisiteni."
(A kepviselotestUlet 1933. dprilis 26-i Ulesenek jegyzokdnyve)

•

Heller Antal rendortanacsos jelentese 1933. majus 6-an a budapesti
fokapitanyhelyetteshez:
"Tisztelettel ertesitem, hogy hatosagom teruleten kommunista szervezkedest lepleztem le. A nyomozas soran elozetes letartoztatasba keriilt
Lukacs Jeno 44 eves komtivesseged, pomazi lakos, Lukacs Jozsef 29 eves
foldmtives, Szabo Jozsef 39 eves gyiimolcskereskedo, Varga Andras 49
eves fbldmiives, T o t h Pal 35 eves fbldmijves es T o t h Jozsef 33 eves
foldmuives, szentendrei lakosok akiket a mai napon a budapesti kir.
iigyeszsegnek atadtam. Nevezettek hazrol hazra jarva kommunista parttagokat gyiijtottek es kommunista propaganda irasokat es lazito ropcedulakat terjesztettek. A nyomozas soran bizalmi emberre volt sziiksegem, akit jutalmazni ohajtanek s ezert tisztelettel kerem Meltosagodat,
hogy ezen celra 20 pengot kiutalni meltoztassek. Egyben tisztelettel
kerem meltosagodat, hogy hatosagom reszere negyedevenkent 120 pengo bizalmi atalanyt kiutalni meltoztassek."
(439/1933. pol. rend. res. irat, Pdrttdrteneti Intezet Archivuma, kesobb Politika
Tdrteneti Intezet Leveltdra) 651. f. 2./1933-2-3186)

•

60. targy. A varos 1932. evi zarszamadasa.
A polgarmester " . . . a zarszamadasokbol megallapitja, hogy a varos gazdasagi helyzete 1932. evben kedvezobb eredmenyt mutat, mint 1931.
evben."
Papp Viktor inditvanya:"...varosunk anyagi helyzete komoly aggodalomra ad okot, ennelfogva mely tisztelettel kerjiik varmegyenk meltosagos Alispanjat, hogy varosunk anyagi helyzetenek szanalasa erdekeben
a sziikseges rendelkezeseket megtenni sziveskedjek."
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Nemeth Laszlo javaslatara " . . . a varos kepviselotestulete Papp Viktor
inditvanyat egyhangulag magaeva teszi s Papp Viktor kepviselotestuleti
tagnak jegyzokonyvi koszonetet szavaz."
(A kepviselotestiilet 1933. mdjus 15-i Ulesenek jegyzokdnyve)
•

1933. szeptember 24-en unnepelyes keretek kozott felavattak a kohegyi
turistahazat. A z epulet falan elhelyezett emlektablan a Magyar Turista
Egyesulet Petofi Sandor es Vachot Imre 1845. szeptember 23-i kirandulasanak allit emleket.
(Pilishegyvideki Hirek, 1933. szeptember)

•

"A varos kepviselotestulete vasarter celjara a 2742. hrzi szamu utnak a
gor. kel. szerb es a r. kath. Kalvaria kozotti teruletet jeloli ki."
(A kepviselotestUlet 1933. oktober 10-i Ulesenek jegyzokdnyve)

•

A testulet 1933. augusztus 30-an targyalta az 1934-es koltsegvetesi eloterjesztesj, amely ellen Papp Viktor kifogast emelt (sok az ado, keves a
kulturara forditando osszeg, meg kell sziintetni a vezeto tisztviselok
potilletmenyet). A testiilet a Papp Viktor inditvanyaival modositott koltsegvetest fogadta el. A z alispan viszont az eredeti, modositas nelkiili
koltsegvetest hagyta jova.
A kepviselotestiilet 185. sz. hatarozata; "Papp Viktor inditvanya alapjan
a varos 1934. evi Alispan U r altal I I . fokulag jovahagyott koltsegvetes
elleni follebbezeshez es annak megokolasahoz egyhangiilag hozzajarulunk."
(A kepviselotestUlet 1933. december 4-i Ulesenek jegyzokdnyve)

^934
•

"A Pest kornyeki varosok legkisebbje Szentendre. Kicsisegenel talan csak
a nyomoriisaga nagyobb. A z emberek lehorgasztott fej^el jarnak az utcakon, ott iil az arcukon a mindennapi kenyer gondja. ( . . . ) E s beszelnek,
panaszkodnak. Miniszteri fizetessel vetekedo polgarmesteri jovedelemrol, fegyelmi vizsgalatokrol, amelyek erthetetlen modon elakadtak."
(Pilishegyvideki Hirek, 1934. janudr 21.)
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"Uraim, nem gondoljak, iiogy Szentendrenek vannak olyan kerdesei,
amelyek csak kozos joakarattal oldhatok meg kozmegelegedesre? ( . . . )
Hogy ideje lenne nemcsak beszelni, hanem a realis viszonyokkal szamolva olyat tenni, ami a tarsadalmi fesziiltseg levezetesere s a harmonikus munka felvetelere vezetne?"
(Magyar Elet, 1934. janudr 24.)
A H E V szentendrei vonalanak szemelyzete "...februar 6-an 8 oral kezdettel a Huzsvik-fele vendeglo helyisegeiben a Kormanyzone nyomorenyhito akciqja javara valamint a szegenysorsu vasutas gyermekek felruhazasara tancmulatsagot rendez."
(Magyar Elet, 1934. februdr 7.)
"Felhivas az allastalan diplomasok nyilvantartasa celjabol."
(Magyar Ekt, 1934. februdr 14.)
"A legujabb belugyminiszteri rendelet szerint hadirokkantak konyoradomany gyujtesere engedelyt nem kaphatnak. ( . . . ) Amelyik hadirokkantnak meg koldulasi engedelye van, azt most elveszik tole."
(Magyar Elet, 1934. februdr 21.)
"Nagy izgalmat keltett Szentendren, hogy a varos hatosaganak kozegei
hazrol-hazra jarva, a haznal talalt baromfik mennyiseget feljegyeztek. A
kozonseg megnyugtatasara kozoljiik, hogy tevesek azok a hirek, mintha
a baromfik utan is adot vetnenek ki. A z osszeirasnak csupan statisztikai
jellege van."
"A M O V E I I . futballcsapata e ho 25-en Szigetmonostor csapataval merkozott es azt 4:1 aranyban megadasra kenyszeritette. ( . . . ) A M O V E I .
csapatanak vasarnap Csillaghegy csapataval lett volna elso tavaszi bajnoki
merkozese. A csillaghegyiek a merkozesen nem jelentek meg, es igy a
ket ertekes pont a szentendrei csapat javara irodott."
(Magyar Elet, 1934. mdrcius 28.)
"Ertesiiltiink, hogy Pilisszentlaszlora a kozeljovoben rendszeres
autobuszjaratokat fog inditani egy maganvallalkozas. ( . . . ) Akiszivargott
hirek szerint egy viteldija 60 fillerbe keriilne."
(Magyar Elet, 1934. dprilis 4.)
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•

Reszlet a polgarmester 1933. december 15. es 1934. aprilis 15. koze eso
helyzetjelentesebol: ".. .jarvanyos betegseg nem lepett fel; szocialista
mozgalmak nem voltak; baleset nem fordult elo; ongyilkossag nem
tortent; tuzeset nem volt; kivandorlas nem tortent; elemi csapasok nem
voltak."
(Alispdni evnegyedes jelentesek, 6822/1934. Pest Megyei Leveltdr)

•

".. .nem gyozziik elegge hangoztatni, mennyire fontos, hogy a varosnak
egy rendes uszodat kellene felallitani. Mert hiszen varosunknak mindene
megvan ahhoz, hogy fiirdovaros legyen: hegye, vize, gyonyoru kornyeke, - csak fiirdoje nincsen."
(Magyar Elet, 1934. dprilis 18.)

•

"Genszki Geza kerelme gyogyszertar-jog engedelyezese irant. 50.
hatarozat (.. .)Nagy szotobbseggel kimondjuk, hogy a I l - i k gyogyszertar
felallitasat kozegeszsegugyi erdekbol kivanatosnak tartjuk, a meglevo
gyogyszertar fennallasat nem latjuk veszelyben."
(A kepviselotestiilet 1934. dprilis 28-i Ulesenek jegyzokdnyve)

•

"Autot kap a tiizoltotestiilet? ( . . . ) Amennyiben sikeriil az autonak megszerzese, a tuzoltofelszereles Szentendre varosa szamara a mai kor igenyeinek megfelelo nivora fejlodne."
Majus 15. es augusztus 15. kozott"...a posta ezentul Pismanba is kikezbesid a postal kiildemenyeket. ( . . . ) Kivanatos lenne, ha ez az intezkedes
allandosulna, mert a varos ezen resze rendkiviil nepes es a nyaralasi
evadon tuli idoszakban is allandoan lakott."
(Magyar Elet, 1934. mdjus 9.)

•

Kisebb valto-szabalytalansag miatt Papp Viktor lemondasra kenyszeritette Starzsinszky polgarmestert. "Szenzacios fordulat tortent a szentendrei varoshaza vadregenyes iigyeben. ( . . . ) Fantasztikus kozigazgatasi
keresztrejtvennye szovevenyesedett a szentendrei polgarmester lemondasanak iigye. ( . . . ) Starzsinszky polgarmester vasarnap visszamondta
titokzatos hatterij lemondasat es bflnvadi feljelentest tett."
(Reggeli Ujsdg, 1934. mdjus 22.)

•

1934. majus 23-an kepviselo-testiileti kozgyiilest tartottak Moics Peter
fqjegyzo elnokletevel. "Bizonyosra vettek, hogy ( . . . ) napirend elott szova teszik Starzsinszky polgarmester kiilonos lemondasanak elozmenyeit
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es koriilmenyeit. A nagy izgalommal vart napirend elotti felszolalas
azonban elmaradt. ( . . . ) A fesziilt izgalom ennek ellenere megiilte a
kozgyulest, mely a napirendet szenvedelyes szocsatak viharaban targyalta."
(Fuggetlenseg, 1934. mdjus 24.)
•

"A polgarmester, aki szegeny tisztviselokent keriilt Szentendrere, tiz esztendo alatt olyan vagyonra tett szert, hogy valosagos kis kastelyt epitett
maganak pazar terasszal, mflbutorokkal, halastoval, es egyeb meses kenyelemmel. ( . . . ) A polgarmesterne elegans kocsijan sargagyeplos lovakat hajtott vegig a szentendrei utcakon es termeszetesen ezt nem neztek
j o szemmel a szentendreiek. Ezert indult meg ellene az askalodas."
(Az Ujsdg, 1934. mdjus 26.)

•

"Foispan U r ! Tisztelettel jelentem, hogy hatosagom teriileten szocialdemokrata szervezkedes nem eszlelheto. Szentendre, 1934. jlinius 2.
Rendortanacsnok, a kapitanysag vezetqje."
(Foispdni bizalmas iratok. Pest Megyei Leveltdr)

•

"Egy varosatya panaszkodik:
Elbocsatottak az insegmunkasokat. a szellemi insegeseket, akik 1,60-ert
dolgoztak. Jogvegzett is volt kozottiik. K i vannak teve az utcara. A vegrehajtok meg ketten jarjak a hazakat. Miert ketten? Felnek?" (Helyi f i nomsagok-rovat)
(Magyar Elet, 1934. jiinius 20.)

•

"90. targy Dr. Starzsinszky Laszlo polgarmester kervenye szabadsag engedelyezese illetve nyugdijazasa irant. 90. veghatarozat. A z 1934. evi
jiilius ho 1-ig kert szabadsagot megadjuk (...) s 1934. evi jiilius ho 1-vel
nyugdijba helyezziik. Megokolas: Fentnevezett kerelmezo az 1934. evi
majus ho 17-en 30/eln. 1934. szam alatt beadott kervenyeben bejelentette, hogy egeszsegi allapota annyira megrendiilt, hogy hivatalat ellatni
keptelen. ( . . . ) Havi nyugdij cimen 272 P jar, ezen kiviil jar 18 P havi
csaladi potlek." (A megyei torvenyhatosagi kisgyiiles havi 381 P 30
fillerre modositotta a nyugdij osszeget.)
(A kepviselotestiilet 1934. Junius 22-i, november 24-i es december 28-i Ulesenek
jegyzokdnyve)

•

"85. targy. Budapesti evangelikus gimnazium cserkeszcsapatanak kerelme fiirdotelep berlete irant. 85. hatarozat. Eziranti kerelmet elutasitjuk.
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( . . . ) tiltakozunk a Duna-part egyes reszeinek berbeadasa ellen annal is
inkabb, mert ha ezt a jovoben is folytatnok, a varos lakossaganak nem
maradna olyan partja, amellyel szabadon rendelkezhetae. ( . . . ) Legelsosorban helybeli igenyeket kell kielegiteniink."
(A kepviselotestiilet 1934. jiinius 22-i Ulesenek jegyzokdnyve)
•

Nemeth Laszlo plebanos ".. .ramutat az utak es hidak epitesenek szuksegessegere, s fontosnak tartja a varos fejleszteset es az idegenforgalom
emeleset, melynek elso kelleke, a Duna-part rendezese, insegmunkalat
kapcsan elvegezheto. Siirgosnek tartja tovabba egy modern sportpalya
kiepiteset."
(A kepviselotestUlet 1934. augusztus 31-i Ulesenek jegyzokdnyve)

•

A z 1934. novemberi torvenyhatosagi valasztasok adatai: a 2.254 valasztasra jogosultbol 749-en szavaztak, a Nemzeti Egyseg Part szineiben
fellepo Nemeth Laszlo 726 szavazatot kapott. Csia Sandorra barman
voksoltak, Papp Viktor egyetlen szavazatot kapott.
"Izgalom van, suttogas, nekikeseredes. Alig futottak be a palyazatok varosunk polgarmesteri allasara, es mar mindenki arrol suttog, hogy valasztopolgaraink akarataval szemben «magasabb» akarat fog ervenyesiilni, a protekcio, rokoni osszekottetesek, az uram-batyam kapcsolatok.
( . . . ) A leghatarozottabban vissza kell utasitanunk azt a remlatast, hogy
polgarsagunk favoritjait nem fogjak jelolni, hanem egy elokelo idegent
s ket, kozvetlen a valasztas elott visszalep6' palyazot."
(Magyar Elet, 1934. december 18.)

1935. februar 14-en a Fuggeden Polgari Part jeloltjekent fellepo Papp
Viktort valasztottak polgarmesterre. A marcius 5-i kepviselotestiileti
iilesen napirend elott Nemeth Laszlo koszontotte, kivanva, hogy " . . . a
varos jolete fakadjon mtikodesebol, legyen takarekos, lehetoleg nyisson
uj jovedelmi forrasokat, tamogassa a kisgazda, iparos es kereskedelmi
eletet. Legelso es legfobb celja legyen a lelki beke megteremtese."
(A kepviselotestUlet 1935. mdrcius 5-i Ulesenek jegyzokdnyve)
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Kalafut Janos "A piinkosdi kiralysag alkonya" cimu irasaban nyilvanossagra hozta Papp Viktor ket 1910-ben, Sarospatakon kelt, "Fekete
Kez" alairassal szignalt zsarololevelet, ami miatt Papp Viktort - a 23 eves
diplomas jogaszt - birosag ele allitottak, s csak azert nem iteltek el, mert
orvosi igazolast mutatott be arrol, hogy paralitikus. Szentendre polgarmestere eszerint vagy bunozo, vagy bolond, - summazodik a cikk.
(Magyar Elet, 1935. dprilis 3.)

Boirdny az uj szentendrei
polgdrmester koriil
Papo Vi'dor mini puriHkator megbuhtalta
Sicrisin.izhyt
es orokfhc lepett — Most ellene emeliek sulyos vadakat
Az iigyeszseg nyomoz

A R a k o c z i Szovetseg
koszoruja
r-iH nar> pit.pnrUa n^xi n lt.tk.irzl

. ioi.arcfa>ii..lar.iui

A Magyarorszag 1935. dprilis 7-i szdma

"Feljelentes alapjan az alispan tajekoztato vizsgalatot rendelt el es Ferdinand Laszlot kiildte ki vizsgalobiztoskent. Mielott az erdemleges vizsgalatot Ferdinand lefolytatta volna, Papp Viktor lemondott polgarmesteri
allasarol. A tovabbi nyomozast az iigyeszseg folytatja egyrendbeli folytatolagos csalas biantette cimen."
(50. 75./1935. sz. foispdni bizalmas irat. Pest Megyei Leveltdr)
•

"Papp Viktor polgarmesteri allasarol valo lemondasa. 52. veghatarozat:
Egyhangulag tudomasul vessziik elnoklo fqjegyzonek azon bejelenteset,
hogy nevezett polgarmester aprilis ho 10-en allasarol lemondott."
(A kepviselotestiilet 1935. dprilis 12-i Ulesenek jegyzokdnyve)

•

"Mult penteken hattagu kiildottseg jelent meg Molnar Laszlo budapesti
foesperes elott. 36 katolikus csalad kervenyet adtak at neki, melyben
vallasukbol valo kiterest helyeztek kilatasba az esetre, ha Nemeth Laszlo
apatplebanost az egyhazi felsobbseg varosunkbol el nem helyezi.
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Indokot szolgalt a nevezett plebanos urnak kozeleti szereplese."
(Magyar Elet, 1935. mdjus 1.)
•

"Munkanelkiiliek viszonya" cimii flrlap szentendrei adatai 1935-bol:
1150 ferfi es 50 no (kozuluk 400 iparos es 800 foldrntives) a nyilvantartott munkanelkiili. Munkanelkiili segely nines, utepitesnel biztositanak sziiksegmunkat napi 1,60 pengoert. A polgarmester altal iranyitott
insegakcio kereteben 300-an - gyermekek es aggok - reszesiilnek hiisnelkiili ingyenebedben.
(51/205/1935. Foispdni bizalmas iratok. Pest Megyei Leveltdr)

• A szentendrei filmszinhaz miisora: Meseauto.
(Pilishegyvideki Hirek, 1935. mdjus 5.)
•

"A gazdak velemenye szerint piszkeben 50-60%-os, a szoldben 80100%-os, a foldieperben 100%-os a fagykar."
Hirdetes: "Beton mozaik, cement es fayence-lapok, csovek, etetovalyiik,
kiitgyiJrijik, keritesek, oszlopok, kemenyfejek (szabadalom), szennyvizderito aknek (szabadalom). A N D R E A Cementarugyar Szentendren"
(Magyar Elet, 1935. mdjus 8.)

•

" U j polgarmester Szentendren. A hetfon delutan 6 orakor megtartott
kepviselotestiileti iilesen Petho Janost 34 szavazattal polgarmesterre valasztottak. Dr. Dezsofi Ferenc 30 szavazatot kapott. Ket szavazat ervenytelen volt."
(Magyar Elet, 1935. mdjus 15.)

•

"Nemeth Laszlo esperes plebanos a Fiiggetlen Polgarok Partja neveben
iidvozolte a polgarmestert. ( . . . ) Beszedeben barati hangon emlekezett
meg az ellenzeki partrol es kerte, hogy a varos erdekeben fogjanak ossze.
A Fiiggetlen Polgarok Partja aldozatok aran is hajlando a bekes egyiittmtlkodesre. Ezutan dr. Antonik Arnold bejelentette partja neveben,
hogy Nemeth Laszlo beszedevel teljesen azonositja magat ( . . . ) es partja
neveben a legteljesebb bizalomrol biztositja a polgarmestert."
(A kepviselotestUlet 1935. mdjus 28-i Ulesenek jegyzokdnyve)

•

"Megvolt a nagy valasztas. Oromtiizek, kifullado tiidovel harsogtatott
harsonak emitt, belenyugvas, kenyszerii beletorodes amott. ( . . . ) A z
iinneples lassan vegetert, a zaszlok porosak, kopottak lesznek es

108

kezdodnek ujbol a sziirke es - remelhetoleg - bekes hetkoznapok."
(Magyar Elet, 1935. maps 28.)
"Petho Janos polgarmester kervenye mellekilletmeny megallapitasa
irant." A testulet evi 1542 P potilletmenyt es evi 2620 P 20 filler kepviseloi atalanyt szavaz meg, mivel "...kivetel nelkul minden varos polgarmesterenek van mellekilletmenye" es mert havi 353 P 15 filleres alapjovedelembol nem lehet megelni,".. .kiilonosen nem Szentendren, ahol a
megelhetes dragabb, mint Budapesten."
(A kepviselotestiilet 1935. augusztus 31-i Ulesenek jegyzokdnyve)

A z 1935. december 29-i helyi kepviselovalasztasok utan megalakult az uj
kepviselotestiilet. (Egyik valasztott kepviselo vitez dr. Csia Sandor.)
Napirendi pontok az elso iilesrol: "20. targy. Papirgyar letesitesere sziikseges ingatlanok ingyenes atengedese es annak potadomentessegben valo reszesitese." A testulet egyhangulag elfogadja az inditvanyt, foleg a
munkanelkuliseg csokkentese erdekeben.
33. hatarozat: a varoshaza pincejeben muzeumot letesitenek az utobbi
evekben elokeriilt romai kori leletek bemutatasara.
(A kepviselotestUlet 1936. janudr 25-i Ulesenek jegyzokdnyve)
"Igen fontos, hogy a szeszgyartast allitsuk vissza a mezdgazdalkodas,
szolo- es gyiimolcstermesztes szolgalataba. M a az a helyzet, hogy a m i n dent lefblozo ipari szeszgyartas (kartel) mellett a mezogazdasagi szeszgyartas csupan a nagybirtokoknak jelent nemi elonyt, ellenben a kisgazda ertekes torkolyet legfennebb tragyanak hasznalhatja." (Szalasi Ferenc
ny. ornagy "Mit varhatunk a hegykozseg- torvenyjavaslattol? cimiJ
irasa.)
(Pilishegyvideki Hirek, 1936. februdr 2.)
Elhunyt Almassy Laszlo orszaggyiilesi kepviselo, akit 1910-ben valasztottak meg eloszor a pomazi kerulet koveteve. Elozetes becslesek az iij
kepviselqjeloltekrol: Legjobban a legitimista Neppart szineiben indulo
Griger Jozsef agital, de Otto kiralyfi sem oriil az indulasanak, mivel
"...esetleges bukasa a magyarorszagi legitimizmus vegleges bukasat
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jelentene". Dr. Denes Istvan radikalis parasztparti jeloltnek nem valoszinu, hogy 5sszegyulik az ajanlasa. "Hivei vannak Szalasi Ferenc ny.
ornagynak. O a szelsdjobboldali iranyu Nemzeti Akarat Partja vezetqje.
Szimpatikus egyeniseg, kar, hogy ellenzeki. " Lapzarta utani hir: A
Nemzeti Egyseg Szervezete dr. Ember Sandor (igyvedet, a Piinkosdfiirdo tulajdonosat tekinti hivatalos jeloltnek.
(Pilishegyvideki Hirek, 1936. mdrcius 15.)
•

"A pomazi valasztokeruletet marcius 16-an megszalltak a valasztasi hadak. A z elmult het folyaman ugyszolvan minden kozsegben megnyiltak
a pardrodak, a hazak falai, a surgonypoznak, utszeH bodek, minden
leheto es lehetetlen helyek nem maradtak kihasznalatlanul. A jeloltek
hat-nyolcszinfl, ordfto plakatjai hirdetik, hogy megindult a valasztasi
harca a keriiletnek."
(Pilishegyvideki Hirek, 1936. mdrcius 22.)

•

"A pomazi valasztokeriilet a megeldzo peldatlanul heves es nagy kethetes agitacio utan csiitortokon valasztott kepviselot." A valasztok 90,5%a, osszesen 12052 szemely szavazott. Eredmeny: dr. Ember Sandor
osszesen 6316, Grieger Jozsef 4794, Szalasi Ferenc 942 szavazatot kapott. Ebbol a szentendrei voksok: Ember Sandor - 1011, Grieger Jozsef
- 76, Szalasi Ferenc - 194.
(Pilishegyvidek - Budakdrnyek, 1936. dprilis 5.)

•

"Majus utolso napjaiban az epitkezesek a legkisebb reszletekig kidolgozott tervek alapjan megkezdodnek es decemberben hatalmas gepkolosszusokkal, nyiizsgd munkasseregekkel megindul a papirgyari iizem,
amely hirdetni fogja a magyar elni akarasat, a magyar ipar feltoreset."
(Pilishegyvidek - Budakdrnyek, 1936. mdjus 10.)

•

" R a kell eszmelnunk vegre, hogy amig belso harcaink minden figyelmiinket lekotottek, nem vettiik eszre lassii elszigetelodesiinket. M i g koriilottiink viragzo varosok, nyaralotelepek nottek, varosunk evszazados
visszafejlodesenek sebessege ha nem is fokozodott ijeszto aranyban, de
megallast sem mutatott. A z alkoto munka elofeltetele tarsadalmunk
egyseges osszefogasa. E s meg egy. N e legyen a keresztenyseg mellvero
tegla, amivel testvereinket iitjiik agyon."
(Magyar Elet, 1936. mdjus 20.)
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•

"A Szent Istvan vandordij vedqje ujbol Szentendre teniszcsapata lett."
(2. Pomaz, 3. Romai fiirdo)
(Pilishegyvidek - Budakdrnyek, 1936. augusztus 23.)

•

"A Duna szokatlanul magas vizallasa, amely a papirgyari elomunkalatokat tonkretette, tovabba az is, hogy az eloiranyzott ketmillionyi alaptoket varatlanul tiiljegyeztek harommillio pengore, lehetove tette, hogy
a papirgyarral egyidejiileg celluloz-gyarat is epitsenek. A kettos gyaralapitas igen jelentos Szentendrere es kornyekere nezve, mert a tervbevett munkas- es tisztviseldletszam ketszereset tudjak majd foglalkoztatni."
(Pilishegyvidek - Budakdrnyek, 1936. augusztus 30.)

•

"Szentendre koltsegvetese a takarekossag jegyeben. A varos 430.000
pengos tartozasa 180.000 pengore csokkent. Javul a gazdasagi helyzet.
( . . . ) A koltsegvetes egyes teteleinel nemi emelkedes mutatkozik, egyes
reszeinel pedig csokkenes. A z eloiranyzott kiadasok a kozoktatasnal,
szegenyek segelyezesenel, uccak, terek epitesenel es gondozasanal emelkednek lenyegesen es orvendetesen. Feltiino a csokkenes az irodaszerek,
tiizeloszerek es tobb beszerzendo, dologi kiadasok kozott szereplo
teteleknel."
(Pilishegyvidek - Budakdrnyek, 1936. szeptember 6.)

•

"Pannonia-telep villamos megallot ker! (...) Mintegy 40-50 haz epiilt az
uj varosreszen. Idokozben a honvedkincstar nagyaranyu epitkezeseket
foganatositott, ujabban pedig a megindulo papirgyari epitkezes is felkeltette az ottani telektulajdonosok erdeklodeset a pannoniatelepi hazhelyek irant. ( . . . ) A telepen lakok koziil jelenleg hetvenen jarnak be naponta Budapestre es kenytelenek a szentendrei allomas es a telep kozotti
utat naponta ketszer is megtenni."
(Pilishegyvidek - Budakdrnyek, 1936. szeptember 13.)

•

"A regi hires szolohegyek, a vele jaro anyagi jolet, mind-mind mara a
multe. Elvitte mindezeket a Pato Palok nemtorddomsege, csupan csak
egyes szdlotablakon termd gyiimolcsok es borok zamatos ize - mint a
szentendrei Fachleitner szdldgazdasag, amelynek megrendeldi kozott az
angol kiraly es Hitler nemet birodalmi vezer is szerepelnek - hirdeti es
erdsiti a regi hirt, egyben igazolja az ujbol naggyafejlodes lehetosegeit."
(Pilishegyvidek - Budakdrnyek, 1936. szeptember 20.)

Ill

•

"A Pilishegyvidek jovqje. Fenyes sikerrel zarult az elso gyumolcskiallitas
Szentendren. Negyezerre teheto a latogatok szama." (A varoshaza disztermeben rendeztek a kiallitast.)
(Pilishegyvidek - Budakdrnyek, i936. szeptember 27.)

•

A testuleti ulesen napirend elott elhangzott Nemeth Laszlo plebanos
inditvanya. "A kozgyules az inditvanyt egyhangulag elfogadta s a Vasuti
villasort Mussolini sornak nevezte el."
(A kepviselotestiilet 1936. november 24-i ulesenek jegyzokdnyve)

•

November 29-en a varoshaza disztermeben megnyilt a szentendrei m i i vesztelep kiallitasa. Nehany teleptagon kiviil Szamosi Soos Vilmos
szobraszmiivesz es Pechyne Ronay Kinga is kiallitott. Megjelent a helyi
intelligencia, "Budapestrol pedig tobb elokeloseg - koztiik Baranyai
Lajos sajtovallalati vezerigazgato, Szalasi Ferenc ny. ornagy stb. - jelent
meg."
(Pilishegyvidek - Budakdrnyek, 1936. december 6.)

•

"A gyiimolcstermeles eredmenyessege celjabol sziikseg volna Szentendren folyekony gyiimolcsgyarra, aszalora es fekaltragya eloallitasara,
amiket csak a hegykozseg kereteben lehetne letesiteni."
(Pilisvidek - Budakdrnyek, 1936. december 24.)

•

"Gaz- es bombabiztos fedezek Szentendren. ( . . . ) A tervezet szerint ugynevezett minta ovohelyeket, gaz- es bombabiztos fedezekeket, fertotlenito allomasokat es sziiksegkorhazakat allitanak fel."
(Pilishegyvidek - Budakdrnyek, 1937. janudr 24.)

•

"A Szentendrei Legenyegylet tradicionalis jelmezes-alarcos baljat januar
23-an tartottak meg a Legenyegylet szekhazaban. Zsufolt termekben
kezdodott meg az otletes jelmezekben levok felvonulasa a megjelent
elokelosegek elott, akik elen Nemeth Laszlo kamaras-esperest lattuk."
(Pilishegyvidek - Budakdrnyek, 1937. janudr 30.)
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"A nagyaranyu hoeses Szentendre szuk es elavult utcait szinte jarhatatlanna tette. Ezert Petho Janos polgarmester elrendelte, hogy insegmunka kereteben 30-40 homunkast alkalmazzanak, akik a varos belso
utcait jarhatova teszik. A homunkasok penteken r e ^ e l alltak munkaba,
oraberiik 20 filler."
(Pilishegyvidek - Budakdrnyek, 1937. janudr 30.)
"510 ezer pengos koltseggel indultak meg a papirgyari epitkezesek. A
nagyszabasu epitkezes megindulasa az epftoipart orvendetesen foglalkoztatni fogja."
(Pilishegyvidek - Budakdrnyek, 1937. februdr 20.)
"Szinte kizartnak tartjuk, hogy Szentendren, ahol cca 100-120 epftomunkas lakik, ne akadjon 20-25 derek, szocialista meggyozodeses szaktars, akik hajlandok a csoport megalakitasanal kozremilkodni." (A
M E M O S Z orszagos kozpontjanak feljegyzese 1937. marcius 13-an.)
(Pdrttdrteneti Intezet Archivuma, kesobb Politikatdrteneti Intezet Leveltdra, 666
f IV. 245/1937.)
"Megalakult a hegykozseg Szentendren." Reszlet a programjabol: " . . . a
termelvenyek ertekesitese, a novenyvedelmi szereket eloallito gyarak
ardiktatiiraja elleni kiizdelem, a gazdasagi munkaskerdes, az engedelyezendo kisiiston valo szeszparlatfozes".
(Pilishegyvidek - Budakdrnyek, 1937. dprilis 17.)
"Rab Raby varosa, Szentendre, amelynek megvan minden termeszetadta elofeltetele, hogy kis magyar Versailles legyen, szepen fejlodik,
miota nemes Petho dr. a polgarmestere. Evek ota eliiltek a viharok a
varospolitikaban."
(Nemzeti Ujsdg 1937. dprilis 18.)
"Revjog berbeadasa. Ricsmann Janos szentendrei lakossal 1937. evi J u nius ho l-tol 1943. ev majus ho 31-ig terjedo idore 1200 pengo evi
haszonber elleneben kotott haszonberleti szerzodest egyhangulag elfogadjuk", mert az aprilis 29-i nyilvanos arveresen Ricsmann Janos igerte
a legtobbet.
"Ozv. Dumtsa Jenone kerelme nyugdijanak kiilfbldre valo folyositasa
irant. ( . . . ) a mai naptol szamitott 3 (harom) evi engedelyt adunk kerelmezdnek, hogy 112 P 16 f havi nyugdijat es 42 P 60 f havi lakber113

nyugdijat, osszesen 154 P 76 fillert Ujvideken, vagyis kiilfoldon elvezhesse."
(A kepviselotestiilet 1937. dprilis 30-i ulesenek jegyzokdnyve)
•

Dr. pechujfalusi Pechy Henrik iinneplese ezredorvossa valo kinevezese
alkalmabol a Huzsvik vendegloben:
"...Tizenket orakor tengeresztorzstiszti egyenruhajaban, barati gardajanak elen megerkezett az iinnepelt. Fenyes attilakon csillog a stijtas aranya. Egyszerii papi talarok kavarodnak a nyari szines zakok kozott.
Megerkezik Petho Janos polgarmester, Nemeth Laszlo papal kamaras s
nyomukban Szentendre szine-viraga. A legtobb szem Szalasi Ferenc
vezerkari ornagy dalias alakjan, mosolygo arcan pihen, aki az ezredorvos
jobbjan foglal helyet. Kozel ketszaz ebedet szolgalnak fel a zsiifolasig
tomott termekben, de sokan szorultak ki a teraszra s a sontesbe. Leves
utan vitez Csia Sandor mondja az iinnepi beszedet. Meltatja Pechy
H e n r i k eletet, munkassagat, elteti ot s a vele osszeforrt hungarizmust."
(Pilishegyvidek - Budakdrnyek, 1937. jiinius 17.)

•

"Szabalyrendelet alkotasa a kozhelyen a kozonseg rendelkezesere gepjarmiJvel iizott berkocsi (autotaxi) ipar gyakorlasarol. A veghatarozat ( . . . )
a varos teriileten engedelyezheto geperejiJ berkocsik szamat kettoben
allapitja meg."
(A kepviselotestiilet 1937. Junius 25-i ulesenek jegyzokdnyve)

•

"Miilt szombaton volt a szentendrei all. eng. rom. kat. gimnaziumi
tanfolyamon a bizonyitvanyosztas [39 tanulo reszere]. ( . . . ) Elso izben
tortent, hogy Szentendren gimnaziumi vizsgak zajlottak le. Kornyekiink
regi alma, a szentendrei gimnazium a megvalosulas kiiszoben all, de a
kozonsegtol meg tobb patfogast es tamogatast ker."
(Pilishegyvidek - Budakdrnyek, 1937. jiilius 17.)

•

3 1 . evet zarta a szentendrei polgari iskola 31 rendes, 3 oraado, 5 hitoktato tanarral es 225 diakkal.
(Pilishegyvidek-Budakdrnyek, 1937. jiilius 17.

•

"Legfelsobb kitiintetes. A kormanyzo ur o'fomeltosaga vitez cofalvi Csia
Sandor primor szazadost - katonai irodajaban teljesitett kivalo szolgalatainak elismereseiil - a Magyar Erdemrend lovagkeresztjevel tiintette
ki."
(Pilishegyvidek - Budakdrnyek, 1937. szeptember 11.)
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•

"Ember Sandor a HEVviteldijanak merseklese iigyeben szerdan a Hazban interpellalt."
(Pilishegyvidek - Budakdrnyek, i937. november 27.)

•

"A papirgyarhoz vezeto koztulajdont kepezo 942/2. hrszi szam alatt
megjelolt kozutat Sonyi Oszkar utnak nevezziik el. Megokolas: Szentendre varos kozonsegenek regi vagya, hogy varosunkban valamilyen
gyar telepedjek le. ( . . . ) Ebben a gyaralapitasban legnagyobb resze es erdeme Sonyi Oszkar papirgyari vezerigazgatonak van, amit m i azzal kivanunkjutalmazni, hogy a kerdeses kozutat egyhangu hatarozattal neverol
nevezziik el, meg pedig azert, mert egyediil ez az eszkoz all rendelkezesiikre, amellyel a gyar alapitasa koruli miikodeset, tetteit es erdemeit eleteben honoralhatjuk." (112. veghatarozat)
(A kepviselotestiilet 1937. december 13-i ulesenek jegyzokdnyve)

•

Szentendre varos 1937. evi zarszamadasabol:
"...a varos kozjogi jovedelmei 1937. evben kedvezoen alakultak, mig a
haztartasi beveteleknel nemi visszaeses mutatkozik, az 1937. evi arviz
altal okozott karok miatt. A z arviz a termes 90%-at tonkre tette, a igy a
foldberlok fizetesi kotelezettsegiiknek nem tettek eleget." (85. targy)
(A kepviselotestiilet 1938. mdjus 18-i Ulesenek jegyzokdnyve)

Beck Judit, Radnoti Miklosne, Vas Istvan is Radnoti Miklos a szentendrei Duna-parton

•

1937 nyaran Vas Istvan kolto ket hetet toltott Szentendren a Barackos titi
Hertl-villaban Kassak Lajossal es csaladjaval. "/^ogy az allomastol, kezemben a kofferral bekanyarodtam a foutcara, kezdtem eszrevenni,
hogy a pard villasor homlokzata mogott egy odon vonulat huzodik, es
amikor megalltam a Foter kozepen, az ikonos, bizancos kereszt (mint
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kesobb megtudtam, a pestiskereszt) mellett, a terbetorkollo, helyesebben
befele kuszo es csorgo kis utcak kozott, ugy vettem eszre, hogy ez a
bizarr koegyveleg nem hasonlit semmifele varoshoz, amit akar kepen
vagy moziban lattam. ( . . . ) A varosnak ezt a balkani es bizanci melyreteget - amely azonban tavolrol sem volt fbldalatti: elevenen es tarkan
elt a templomokban es a temetokben, tancolt, enekelt, citerazott a bucsun - Vajda Lajos fedezte fel."
(Vas Istvan: Miert vijjog a saskeselyii? Bp. 1981.)

•

A marcius 15-i iinnepsegen "...kijutott a tapsbol Szentendrei Geza es
Szantho Imre gimnaziumi tanuloknak is, kik igen j o l szavaltak. (Szantho
Imre raadasul kitiinoen fest is, mint hallottuk edesapjatol)".
(Pilishegyvidek - Budakdrnyek, 1938. mdrcius 19.)

•

"A Szentendrei Papirgyar Rt. Szentendren, a Sonyi Oszkar uton fekszik,
kint a Duna-parton, a laktanyan tul, a pomazi hatar fele. A z orszagiitbol
szepen hengerelt lit vezet a gyar kapujaig, mely mogott csinosan, izlesesen parkirozott diszkert fogadja a latogatot. Balra az egyemeletes irodaepiilet. Mogotte a gyar. Jobbra, kisse hatrabb a most befejezett uj fbldszintes epiilet, a technikus es mernok laboratoriuma. ( . . . ) Mindeniitt a
legmodernebb berendezes. E s ami a legfeltiJnobb, mindenhol megelegedett s vidam dolgozo munkast latunk. ( . . . ) A gyar autoja naponta
szallitja Budapestre a kesz arut, iinnepnapon atalakitjak szemelyszallitasra. Minden vasarnap a gyar szabadnapos munkasait kirandulni viszi."
(Pilishegyvidek - Budakdrnyek, 1938. mdjus 28.)

•

Pacelli biboros Esztergomba menet megallt Szentendren. "...percek
alatt tobb mint ezer ember gyiilt egybe a varos foteren, hogy lathassa es
unnepelhesse. Zaszlodiszbe oltozott a foter, ahol viraggal es kis szines
zaszlocskakkal keziikben magyarruhas iskolas lanykak alltak sorfalat. A
papal legatus elvegyiilt az eleje jarulo kis gyermekek kozt, nagy szeretettel simogatta oket, es kozel tiz percig tarto idozes utan folytatta utjat
Esztergom fele." (Virageso hullt a papal legatus labai ele Szentendren
cimtl cikk.)
(Pilishegyvidek - Budakdrnyek, 1938. Junius 4.)
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•

"...tudomasunk szerint azon a banyateriileten, ahol O n is dolgozik, a
nyilasok elegge befeszkeltek magukat. E z pedig komoly veszedelmet
jelenthet a kobanyasz munkasokra. Szalasiek, az ugynevezett Hungaristamozgalom a munkasbaratsag alarcaban jar, nagyhangii igeretekkel
igyekszik elszediteni a munkastomegeket, de tulajdonkeppen politikai
kalandorsag az egesz. ( . . . ) A munkasok csak onerejiikben bizhatnak. A
nyilas grofoktol, nyugalmazott ornagyoktol, politikai heccmesterektdl,
kalandoroktol nem varhatnak mast, csak becsapast es meg tobb nyomorusagot. ( . . . ) Az volna tehat a helyes, ha onok is a M E M O S Z - h o z , tizes tizezernyi munkastestvereikhez csatlakoznanak. Igy lehetne embersegesebb letviszonyokat kivfvniok. Gondolkodjek ezeken es a mellekelt
belyeggel ellatott boritekban kiildje el valaszat. Tudjuk, hogy nem konynyii feladat az embereket kijozanitani es megszervezni, de eros akarattal
minden sikeriil." (A Magyarorszagi Epitoipari Munkasok Orszagos
Szovetsege elnokenek 1938. Junius 18-an kelt levele Szentendre-Izbegre, Skopal szaktars cimere.)
(Pdrttdrteneti Intezet Archivuma - kesobb Politikatdrteneti Intezet Leveltdra
666.fIV245/1938.)

•

Nyolc ev utan eloszor tartottak Janos napi tiazugrast a dalmatok. A Sztaravoda, majd a Huzsvik vendeglo volt az iinnep szinhelye.
(Pilishegyvidek-Budakdrnyek, 1938. Julius 2.)

•

Elenk fiirdoelet van a Csonka-strandon, melynek nevadoja Csonka
Ferenc mernok. A z 6 otlete nyoman letesitettek 1935-ben a K I S O K
evezostelepet a kompatjaro mellett. 1938-ban 3 turnusban, turnusonkent 160 tanuloval miikodott a telep.
(Pilishegyvidek - Budakdrnyek, 1938. Julius 2., jiilius 16., jiilius 30.)

•

"Az allamrendorseg eltiltotta a baromfiak legelteteset, lisztatasat, neveleset a Duna-parton. ( . . . ) Mert ha ilyen modon elcsufitjak a Dunapartot es nem j o n nyaralo, kinek adjak majd el a recet, libat meg csirket?"
(Pilishegyvidek - Budakdrnyek, 1938. jiilius 30.)

•

"Tekintettel arra, hogy a varos tulajdonat kepezo harom loval az eddigi
fuvarozasokon feliil a kotelezo szemetfuvarozasokat ellatni nem lehet,
iigy sziiksegesnek mutatkozott egy negyedik lonak a beszerzese"
(A kepviselotestiilet 1938. augusztus 31-i Ulesenek jegyzokdnyve)
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•

Negyedik evebe lepett a szentendrei gimnazium, meg mindig csak tanfolyami formaban. 70 tanuloja, elegendo tanara, j o felszerelese van. " M i n den tanulo minden nap minden targybol felel."
(Pilishegyvidek - Budakdrnyek, 1938. szeptember 3.)

•

"Szentendre hazafias kozonsege csiitortokon, november 3-an este meghato iinnepseg kereteben emlekezett meg a Felvidek visszacsatolasarol.
Spontan kirobbanasa volt ez az erzelmeknek. A magyar lelek nem vart
rendezest, hanem ezrek es ezrek fegyelmezett rendben zaszlok szazai
kozott, lobogo faklyafeny mellett meneteltek a templomterre, hol hatalmas csoportban egyesiilve eltettek hon szeretett kormanyzo urunkat,
tortenelmiink eme aranybetiis iinnepen. A lelkesedes nem ismert hatart. Horthy, Duce, Hitler, Imredy, Kanya, Teleky nevetol volt hangos az
egesz ter."
(Pilishegyvidek - Budakdrnyek, 1938. november 12.)

•

" . . . a Szentendren ez ev oktober hoban megnyilt maganzeneiskola futesere es vilagitasara 1938. evi oktober ho l-tol kezdve havi 10 pengo
illetve evi 120 pengo segelyt szavazunk meg." (Sal Gyula zenetanar kapott
engedelyt a miniszteriumtol a zeneiskola iizemeltetesere, de atruhazta a
jogot Dullien Klara hegediimiJvesznore. 14 gyerekkel indult a zeneiskola.)
(A kepviselotestiilet 1938. november 24-i Ulesenek jegyzokdnyve)

•

"Kimondjuk, hogy a koziiton helytfoglalo auto es lovasszeker utan a
benne levo aru minosegere es mennyisegere valo tekintet nelkiil 1 pengo dij fizetendo helypenz cimen". (Elterjedt ugyanis az a szokas, hogy
sok arus a piac kozeleben kinalta portekait, hogy ne kelljen piaci helypenzt fizetnie.)
(A kepviselotestUlet 1938. december 13-i Ulesenek jegyzokdnyve)

•

"Szentendre megyei varos kereszteny magyar iparosai es kereskedoi
elhataroztak, hogy a kereszteny magyar vasarlokozonseg erdekeben i i z leteiket, mtihelyeiket «kereszteny magyar iizlet» megjelolessel latjak el
ligy, hogy a kereszteny magyar vasarlokozonseg meg tevedesbol se vigye
nehezen megszerzett penzet zsido kereskedohoz es iparoshoz. Remelj i i k , hogy fajtank vedelmeben tett kezdemenyezo lepesiink rovidesen
orszagos jellegijve valik."
(Pilishegyvidek - Budakdrnyek, 1938. december 24.)
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•

"Szentendre megyei varos december 30-an 15 kepviselotestuleti tagot
valasztott. A valasztason indult a fiiggetlen Polgari Part es a Magyar
Nemzed Szocialista Part Hungarista mozgalom listaja. A Magyar N e m zeti Szocialista Part a szavazatok 35%-at kapta es ezzel kibukott. M i n t
ertesiiltiink, a Magyar Nemzeti Szocialista Part a valasztast megfellebbezte."
(Pilishegyvidek - Budakdrnyek, 1939. janudr 14.)

•

"Hogyan elt a szentendrei polgar az 1938. evben? A csecsemoknek is ket
liter palinka es 65 liter szeszes ital jutna az elfogyasztott italokbol." (A
husfogyasztas 25 kg volt szemelyenkent, a cikkiro szamitasa szerint.)
(Pilishegyvidek - Budakdrnyek, 1939. februdr 18.)
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^'Valasztottunk..,
A Pilishegyvidek nyilas kepviselot
k i i l d o t t a parlamentbe^^

(I939-I944)
"Mi nem akarunk ennek a hamis lidercfenynek a tiizebe keriilni."

J939
•

A kepviselotestiilet orommel fogadta az 50, kesobb 150 munkas alkalmazasat igero Szentendrei Acel es Gepgyar Rt. alapitasat, amely foleg
kaszakat gyart majd. A testiilet adomentesseget es segelyt ajanlott fel az
epiilo gyarnak. "Ezzel szemben kikotjiik, hogy a gyar a feltetlen sziikseges szak- es elomunkasokon kiviil kizarolag helybeli lakosokat alkalmazzon. (...) A gyar letesitese kiilonosen az igen szegeny lakossagu Izbeg
kereseti viszonyait es munkalehetosegeit valamint munkasainak joletet
fogja emelni es e eel erdekeben a varos kepviselotestiilete anyagi
aldozatokra is kesz, annal is inkabb, mert ezek a kiadasok idovel indirekt
iiton visszaterulnek."
(A kepviselotestiilet 1939. mdjus 4-i Ulesenek jegyzokonyve)

•

Megkezdodtek az orszaggyiilesi kepviselo valasztasok elokesziiletei. "A
Pilishegyvideken i ^ . grof Teleki Jozsef pomazi foldbirtokos a hivatalos
jelolt (Magyar Elet Partja). Ebben a keriiletben a nyilasok is indulnak es
jeloltjuk dr. vitez Csia Sandor B H E V titkar, szentendrei lakos." (17
telepules - koztiik Szentendre - tartozik a Pilishegyvideki valasztokeriilethez.)
(Pilishegyvidek - Budakdrnyek, 1939. mdjus 6.)

•

"Felnyiltak az urnak: valasztottunk. Budakdrnyek M E P , a Pilishegyvidek nyilas kepviselot kiildott a parlamentbe." A pilishegyvideki
eredmenyek: Teleki Jozsef ( M E P ) 5303, Csia Sandor (nyilas part) 7259,
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Bechtler Peter (szocialdemokrata) 1303 szavazatot kapott. Szentendren
Telekire 848-an, Csiara 926-an, Bechderre 121-en szavaztak.
(Pilishegyvidek - Budakdrnyek, 1939. Junius 3.)
•

" M i t varunk az uj kepviseloktol? Varjuk az uj parlamenttol a zsidokerdes maradektalan megoldasat, az esszeruseg szabta foldbirtokreformot, a halmozott jovedelmek haladektalan megsziinteteset, statariumot a sibolokra, helyi viszonylatban pedig a H E V viteldijanak radikalis csokkenteset."
(Pilishegyvidek - Budakdrnyek, 1939. Junius 10.)

•

Negyven eves a szentendrei Katolikus Legenyegylet.
(Pilishegyvidek - Budakdrnyek, 1939. Julius 1.)

•

"Tisztelettel jelentem, hogy az «Andrea» Cementarugyar Epitoipari Rt.
szentendrei cegnel, amely iizem betonaru, burkololap es miikogyartassal foglalkozik, 1939. Junius ho 28-an reggel 48 munkas sztrajkba
lepett. A z osszmunkasok letszama 69. A sztrajk kitoresenek oka: berkerdes. A munkasok eddig 28 filler orabert kaptak, 40 filler orabert kovetelnek. Bekelteto eljaras nem indult. Rendzavaras nem tortent." (A m.
kir. rendorseg videki fokapitanyanak jelentese a beliigyminiszternek)
(1939. Junius 30. Pdrttdrteneti Intezet Archivuma - kesobb Politikatdrteneti
Intezet Leveltdra - 651. f2. 1939-7-11234.)

•

"..jelentem, hogy a szentendrei Andrea cementarugyar munkasainak
sztrajkja 1939. Julius ho 3-an megszilnt. A bermozgalom kolcsonos
megegyezessel ert veget. A gyar a munkasok beremeles iranti kereset
teljesiteni akarja, azonban minden munkas kerelmet kiilon-kiilon targyalja. Bar a bermegallapitasi targyalasok meg csak folyamatban vannak,
a munkasok a munkat folvettek. A gyar egy munkast a munkabol k i zart." (A m. kir rendorseg videki fokapitanyanak jelentese a beliigyminiszternek.)
(1939. Julius 12. Pdrttdrteneti Intezet Archivuma - kesobb Politikatdrteneti
Intezet Leveltdra - 651.f.2./1939-7-11234.)

• "Hatalmas tomegek iinnepeltek vasarnap Csia Sandor nyilaskeresztes
kepviselot Pomazon es a Kohegy aljan tartott julialison." A kohegyi tabori
misen "...szentenekek szarnyan szallt a sokezer nyilas forro fohasza az
urhoz." A z alkalmi kirandulok is csatlakoztak a programhoz. " . . . a sokezer gyermek es folnott, kicsi es nagy, - boldogan, orommel sziveben.
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fogyasztva a pompas gulyast, a nyilaskeresztes festessel ellatott tanyerokban, melyeket mindenki hazavitt a jolsikeriilt julialis emlekere."
(Pilishegyvidek - Budakdrnyek, 1939. Julius 8.)
Egyre tobb a gepkocsi baleset Szentendren. Rokk Marika is elgazolt egy
helyi motorost, aki a korhazban belehalt seriileseibe.
(Pilishegyvidek - Budakdrnyek, 1939. Julius 15.)
"Hires regi leveltarat atrendezi es muzeumot letesit Szentendre. A
muzeum igazgatqja dr. Pechy Henrik, a neves archeologus."
(Pilishegyvidek - Budakdrnyek, 1939.juUus 29.)
"A pomazi jaras foszolgabiroi hivatala Szentendrere koltozik."
(Pilishegyvidek - Budakdrnyek, 1939. augusztus 26., szeptember 16.)
"Megkezdodott a zsido kozsegi kepviselotestuleti tagok mandatumainak
feliilvizsgalasa."
(Pilishegyvidek - Budakdrnyek, 1939. szeptember 2.)
"150. targy. Bejelentes arrol, hogy az igazolo valasztmany a zsido vallasu
virilis tagokat a nevjegyzekbol torolte" (osszesen het szemelyt).
(A kepviselotestUlet 1939. szeptember 30-i Ulesenek jegyzokdnyve.)
Szilkek a belvarosi utcak, sok a baleset. A Duna-parton vezetik majd az
uj Budapest-esztergomi utat. A z ut mellett setanyra is sziikseg volna, a
hajoallomast a Gorog utca torkolataba kellene epiteni. A kereskedelemiigyi miniszteriumbol mar kiszalltak ebben az iigyben a varosba.
(Pilishegyvidek - Budakdrnyek, 1939. szeptember 23.)
"25 hold 247 negyszogol kiterjedesiJ legelobol 3 hold 204 negyszogolnyi
resz 26 hazhelyre valo felosztasara vonatkozo vazrajzot egyhangulag
elfogadjuk es kimondjuk, hogy kerclmezdlaiek 100 pengos vetelarban
adjuk el a hazhelyekre sziikseges 150-150 negyszogolet. Megokolas:
( . . . ) Izbegen lako munkasok nagyobb resze, minthogy gyermekiik van,
egyaltalan lakast nem tudnak kapni." Kesobb meg tovabbi 5 hold legelot
felparcellaznak)
(A kepviselotestUlet 1939. november 14-i Ulesenek jegyzokdnyve; Pilishegyvidek
- Budakdrnyek, 1939. november 18.)

123

mo
•

"Targy: Dr. Szalas Gyula varosi orvosnak allasatol valo felfiiggesztese es
helyettesitese. Egyhangulag tudomasul vessziik, hogy fentnevezett varosi orvost a varmegye Foispanja 42^iz.l940. szamii veghatarozataval 1940.
evi aprilis ho 1-evel szelsoseges politikai magatartasa es hivatali m u lasztasok miatt allasatol felfiiggesztette."
"A varos kepviselotestiilete elhatarozta, hogy az eddigi vasarnapi hetipiacot megsziinteti es a hetipiacok megtartasara ajovoben a szombati
napot jeloli meg."
A Szentendrei Hegykozsegnek van szeszfozdeje, epul a csomagoloja, a
kepviselotestiilet aszalo celjara egy 712 negyszogoles ingatlant bocsat
rendelkezesiikre.
(A kepviselotestiilet 1940. mdjus 6-i Ulesenek jegyzokdnyve)

•

"Szentendre es a pomazi jaras kozsegeinek egyiittes munkaja Budapest
nyaralotelepeve tehetne a Pilisek videket. ( . . . ) Megfelelo szervezettseg
eseten kello szamu szallassal is rendelkezo falvak allanak itt keszen arra,
hogy a magyar munkaskozeposztaly-tomegeket vendegiil lassak. ( . . . )
Szentendre idegenforgalmi kihasznaltsaga majdnem a nullaval egyenlo.
( . . . ) A z idegenforgalom ne atvonulo s rendszerint kolteni sem kolto,
hanem csak szemetelo, kiabalo, erdot pusztito nemkivanatos csapatokban teljesedjek k i , hanem kozeposztalybeh munkascsaladokat akarunk
vendegiil latni a kozsegekben, akar egy-ket hetre is."
(Pilishegyvidek - Budakdrnyek, 1940. mdjus 11.)

•

"Szentendre tobbeves es jogos serelme az az allomasnak nem igen
nevezheto odii, ahol a H E V Szentendren megall. ( . . . ) M i n t hirlik, az
allomas ellen tarsadalmi akcio kesziil Szentendren, s tobb ezer alairas
gytijtesevel igyekszenek majd a H E V igazgatosagat jobb belatasra es
emberi tartozkodas celjara is alkalmas allomas epitesere birni."
(Pilishegyvidek - Budakdrnyek, 1940. mdjus 25.)
"Nyilvanossagijogot a szentendrei gimnaziumnak! ( . . . ) Jovore mar hat
osztalyos lesz intezetiink, s Isten segitsegevel harom ev miilva erettsegiztetiink, ha addig megkapjuk a nyilvanossagi jogot.(...) Atlag a teljes
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egyhazi jovedelem 80 szazalekat iskola-fenntartasra forditjuk." ( N e meth Laszlo esperes plebanos nyilatkozata.)
(Pilishegyvidek-Budakdrnyek, 1940. jiinius 22.)
•

"A kozben felepiilt uj gyumolcscsomagolo telepen keresztiil szaz vagon
elsdosztalyii piszket exportalt az iden Szentendre es kornyeke."
(Pilishegyvidek - Budakdrnyek, 1940, jiilius 13.)

•

"Regenyes es fokeppen kopott kornyezetben, hatalmas fak alatt s meg
inkabb a dunai arteriilet dus fiivezeten, koltoi szegenysegben tengeti
eletet a szentendrei festo-miJvesztelep." Banati Sverak Jozsef: "Szerencse, hogy nalunk majdnem minden festomiivesznek van «polgari» foglalkozasa is, majdnem mindegyik tanar, s koztiink aranylag nem tulsagos
nagy a nyomor. A mtiveszetbol magabol azonban alighanem ehenhalnank."
(Pilishegyvidek-Budakdrnyek, 1940. augusztus 10.)

•

Machal Istvannak 800, Mannasz Lajosnak 200 pengo arvizsegelyt szavazott meg a testiilet. "A tavaszi arviz alkalmabol Szentendre varosban
hala a Gondviselesnek, csak ket lakohaz dolt ossze, megpedig Machal
Istvane es Mannasz Lajose."
(A kepviselotestiilet 1940. szeptember 5-i Ulesenek jegyzokdnyve)
November lO-tol pomazi jaras helyett szentendrei jaras lesz a kornyezo
kozigazgatasi terulet hivatalos neve.
(Pilishegyvidek - Budakdrnyek, 1940. november 9.)

•

Szoke Lajos napirend elotti felszolalasa a testiileti iilesen: "...nem lehet
tovabb behunyni a szemunket es bedugni a fulunket, hanem hallani es
latni kell, hogy ez a hare a nyilas oldalrol mar nem elvi hare, hanem igen
meresz tilzzel valo jatek. ( . . . ) Szolok pedig innen, ebbol a terembol, a
varosi kozugyek forumarol, hogy szavaimmal hidat epitsek a megertesnek, hogy lelekben meghasonlott, partokra szakadt varosunk polgarai
ujra egymasra talaljanak. ( . . . ) Jaj annak a nepnek, mely a szabadsagat
legelsdsorban nem onmagaban es az orszag hagyomanyaiban keresi,
hanem utolerhetetlen eszmenyeket kerget, fantazmagoriakat hajszol,
szemfenyveszto delibabos vizeken ladikazik es atgazol arkon-bokron,
torvenyen, alkotmanyon, hiten. ( . . . ) M i nem akarunk ennek a hamis
lidercfenynek a tiizebe keriilni, minket nem vezethetnek magukat «kinevezett» nepi profetak, beteg, gyogyithatatlanul beteg fantasztak. ( . . . )
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Ertsiik meg egymast, fogjunk ossze, vegyiik elo most a tizenkettedik
oraban jobbik esziinket es legyiink eber orei szabadsagunknak es vedjiik
meg es tartsuk meg teljes epsegeben nemzetiink legerosebb bastyajat, a
Szent Istvan-i orszagepitd es elteto alkotmanyunkat."
"Targy: Szegenyek gyogyszerkoltsegeire pothitel eloiranyzasa. (...) A folyo
evi nagymertekii katonai szolgalatra valo bevonulasok sok csalad megelheteset nehezitettek meg ugy annyira, hogy betegseg eseten a sziikseges
gyogyszer koltsegeit nem voltak kepesek viselni. Igy a hatosagi segitseg
sziiksege az elobbi eveknel joval nagyobb mervben lepett fel, ez okbol
tortent azutan, hogy az e celra eredetileg eloiranyzott koltsegvetesi fedezet
nem mutatkozott elegnek." (500 pengo pothitelt szavazott meg a testiilet.)
(A keppiselotestiilet 1940. november 25-i Ulesenek jegyzokonyve)

1941
•

Arvizmentesitik a szentendrei foldeket. A fbldmilvelesiigyi miniszter
50.000 pengot utalt a reti dillb rendezesere, csatornazasara, ovoarok
letesitesere.
(Szentendre - Pilishegyvidek, 1941. februdr 26.)

•

"Diszes siremleket allitanak Lazar szerb carnak Szentendren."
(Szentendre - Pilishegyvidek, 1941. mdrcius 12.)

•

A Szentendrei Papirgyar Rt. gyartelepen iizembe allitjak a masodik papirgepet, ezzel evi 1000 vagonra no a termeles.
(Szentendre - Pilishegyvidek, 1941. mdrcius 26.)

•

"Banat is a mienk lesz! Diadalmas honvedeink lerohantak a Bacskaban
es Dunantiilon az ezereves hatarokig."
(Pilishegyvidek-Budakdrnyek, 1941. dprilis 26.)

•

"Egyhangiilag kerjiik a m . kir. Foldmiivelodesiigyi Miniszter U r
Onagymeltosagat, hogy a Magyar Kiralyi Folyam- es Tengerhajozasi R .
T . -ot utasitani meltoztassek arra, hogy a szentendrei M . F . T . R . hajoallomast korszerii kivitelben epittesse k i . "
(A kepviselotestUlet 1941. mdjus 30-i Ulesenek jegyzokdnyve)
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•

"Szentendrenek ( . . . ) mindenekelott egy szep es a varos meltosagahoz
megfeleld muzeumra van sziiksege. Ezen a teriileten, amelyen minden
koTidz es roghdz egy darab magyar tortenelem fuzddik, hamarosan szep
kis, egy-ket emeletes muzeumepiiletnek kell allnia. Vilagviszonylatban
tortenelmi levegqjet tekintve Szentendret Potsdamhoz lehet hasonlitani, csakhogy mig az utobbi Berlintdl 20-30 km-re fekvd viragoskert,
kis paradicsom, addig Szentendre elhanyagolt, elfelejtett haztomeg. ( . . . )
Pedig nem kellene mast tenni, mint egy kicsit rendezni a remek Dunapartot, fasitani a Bukkds partjat, s ott szep setautat letesiteni. ( . . . ) Legalabb egy minden igenyt kielegitd szalloda felepitesevel a varos idegenforgalma hihetetlenul fellendiilne es ezzel nemcsak szeppe, de gazdagabba is lehetne. ( . . . ) Harmadikfeladatkent a fdvaros tehermentesiteset
jelolhetnenk meg. Ebbdl a szempontbol a legfontosabb az volna, hogy
falai kozott minden uralkodo iskolatipus meglegyen, hogy azutan a kornyek diakjait ide lehessen kiildeni es ne kelljen veliik az amugy is tiilterhelt es epp ezert igazi neveldmunkara sokszor keptelen fdvarosi iskolak
diakjainak szamat szaporitani." (Dr. Kerekgyarto Imre: Szentendre nagy
varos akar lenni.)
(Szentendre - Pilishegyvidek, 1941. Junius 11.)

•

"...indokolt a zsemle utan a kalacs siitesenek megtiltasa, hogy az eddig
tapasztalhato igazsagtalansagok megszilnjenek."
(Szentendre - Pilishegyvidek, 1941. Julius 2.)

• Julius 6-t61 uj kozlekedesi rendelet: jobbra tarts, balra eldzz!
" N e m tortent baleset a «jobbra tarts» premierjen a ket jarasban."
(Szentendre - Pilishegyvidek, 1941. jiilius 9.)
•

" . . j i i l i u s 1-tdI kezdve nemcsak a mar eddig tilalom vagy korlatozas ala
esd, hanem semmifele gyiJlest, nyilvanos nagyobb osszejovetelt, majalist, iinnepelyt stb. nem engedelyeznek. Kivetelek a kozhatosagi, vallasfelekezeti es (kereskedelmi) tarsulati gytilesek."
"Minden egres elfogyott a szentendrei termesbol. A termeldk meg voltak elegedve a termessel es az elert arral, a vevdk az orszagos hiril szentendrei egres mindsegevel, igy az idei piszkeszezon mindenkeppen sikeresnek mondhato."
(Pilishegyvidek - Budakdrnyek, 1941. Julius 12.)
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•

"Targy: Terner Geyzane villajanak megvetele" leventeotthon celjara. "A
honvedelemrol szolo 1939. evi I I . tc. 12. §-aban fel van sorolva, hogy a
kozsegek es varosok teherbiro kepessegiikhoz merten kotelesek a leventekotelezettseg teljesiteset a helyi sziiksegletnek megfelelo gyakorloes loternek, tovabba levente otthonnak letesitesevel elomozditani.
Tekintettel arra, hogy Szentendre varos leventeotthonnal egyaltalan
nem rendelkezik, a meglevo gyakorlo- es loter pedig nem felel meg a
kivanalmaknak, kotelessegiink eme rendelkezesnek eleget tenni."
(A kepviselotestiilet 1941. augusztus 28-i Ulesenek jegyzokdnyve)

•

"A kozegeszsegugyi kiadasok emelkedese miatt a varmegyei potadot
25,4%-r61 28,1%-ra kell emelni. ( . . . ) Legyen szabad ezzel kapcsolatban
felhivni az illetekesek figyelmet arra, hogy a szentendrei jaras kiilonosen
korhazszegeny es a Pilishegyvidek termeszeti adottsagainal fogva kiilonosen alkalmas arra, hogy legalabb tudobetegkorhazat kapjon."
(Pilishegyvidek - Budakdrnyek, 1941. augusztus 30.)

•

"Dr. Palhazy Endre jelenleteben iktattak be Szentendre orszagzaszlojat
Budapesten."
(Pilishegyvidek - Budakdrnyek, 1941. szeptember 24.)

•

"Attila sirjat is ott kell keresni, ahol Arpadet. Pest megye kisgyiilese megszavazta a pomazi asatasok koltsegeit."
(Pilishegyvidek - Budakdrnyek, 1941. szeptember 27.)

•

"Sashegyi Sandor biztos abban, hogy megtalalta Arpad fejedelem sirjat
Osbudan, vagyis Pomazon."
(Pilishegyvidek - Budakdrnyek, 1941. oktober 1.)

•

"Ingyenes hazaszallitas es temetes a Szovjet elleni harcok magyar hosi
halottainak."
(Pilishegyvidek - Budakdrnyek, 1941. oktober 18.)

•

Bevezettek a lisztjegyet, - ezzel megsziint a liszthiany.
(Pilishegyvidek - Budakdrnyek, 1941. november 8.)

•

"Hat megsem Arpad sirjat talaltak meg Pomazon?" (A Holdvilag-arokban)
(Pilishegyvidek - Budakdrnyek, 1941. december 6.)
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942
"Januar 15-tdl orszagos viszonylatban is bevezetik a kenyerjegy rendszert."
(Pilishegyvidek - Budakdrnyek, 1942. janudr 3.)
"A szentendrei tisztiorvost, dr. Szalas Gyulat visszahelyeztek allasaba."
(Pilishegyvidek - Budakdrnyek, 1942. februdr 21.)
A testuleti ulesen szavazasra bocsatottak, hogy kivannak-e fellebbezni
Szalas Gyula visszahelyezese ellen. "23 szavazattal 22 elleneben k i mondjuk, hogy a kozigazgatasi bizottsagnak 106-/1942. szam alatt hozott veghatarozata ellen nem eliink felulvizsgalati kerelemmel."
(A kepviselotestiilet 1942. februdr 21-i Ulesenek jegyzokdnyve)
A kepviselotestiilet egy szavazati t o b b s e ^ l hozzajaruk a "nyilas magatartas
modja miatt" felfii^esztett Szalas dr. visszahelyezesehez. "Most a varosban
arrol beszelnek hogy a kepviselotestiiletben tiilsulyba keriiltek a nyilasok E z
nagy tevedes. Nincsenek tulsiilyban, sot lenyegtelen csoportot kepeznek
abban."(Sok nem nyilas testiileti tag is Szalas mellett szavazott.)
(Szentendre - Budakdrnyek, 1942. mdrcius 4.)
Levente vizitabor celjara ".. .felajanljuk a M O V E sportpalyat es kornyeket ( . . . ) amennyiben a levente vizitabor parancsnoksaga a M O V E altal
eddig iizott futball, atletika, celloveszet es tenisz sportot az eddigi
keretben akadalyok-nelkiil tovabbra is iizheti..." ( H a a levente- es
M O V E vezetdseg nem tud megegyezni, a Dera patak torkolatanal es a
Papszigetnel kapnak teriiletet a leventek.)
(A kepviselotestUlet 1942. februdr 21-i Ulesenek jegyzokdnyve)
"Tanit-e zsido a szentendrei polgariban? A szentendrei reformatus polgariban egeszsegtant tanit es az iskolahoz tartozo internatusban a gyermekek egeszsegere felugyel dr. Ovari Jozsef szentendrei orvos. U g y
mondjak, hogy Ovari a zsido fajhoz tartozik. /kiyakonyvi kivonatat nem
lattuk, arra nem is vagyunk kivancsiak, de az mar erdekelne minden
olvasonkat, hogy tenyleg zsido fajii vagy ahhoz tartozott-e valamikor?
Mert ha igy igaz, akkor koveteljiik a magyar gyermekek melle kereszteny magyar orvos allitasat."
(Szentendre - Budakdrnyeke, 1942. februdr 25.)
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•

".. .tudatom, hogy a szentendrei reformatus Jokai polgari f i u - es leanyiskolaban az 1939. evi I V tc. 5. szakasza ertelmeben Ovari Jozsef szentendrei orvos sem egeszsegtant nem tanit, sem pedig az iskolahoz tartozo
internatusban feliigyeletet nem vegez. Szentendre, 1942. marcius 2.
Vitez A . Dencsy Bela s.k. a szentendrei ref Jokai polgari fiu- es leanyiskola igazgatqja."
(Szentendre - Budakdrnyek, 1942. mdrcius 11.)

•

Dr. Szalas (Miskovits) Gyula meg nem igazolta arja szarmazasat, noha
mindenki masnal firtatja azt. "Addig is, mig ezek a kerdesek hitelt
erdemloen igazolva nincsenek, illo volna a karlenditesektdl es a «Kitartas!»-t61 tartozkodni, mert a jozan magyarsag az ily kitartas vegere jar!"
(Szentendre - Budakdrnyek, 1942. mdrcius 29.)

•

"Miert nem csatornaz es letesit vizmdvet a varos? Szerintiink nagyon
megerett, hogy napirendre tuzzek."
(Szentendre - Budakdrnyek, 1942. dprilis 8.)

•

"Az alispan jelenleteben unnepelte a szentendrei kobanya huszeves
fennallasat."
(Szentendre - Budakdrnyek, 1942. dprilis 29.)

•

"Avatjak a szentendrei orszagzaszlot. A z orszagzaszlo ala tomoriilo
szentendrei lakossag Isten segitseget keri, hogy a hazat, otthont, csaladot
es vallast vedo honvedeknek adjon erot es kitartast az istentelen bolsevista rem elleni kiizdelemben. (...) A mtisor nem is fejezodhetne be
meltobban, mint az O N C S A csaladi hazak atadasaval." (Hat haz epiilt a
Kalvaria dilloben a nagycsaladosok reszere.)
(Pilishegyvidek - Budakdrnyek, 1942. jiinius 27.)

•

Vitez Endre Laszlo alispan kesve erkezett az orszagzaszlo avatasra. " M i kor jott, szemiikkel faltak, fiiliikkel figyeltek, lelekkel hallgattak es sziviikbe zartak. N e m pozolt, nem utazott szineszi hatasokra, nem hasznalt iires gesztust es felfiijt mondatot, nem bloffolt es nem erdlkodott.
Megis atiito sikere volt. ( . . . ) Szinte fanatizalova valt, mikor orszaggyarapito hds kormanyzonkrol es az orosz fbldon kuzdo vitez honvedsegiinkrol emlekezett meg. ( . . . ) Azt fogjak ra, hogy tulzo, de kell, hogy
lelki heviilete masokat gylijtson langra."
(Pilishegyvidek - Budakdrnyek, 1942. Julius 4.)

*
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"Julius 1. Behivtak...
Julius 4. Szentendren. A ref leanyinternatusban.
Julius 5. Sarga karszallagot kapunk es katonasapkat. Holnap tifuszoltas.
Mely kozonyben elek. A sarga szallagot hordom, meg buszke sem
vagyok ra, mint sokan itt. De nem is szegyelem. Jobb lenne biiszkenek
lenni...
Julius 8. «Kiszurnab> az allomasra rakodni. J o hirek, allitolag hazai a
szazad. D . u. fiirdes. Husz tonna fat raktunk le tizen vagonbol orszagos
jarmure. ( . . . )
Jiilius 12. Szornyti iiresseg es idegesseg van bennem. Fogoly vagyok.
Delutan lezengek, a Toldi estejet delelott vegigolvasom ujra, most a
Buda halalat kezdem. D e nem tudok olvasni.
Jiilius 13. Menetkesziiltseg. Ketto utan indulunk."
(Radnoti Miklos: Naplo. Kozli a Kortdrs 1984. mdjusi szdma)
"Augusztus 3-t61 ismet 20 deka lesz a napi kenyerfejadag."
(jiinius vegetol 15 deka volt.)
(Pilishegyvidek - Budakdrnyek, 1942. augusztus 1.)
Mar ket szovjet bombatamadas erte a megyet. "Akasztofa var az ellenseges ejtdernyosok rejtegetoire."
(Pilishegyvidek - Budakdrnyek, 1942. szeptember 12.)
Tatarozzak, korszeriSsitik a Biikkos-parti Terner kastelyt, melyet a varos
leventeotthonnak vasarolt meg. 'Az orszag egyik legszebb leventeotthona
epiil Szentendren."
"Megengedte Szentendre kepviselotestiilete, hogy a raszorulok rdzset es
gallyat szedjenek a varos erdejeben."
(Pilishegyvidek - Budakdrnyek, 1942. december 5.)

"Targy: Haboriis rokkant katonak munkaalkalomhoz valo juttatasa es
keresetvesztett csaladtagok segelyezese.
18. kgy. veghatarozat: A penziigyi bizottsag javaslata alapjan erre a celra
2500 pengot rendeliink felvetetni az 1943. evi koltsegvetesben. Meg131

okolas: A z 1943. evi koltsegvetesnek mult evben tortent targyalasa alkalmaval errol gondoskodas nem tortenven, ezt most kellett potolnunk s
ezzel igyekeztunk lehetove tenni azt, hogy a segelyezesre valoban raszorult csaladtagok indokolt esetben segelyezesben reszesiiljenek."
"Targy: Budavideki Villamossagi R T . visszateritese 1941. aprilistol 1942.
november 30-ig el nem fogyasztott kozvilagitasi aramdijakrol. Egyhangulag tudomasul vessziik, hogy a 7040/1942.M.E. rendelet alapjan a
legvedelmi elsotetiteskor, vagyis 1941. evi aprilis ho 5-t61 1942. evi
november ho 30-ig kdzvilagitas celjara kikotott, de hatosagi intezkedes
kovetkezteben el nem fogyasztott villamosenergia 40%-a a Villamossagi
R T - t o l a varos reszere megteritendo." (1444 P 30 filler a 40%.)
(A kepviselotestiilet i943. mdrcius 10-i Ulesenek jegyzokdnyve)
* Petho Janos polgarmester fizetesemelest kert es kapott a testiilettol,
mivel "...hivatali allasanak termeszetes velejaroja a felelossegvallalas.
( . . . ) A felelossegnekfokozott szerep j u t a mai haborus kozigazgatasban,
amikor ugy a honvedelmi kozigazgatas, mint a termeles zavartalan biztositasat a legoltalom es kozellatas tetelei terhelik. Ezen feladatot ellatni
csak zavartalan anyagi helyzetben lehetseges. Csak igy tud eleget tenni
annak a minimalis reprezentacios kotelezettsegenek, mellyel a varosnak
es allasanak tartozik."
"...elrendeljiik, hogy iitepites terhere egy napszamos fogadtassek fel a
varosban levo utcak fokozott mertekben valo tisztantartasa vegett. Megokolas: Wein Jakab kepviselotestiileti tag inditvanyt nyiijtott be, melyben kerte, hogy a varosban levo utcaknak fokozottabb mertekben valo
tisztantartasa vegett a varos fogadjon fel utcaseprot, mert a mai allapot
kifogas ala esik. Tekintettel arra, hogy inditvanya helytallo, a fenti
ertelemben kellett hataroznunk."
(A kepviselotestUlet 1943. mdjus 26-i Ulesenek jegyzokdnyve)
•

".. .izbegi hazhelyre nezve kotott adasveteli szerzodes elfogadasa. A kerdeses ingatlan vazrajzi megosztasat ( . . . ) elrendeltiik azon celbol, hogy a
szegenysorsu szentendrei lakosok azon hazakat epitsenek, amire foleg
azert volt sziikseg, mert a Szentendre varosban levo lakasviszonyok
mellett a szegeny, foleg csalados ember lakast nem tud kapni."
(A kepviselotestUlet 1943. Julius 19-i Ulesenek jegyzokdnyve)
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"A varos kepviselotestulete tudomasul veszi, hogy az igazolt szegenyek
reszere mult ev negyedik negyedeben Czibulka Gyula gyogyszeresz altal kiszolgaltatott gyogyszerek ara fejeben nevezett gyogyszeresznek 208
pengo 31 filler fizetendo ki, melyre fedezet nincsen." (Potkoltsegvetesbol kell az osszeget biztositani.)
(A kepviselotestiilet 1943. augusztus 9-i Ulesenek jegyzokdnyve)
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Memento... A holocaust 149 szentendrei dldozatdnak emiektdhldja
(Szanto Emlek- es Imahdz. Szentendre, Hunyadi u.)
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•

"Kijeloltek a zsidok vegleges lakohelyet Budafokon, Csillaghegyen es
Szentendren. ( . . . ) Dr. nemes Petheo Janos Szentendre varos polgarmestere a varos 57 zsido csaladjat 18 zsidohazba koltoztette ossze a Fo
tert es a Duna-partot osszekoto kis utcaba."
(Szentendre - Budakdrnyek, 1944. mdjus 24.)

•

A polgarmester 20.000 pengo kolcson felvetelet engedelyezi kozelelmezesi alap letesitesere. Indoklas: "A kozellatasi feladatok ellatasat a
jelenlegi nehez haborus helyzetben, a kiilonbozo elelmiszereknek a varos teriiletere valo beszallitasaval es ezzel kapcsolatban a legi tamadasok
altal okozott szallitasi nehezsegek lekiizdesevel jaro feladatok megoldasat, egyes kozellatasi cikkek beszerzeset csakis kozigazgatasi uton
lehet lebonyolitani. E z e n tevekenysegek olyan kiadasokkal is jarhamak,
( . . . ) melyeket nem lehet a vevo kozonsegre atharitani."
(Polgdrmesteri veghatdrozatok 1944. szeptember - oktober honapokban. 1.
jegyzokonyvi hatdrozat)

•

A polgarmester 9000 pengo segelyt allapit meg a rom. kath. egyhaz reszere a
szentendrei gimnaziumi tanfolyam fenntartasara. "Sziiksegesnek tartom
azonban, hogy az iskola koltsegveteseben szereplo fedezetlen hiany elosztasa
celjabol az egyhazkozseg emelje fel aranyosan a tan-dijakat, a beiratasi, a
maganvizsgalati dijakat, valamint egyeb dijakat es potdijakat. ( . . . ) Indokolmak latom azt is, hogy az iskola fenntartasahoz aranyosan azok is hozzajaruljanak, akiknek erdekeben letesiilt es akik az iskola miakodese altal mentesiilnek a Budapestre jaras faradalmaitol es koltsegeitol."
(3. jegyzokonyvi hatdrozat. Polgdrmesteri veghatdrozatok 1944. szeptember oktober honapokban)

•

A polgarmester a Bajtarsi Szolgalat tamogatasara 12.000 pengo segelyt
allapit meg. "A Bajtarsi Szolgalat a varosban ( . . . ) elsorenduien fontos es
kozerdektl munkat vegez a hadbavonultak csaladjanak gondozasa erdekeben. ( . . . ) E z ido szerint 360 hadbavonult csaladjanak gondozasat kell
ellatni. A polgari tarsadalom koreben meginditott gyiijtes igen szep eredmenyre vezetett es ezert a varos kozonsege sem vonhatja ki magat a
tamogatas alol."
(5. jegyzokonyvi hatdrozat. Polgdrmesteri veghatdrozatok 1944. szeptember oktober honapokban)

•

"Mikor Horthy oktober 15-i kialtvanya a radioban elhangzott, az SS-ek
a polgarmestert, a rendorkapitanyt azonnal vedoorizet ala vettek, el-
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vittek. A laktanyat egy csekely szamu SS alakulat megszallta, es a teljesteli laktanyat a magyar tisztek atadtak nekik." (Dr. Dezsofi Ferenc akkori
fqjegyzo visszaemlekezese)
"1944. oktober 15-en jott az allomas felol egy nemet lovesszakasz, a gyakorloter felol harom nemet harckocsi, a Pest feloli oldalrol egy langszoros szakasz. Szabalyosan korbefogtak a laktanyat. Ellenallas eseten katasztrofa lett volna. A z ezredparancsnokunk targyait a nemetekkel, igy a
verontast elkeriiltiik. A nemetek azonnal elfoglaltak a postat es a tovabbiakban is megszallva tartottak." (Szerencses Jozsef akkori tiszthelyettes visszaemlekezese.)
(Ferenczy Muzeum Adattdr, 886-74.)
•

"Kesseru Kalman szentendrei jarasi foszolgabiro 1944. evi december ho
kozepen megtartott jarasi tiszti ertekezleten ismertette a kiiiritesi kormanybiztosnak azt a rendelkezeset, amely szerint a kozsegi eloljarosagoknak a kozpenzekkel, bizalmas iratokkal nyugatra kell attelepiilni. A
foszolgabiro kozolte, hogy ennek a rendelemek nem tesz eleget. ( . . . ) A
foszolgabiro a kiiiritesi kormanybizottssagnak az allatallomany kiiiritesere vonatkozo rendelkezeset sem hajtotta vegre."
(Pest-Pilis-Solt-Kiskun
vdrmegye Leveltdra, 2041/lt. 1949-284. sz.; FM
Adattdr, 1024-75.)

•

"Kozvetleniil karacsony elott mar kibirhatatlan volt a helyzet. A nyilasok
a nemetekkel kozosen mindent elszallitottak, ami elszallithato volt. N e metek nem voltak nagyobb szamban Szentendren, csak SS-alakulatok es
az u. n. magyarorszagi nemzeti nemetek. Ezekbol SS alakulatokat
szerveztek es az iskolaban voltak elszallasolva. N e m lehetett tudni,
banyan voltak, mert oda szigoriian tilos volt bemenni, szinte teljesen
lehetetlen volt oket megkozeliteni. ( . . . ) Karacsony elotti napon eltunt a
rendorseg, katonasag. Nekem, mint varosi fqjegyzonek, Pinter Jozsef
nyilas polgarmester atadta a varos pecsetjet. Felszolitott, hogy jojjek
vele. E n nem mentem, nem ment a varosi tiszti karbol senki, kiveve a
varosi orvost es egy ttizoltot. A polgarmesterek a varos autqjan mentek
Dobogokon keresztiil, meg az az egy kijaras volt. Mikor karacsony elott
Budapestet bekeritettek, akkor mar sehol semerre nem volt kijaras."
(Ettol kezdve 1948-ig Dezsofi Ferenc a varos polgarmestere.)
(Dezsofi Ferenc visszaemlekezese, Fereruzy Muzeum Adattdr, 886-74.)

•

Sikeriilt megakadalyozni, hogy a menekiilo nemetek es nyilasok felrobbantsak az izbegi kaszagyarat, a postat es a patak-hidakat. A Kalvari135

aknal illetve a szeszfozde kornyeken ellenallasra kesziilo magyar katonakat a helyben maradt varosvezetoseg civil ruhaba oltoztette es hazakiildte.
Megszerveztek az orosz csapatok hivatalos fogadasat feher zaszloval, de
mivel azok irregularis sorokban erkeztek a varosba, szemely szerint nem
tudtak kit fogadni. A Papirgyarnal volt kisebb iitkozet, azonh'viil a postanal es a laktanya kornyeken nehany nemet katonat agyonlottek az oroszok. A z orosz katonak megerkezesuk utan maganhazakban szallasoltak
el magukat.
(Visszaemlekezesek, Ferenczy Muzeum Adattdr, 886-74, 981-75, 948-74,
849-74, Sin Edit: Szentendre 30 eve 1945-1975, Frontdtvonulds 50 eve.
Szentendrei Hirlap, 1995. janudr 7.)
•

"Bar a varos hare nelkul kerult az orosz csapatok kezere, megis, a december 26-an tortent megszallas alkalmaval a varos szelen tortent kisebb
osszecsapasokbol kifolyolag nehany katona meghalt. A z elhalt katonak
koziil negy magyar, het nemet SS katona volt. A z itt elhalt es eltemetett
orosz katonak szama kb. hiisz. ( N e m kozolt pontos adatot a szovjet
katonai parancsnoksag) .. . A megszallas alatt hat polgari egyen vesztette
eletet: Machal Istvan, Nagel Jozsef, Lehoczky Pal, Horvath Janos,
Hudek Ferenc es Drabek Ferenc."
(Polgdrmesteri jelentes az 1945. evrol)
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M e l y p o n t es talpraallas

(I945-I949)

m5
• "... A varos kepviselotestulete egyelore nem mukodik, kapcsolatunk a felsobb hatosagokkal atmenetileg megszakadt, igy a varos teljesen onmagara van utalva, rendelkezeseit az adott helyzetnek megfeleloen sajat
hataskoreben kell meghozni es igy fokozatosabban van sziikseg arra,
hogy ennel a miakodesnel az erdekeit tarsadalmi reteg kepviseloit
meghallgassa." Januar 9-en velemenyezb bizottsag alakult mezogazdasagi, januar 10-en pedig kozellatasi kerdesekben.
(1945. janudr 9. 4. sz., janudr 10. 5. sz. veghatdrozat; Polgdrmesteri veghatdrozatok 1944. november - 1945. mdrcius)
•

"A varosi kozellatasi bizottsag felhatalmazasa alapjan a varosi kozellatas
celjara lefoglalom Demeter Janos [malomtulajdonos] tahitotfalusi
lakosnak Szentendren a Deak Ferenc utcaban levo cseretelepen tarolt
teljes gabonakeszletet. ( . . . ) A z atvett gabonakeszlet aranak kiutalasarol
kesobb fogok intezkedni. ( . . . ) Kenytelen voltam igy intezkedni, mert a
varos lakossaganak kenyerrel valo ellatasa mas modon nem volt biztosithato. A varosban levo kenyerkeszlet ugyanis oly csekely, hogy abbol
a kozellatas csak napokra biztosithato es igy a lakossag ezen intezkedesem nelkiil nagy nelkiilozesnek lenne kiteve. Ennek kovetkezmenye
viszont a varos kozbiztonsaganak megromlasa lenne ( . . . ) igy a tulajdonosnak az erdekei jobban meg vannak vedve, mert a buza ellenerteket
ily modon biztosan megkapja."
(1945. janudr 11. 7. sz. polgdrmesteri veghatdrozat)

•

1945. januarjaban 5 dkg zsir, 10 dkg margarin, februarban, marciusban
napi 10 dkg kenyer, heti 20 dkg hiis (tobbnyire lohiis) a fejadag.
(Polgdrmesteri jelentes az 1945. evrol. Ferenczy Muzeum Adattdr, 853-74.)

•

Szentendre, 1945. ".. .amig a peknel kukoricalisztbol, korpabol, darabol
frissen siitott, ragacsos es titokban osztogatott kenyerre vartam, a pek137

iizlet uvegajtajan at elnezegettem a kisvaros utcain tiinteto elegedettseggel, orosz tisztek tarsasagaban nyajas, de folenyes mosollyal setalo
szakallas, lila cinguiusos helyi gorogkeleti popakat. ( . . . ) Szemkozt a
pekiizlettel, egy elhagyott kovacsmiihely ajtajan meg ott ragadt a nemzetiszinii plakat, amely nagy betiikkel hirdette, hogy itt «kereszteny nemzeti iizlet» varja a vevoket es rendeloket. A mijhely tulajdonosa, hirhedt
falubeli nyilas, az oroszok erkezese elol nyugatra szokott. A mtihelyt
aztan sebtiben kiraboltak a helybeliek es az oroszok."
(Mdrai Sandor: Fold, fold!.. .Emlekezesek. Toronto, 1972.)
• Januar 16-an megerkezett az orosz katonai parancsnoksag Samankov
kapitany vezetesevel. "Eloszor a volt Pechy hazban szallasoltak el magukat. Engem ejjel hivtak oda, hogy megismerkedjiink. Masnap bejott a
varoshazara, kerte, hogy hiyjam ossze a partok vezetoit es akik szamitanak a varosban. Felszolitottak benniinket, hogy kezdjuk el az eletet,
induljon meg a kereskedelem, az egyhazi elet, mert a varosban megallt
minden. Minden kapu be volt zarva, roppantul feltek az oroszoktol.
Ketsegtelen, hogy az orosz parancsnoksag amit tudott, segitett, de
sokszor olyan koveteleseik voltak, amit keptelenek voltunk teljesiteni."
(Dr. Dezsofi FererK visszaemlekezese. Ferenczy MUzeum Adattdr, 886-74)
• Januar masodik feleben tobb ferfit "malenkij robot"-ra hurcoltak, evek
mulva keriiltek haza a Szovjetuniobol. Szamukrol hozzavetoleges
adatunk sines. A varosban is helyi munkaerovel dolgoztattak. " M i , akik
naprol napra gyiljtottiik ossze (sokszor sileccel jarva be a hatart) a szovjet parancsnoksag altal kovetelt munkaerot, ejszaka veliik egyiitt dolgoztunk. ( . . . ) Egyszer pi. sehogyan sem ment a megkovetelt munkaero
osszetoborozasa. A Szentendren atvonulo hadtest parancsnoksaga megdiihodott, kiparancsolta a rendorsegen, varoshazan, jarasnal tartozkodo
szemelyeket, sorbaallitotta es a tobbiekkel egyutt iitnak inditotta oket
Csobanka-Perbal fele." (Visszaemlekezesek)
(Ferenczy Muzeum Adattdr, 889-74; Frontdtvonulds 50 eve. Szentendrei
Hirlap, 1995. janudr 7.)
•

"A 3180/1944. sz. rendelet 2.§-aban kapott felhatalmazas ertelmeben
tovabba az orosz katonai parancsnok rendelkezese alapjan felhivom a
Budavideki Villamossagi R T . szentendrei iizemvezetoseget, hogy a
villamos aram szolgaltatast minel elobb kezdje meg. Ebbol a celbol vegye igenybe a Szentendrei Papirgyar R T . erogepeit es a telepen talalhato
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iizemanyagat, ez utobbit megfelelo ellenszolgaltatas mellett."
(1945. janudr 20. 9. sz. polgdrmesteri veghatdrozat)
A polgarmester megbizza dr. Boragh Ivant a helyi rendorseg vezetesevel. [Az irat hol rendorsegnek, hol polgarorsegnek emliti a szervet.] "A
haboriis helyzet kovetkezteben a rendorseg miikodese atmenetileg
megsztint. Hogy a lakossag eletenek es vagyonanak megvedese a lehetosegekhez kepest biztosittassek, masreszt hogy a kozbiztonsag es a kozrend fenntarthato legyen, sziikseges volt a polgarorseg megszervezese."
(1945. janudr 23. 10. sz. polgdrmesteri veghatdrozat)
".. .januar 30-an es februar 4-en nemet repiilotamadast eltiink at. M i n d ket alkalommal epiiletkarok keletkeztek, halaleset azonban csak egy volt."
(Polgdrmesteri jelentes az 1945. evrol. Ferenczy Muzeum Adattdr, 853-74.)
Januartol egymas utan megalakultak a varosban a helyi partszervezetek:
Fiiggetlen Kisgazda Part, Szocialdemokrata Part, Magyar Kommunista
Part, Nemzeti Paraszt Part, Polgari Demokrata Part. (Visszaemlekezesek)
(Ferenczy Muzeum Adattdr, 980-75, Pest Megyei Hirlap, 1965. janudr 23.
Szentendre mutdcio, 1969. december 21.)
Februar 8.: Jegzajlas, jegtorlasz Romai fiirdo alatt. ".. .a varost oly magas
arviz lepte el, melyre emberemlekezet ota nem volt pelda."
(Polgdrmesteri jelentes az 1945. evrol. Ferenczy Muzeum Adattdr, 853-74.)
Megalakul a Szentendrei Nemzeti Bizottsag az ot part kepviseloibol,
Wolff Jozsefet ( S Z D P ) valasztja elnokeve. "WolffJozsef elnoki szekfoglalojaval barati egyiittmilkodesre szolit fel mindenkit a dolgozo munkassag erdekeben a toke es regi rendszer eltorlesere iranyulo harcban. (...)
Megjelenik az iilesen Torok Istvan rendorfonok es jelenti, hogy ujabban
a munkabehivasok eseten feltii'noen sok mentesseget allapit meg dr.
Rieder tisztiorvos. ( . . . ) A polgarmester ismerteti Bekasmegyer kozseg
atiratat, melyben figyelmezteti a varost a kormanyrendeletre, mely szerint a batyuzokat feltartoztatni nem szabad."
(A Szentendrei Nemzeti Bizottsdg alakulo ulesenek jegyzokdnyve.)
"Peringer Norbert a kommunista part neveben tiltakozik az ellen, hogy
a robotmunkara behivott noket rendorsegi helyisegek takaritasara hasznaltak fel. ( . . . ) Ajovoben ingyenes robotmunkat csak oroszok reszere
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vegezhetnek a behfvottak. ( . . . ) Dr. Dezsofi Ferenc polgarmester eloterjeszti a varos kozellatasanak javitasa erdekeben a kommunista part kezdemenyezeset, hogy bizzanak meg egyes kereskedoket vagy mas egyeneket, hogy a varos reszere elelmiszert vasaroljanak tavolabbi videki
kozsegekbol. Zauer Janos bejelenti, hogy erre a celra harom fogatot tud
rendelkezesre bocsatani. A Biztossag elhatarozza, hogy az aruk felkutatasara egyelore egy fogatot indit utra, mert nagyok a kozlekedesi veszelyek."
(A Szentendrei Nemzeti Bizottsdg 1945. mdrcius 20-i Ulesenek jegyzokonyve)
•

1945. februarjaban Szentendre es a Filatorigat kozt megindulnak a H E V
jaratok, juliusban harom kocsival megindul az autobuszkozlekedes.
Februarban - szovjet megrendelesekkel miJkodni kezd a Keziszerszamgyar.

•

"Toth Pal interpellaciqjaban keri, hogy a Duna-partot nyilas internaltakkal hozzak rendbe."
(A Szentendrei Nemzeti Bizottsdg 1945. Junius 9-i Ulesenek jegyzokonyve)

•

Majusig megalakult a fbldoszto bizottsag. "Ez a fbldosztas a varost e l e ^ e
sulyosan erintette, mert erdobirtokat valamint szantofoldjeinek j o reszet
kellett atadni es igy annak jovedelmetol elesett."
(Polgdrmesteri jelentes az 1945. evrol. Ferenczy Muzeum Adattdr, 853-74.)

•

438 fbldigenylo kerelmet hagyta jova a Fbldigenylo Bizottsag. K b . 1300
hold szantot es 185 hold szolbt, gyiimolcsost osztottak fel koztiik.
(Ferenczy Muzeum 70.167.1., 70.173.1., 70.175.1. sz. dokumentumok)

•

"November ho 4-en a varosban is megtartottuk a nemzetgyuilesi valasztasokat, melyben a Kisgazda Part 60%-ot meghalado tobbseggel nyert."
(Polgdrmesteri jelentes az 1945. evrol. Ferenczy Muzeum Adattdr, 953-74.)

•

"A Vbros Hadsereg itt tartozkodasaval kapcsolatosan eddig 1.807.159
pengo 44 filler kiadasunk volt." Ezen kiviil a 2. negyedevben 280 kg
gyiimolcs, 1133 kg zoldseg, a 3. negyedevben 260 kg zoldseg, 6730 kg
burgonya, 800 kg gyiimolcs fogyott el, a 3. negyedevre 30 tonna zoldseget vetettek ki, ebbol ewegeig 6.781 kg-ot tudott biztositani a varos.
"Jelenleg sulyos gondot okoz allataink eltartasa, mivel a meglevo es evkozben slilyos aldozatokkal beszerzett takarmanyunkat a Voros H a d sereg allandoan igenybe veszi. ( . . . ) Itt volt elhelyezve a Szekesfovaros
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sziiksegkorhaza. Ennek orvosai az ostrom folyaman a fovarosban rekedtek ugyan, azonban onkent jelentkezo orvosokkal megis sikerult annak iizemet fenntartani. E z annal is inkabb fontos volt, mert a varos
maga is ugyszolvan orvos nelkul maradt." A volt levente otthont egeszsegiigyi celokra terveztek felhasznalni, "...sajnos azonban az egesz epiiletet idokozben a Voros Hadsereg vette igenybe. ( . . . ) A varosban mar
hosszu evek ota fennallo lakashiany az elmult evben csak fokozodott.
Ennek egyik oka az, hogy a Voros Hadsereg tagjai nagy szamban vettek
igenybe maganhazaknal lakasokat es szobakat."
1945-ben a nepkonyhan 5276 ebedet adtak polgari egyeneknek, hadifoglyoknak es orosz katonaknak.
273 hadisegelyes es 78 hadigondozott elt a varosban.
6.406.698 pengo 50 filler hadisegelyt es 2.990.481 pengo hadigondozasi
dijat fizetett ki resziikre a varos 1945-ben.
(Polgarmesteri jelentes az 1945. evre. Ferenczy Muzeum Adattdr, 853-74.)

946
"Dr. Berecz Arpad inditvanyozza, ( . . . ) hasson oda a Nemzeti Bizottsag,
hogy ott, ahol oroszok vannak elszallasolva, mindenkor csak a havi
regebbi atlagfogyasztas utan fizesse a polgari lakossag az aramdijat."
(A Nemzeti Bizottsdg 1946. mdrcius 18-i Ulesenek jegyzokdnyve)
"Elnok kozli, hogy az aprilis 4-i iinnepse^el kapcsolatban eljart a helybeli orosz katonai parancsnoksagnal. A Bizottsag megallapitja az aprilis
4-i iinnepseg programjat:
7- 8-ig zenes ebreszto: magyar es orosz fiivoszenekar
8- 10 terzene
10-11 istentiszteletek
11 orakor nepgyilles a varoshazan (a Magyar Kommunista Part es a Szocialdemokrata Part szonokaival, a Szocialdemokrata dalarda kozremiikodesevel, tidvozlo tavirat Sztalinnak es Vorosilovnak)
Kb. 12 orakor (a nepgyiiles utan) a kozonseg a zenekarokkal a temetobe
vonul es megkoszoruzza az orosz sirokat."
(A Nemzeti Bizottsdg 1946. dprilis 1-jei ulesenek jegyzokdnyve)
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•

Mindszenty Jozsef majus 26-an Szentendrere erkezik. "Dr. Berecz
Arpad azt inditvanyozza, a Bizottsag titkos szavazassal dontson afelett,
hogy reszt vegyen-e hivatalosan a hercegprimas fogadasan vagy sem.
( . . . ) E l n o k ennek eldonteset nyilt szavazasnak teszi fel, melynek eredmenyekent a Bizottsag 6:5 aranyban kimondja, hogy a fogadason reszt
nem vesz."
(A Nemzeti Bizottsdg 1946. mdjus 13-i Ulesenek jegyzokdnyve)

•

"A fbldigenylo bizottsag a Waczek-fele villat ez ev majus ho 14-i iilesen
a Magyar Kommunista Part szentendrei szervezetenekjuttatta. ( . . . ) A
fbldigenylo bizottsag elott a villara vonatkozolag ket kerelem fekiidt el,
espedig a varose (muzeumi celra) es a kommunista parte. A dontes
meghozatalanal a bizottsagot az az elv vezette, hogy sokkal fontosabb
egy elb es mtikodb demokratikus partnak parthelyiseghez valo juttatasa,
mint egy romai muzeum felallitasa, mely ma sem nem idbszeriJ, sem arra
megfelelo fedezet nines."
(A Nemzeti Bizottsdg 1946. mdjus 27-i Ulesenek jegyzokdnyve)

•

12-16 munkassal megindul a termeles az Andrea Cementgyarban.
"Hogy az ertekviszonyokat csak nemikepp is megvilagitsam: jiiliusi adopengbbeveteliink sima pengore atszamitva a kovetkezo szamot adja:
76 127 290 048 000 000 000 000 000 000 000 pengo. Kimondva:
Hetvenhatquintrillio - szazhuszonhetezer - kettbszazkilencvenquadrillio - negyvennyolcezertrillio pengo. Azt hiszem, hogy Szent-endre
varosanak, miota fennall, egy honap alatt ilyen nagy bevetele nem volt szamokban. Remeljiik, hogy tobbe nem is lesz."
(Polgdrmesteri jelentes az 1946. evrol Fereruzy Mtizeum Adattdr 854-74.)

•

"A stabilizacio egyik pillere a buza, tehat ahhoz nem szabad nyiilni, mert
a buza aranak emelesevel tovabbi aremelesek kbvetkeznek, mint fiiggvenyek. E z pedig mar tamadas a forint ellen. ( . . . ) H a a munkasok heti 20
F t berert dolgoznak, akkor ne fajjon a kisgazdaknak a 40 Ft-os biizaar!"
(A Nemzeti Bizottsdg 1946. augusztus 9-i ulesenek jegyzokdnyve)

•

1946-ban 175 elvesziiletes, 124 halaleset es 70 hazassagkotes volt a
varosban.
A beliigyminiszter 11 egyesiiletet oszlatott fel Szentendren.
"A Vbros Hadsereg mind nagyobb szamban veszi igenybe a maganhazakban meg felkutathato iires helyisegeket."
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Dr. Szalas Gyulat a Nepbirosag szabadsagvesztesre, [dr. Csia Sandort
halalra] ftelte.
Kb. napi 100 szemely reszere foztek a nepkonyhan.
22 hadirokkant, 43 hadiozvegy van a varosban. 194-en reszesiilnek hadisegelyben.
Fejadag az elso negyedevben: 5 kg E B liszt, 70 dkg fozoliszt, 1 kg hiivelyes, 2 doboz gyufa, terheseknek, szoptatosoknak, 12 ev alatti gyermekeknek 30 dkg cukor.
459 db sertest vagtak a varosban, sertesenkent 5 kg zsirt kellett beszolgaltatni.
100%-ban megmiiveltek a termofbldeket, de az aszaly miatt".. .a gazdak
meg igy sem tudtak eleget tenni egyreszt beszolgaltatasi, masreszt
termeszetbeni adofizetesi kotelezettsegiiknek, mert termesiik meg sajat
sziiksegletiik fedezesere sem volt elegendo."
28 vendeglos es kocsmaros, 17 kereskedo italmero, 15 bortermelo
italmero, 3 bor- es sornagykereskedb, 1 rum- es likorgyar, 6 alkalmi
italmero miikodott a varosban.
Az 1945-ben nyilvantartott allatallomany: 146 szarvasmarha, 219 16, 10
szamar, 4 oszver, 136 sertes, 3 j u h , 494 kecske.
(Jelentes a kozigazgatas 1946. evi mukod&erol. Ferenczy Muzeum Adattdr 854-74.)

947
"...az iizemekben altalaban minden a legkifogastalanabb rendben van,
azonban a Kobanyaban a legkorhadtabb gerendak vannak es az oszlopok
is olyan rossz allapotban vannak, hogy barmikor szerencsetlenseg tortenhet. ( . . . ) A masik az E M A G [kocsigyar] iigye. A z E M A G egy moderniil, nagyon szepen berendezett iizem, amely - ha iizembehelyezik mindazokat a mezogazdasagi szerszamokat tudna gyartani, amelyeket
ma nehez penzert kiilfoldrol szerziink be.(...) A z E M A G a tavalyi 68-as
munkasletszamr61 lecsokkent 26-ra. O k a a teljes toke- es hitelhiany.
Ilyen iranyban a Nemzeti Bizottsag mozduljon meg, mert ez a szovetkezet legalabb ketszaz embert tud foglalkoztatni." Javaslat: meg kell
venni a gyarat a nyugatra szokott tulajdonost61, Lovas Gezat61.
(A Nemzeti Bizottsdg 1947. mdjus 5-i Ulesenek jegyzokdnyve)
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• "Az aszaly erosen sujtotta a varos osszes gazdait. A gabonatermes a
normalis evi atlagnak alig erte el az egyharmadat, sok helyen meg
negyedet sem. ( . . . ) Dicseretre melto volt egyes gazdaknak a buzgalma,
kik a sajat etkezesi celra visszatarthato gabonajukat is elvetettek, csakhogy
a vetomag idejeben a fbldbe keriilhessen. ( . . . ) A legelojavitasa az 1947.
evben sem tortenhetett meg, mert annak j o reszet lefoglalva tartotta az
orosz katonasag, mas reszen pedig allandoan kozlekedett vagy
gyakorlatozott. Most, hogy ezek a teriiletek felszabadultak az
igenybevetel alol, gondoskodni fogunk fokozatos feljavitasukrol."
"Kello mennyisegil es minosegil vagoallat kiutalasa folytan a lakossagot
mindenkor kello mennyisegil hiisnemiavel tudmk ellatni. A z elmult
evben a husiparosok 114 db szarvasmarhat, 37 db borjiit, 309 db sertest,
16 db lovat es 16 db j u h - es kecsket vagtak. Orvendetes jelenseg, hogy a
lakossag zsirsziiksegletet onellatas iitjan igyekezett biztositani."
A Biikkos-parti egeszseghaz befejezesehez meg kb. 30.000 F t hianyzik,
de 1947 vegen mar miikodik a tiido- es nemibeteggondozo, a zoldkeresztes es vedonoi tanacsado, a jarasi- varosi risztiorvosi hivatal es a
varosi orvosi rendelo.
A gyerekek 32%-a golyvas. "Az artalom nyilvan a talaj illetve a vizek
jodszegenysegevel fiigg ossze. ( . . . ) Idealis megoldas volna a varosnak
vizvezetekkel valo ellatasa. Erre azonban a varos anyagi helyzete folytan
gondolni sem lehet."
Ket napkozi otthon miikodik 180-220 koriili letszammal. Augusztus 1.
es oktober 30. kozott a gimnazium tantermeiben iizemelt egy 15 fos
bolcsode, amely hely hianyaban megszilnt. A z izbegi iskolaban 16 tanuloval megalakult az uttorocsapat.
"Nagy orommel vettiik tudomasul, hogy a varos hatosaganak, Nemzeti
Bizottsaganak es demokratikus partjainak tobbszori kozbenjarasa
folytan a Vallas- es Kozoktatasi Miniszter U r a helybeli rom. kath. gimnaziumi tanfolyamnak a nyilvanossagjogot megadta. Ezaltal lehetove
valt, hogy az iskola az eddiginel joval olcsobban tud tanitani." (A gimnazium fenntartqja az allamositasig a helyi rom. kath. egyhazkozosseg,
1950-tol a ferences rend lett.)
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"1947 folyaman 31 hadirokkant, 48 hadiozvegy 37 hadigondozott csaladtag,
2 haborus polgari rokkant, 3 haborus polgari ozvegy, 14 haborus polgari
gondozott csaladtag es 97 hadisegelyes all gondozas alatt." A hadirokkantak
teljes szama 93-r61135-re nott 1947-ben, mivel sok hadifogoly hazaerkezett.
"Az 1947. evben meg sulyosbodtak a lakasiigyi nehezsegek, mert a Voros
Hadsereg meg az elozo evinel is nagyobb mertekben vette igenybe a
maganlakasok jelentds reszet. K b . 450 volt a varos maganlakasaiban
elszallasolt orosz tiszti csaladok szama. ( . . . ) A jelen koriilmenyek kozott
nagyobb aranyu lakasepitesi akciora nem gondolhatunk, maganosok
reszerdl sem tapasztalhato nagyobb epftesi tevekenyseg. ( . . . ) A z elso
lepest azzal tettuk meg, hogy a juttatando hazhelyek osszeirasanal tarsashazak epitesere alkalmas teriileteket igenyeltiink."
"Kozmunkara behivtunk 3187 fdt, ezek koziil mindossze harman dolgoztak
le tartozasukat termeszetben, a tobbi vagy fizetett, vagy igazolta mentesseget."
"Varosunk j o l miokodd intezmenyei kozott erthetetleniil nem tud nepszertive valni es eppen ezert eredmenyes munkat kifejteni a szabadmijvelddes. Mar megalakulasa is roppant nehezen ment, mert nemcsak
a varos kozonsege, hanem meg a varosban lako tanarok es tanitok is sajnalatos kozonyt mutatnak fel vele szemben"
(Polgdrmesteri jelentes, 1947. Ferenczy Muzeum Adattdr, 885-74.)
1947. decembereben megalakult a varosban az elsd K T S Z Bdr- es Ruhazati Iparosok Munkaszerzd, Termeld es Ertekesitd Szdvetkezete neven
27 taggal. (Ez volt a Szentendrei Szolgaltato es Ipari Szovetkezet elddje.
1948-ban a cipeszek, kesdbb a fodraszok es fotosok csatlakoztak hozza.)
A z 1947-es valasztasi eredmenyek: Szentendren 4681-en szavaztak, 39
szavazat ervenytelen volt. A z ervenyes szavazatok megoszlasa:
Fuggetlen Magyar Demokrata (Balogh) Part:
2074 db, 45%
Szocialdemokrata Part:
759 db 16%
Kommunista Part:
651 db 14%
Magyar Fuggeden (Pfeifer) Part:
362 db
7%
Kisgazda Part:
277 db
6%
Polgari Demokrata Part:
85 db
2%
Paraszt Part:
65 db 1,5%
Radikalis Part:
25 db 0,5%
(Polgdrmesteri jelentes, 1947. Ferenczy Muzeum Adattdr, 855-74.)
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•

"A felszabadulas ota megint szep szammal latogatjak Szentendret. A k i i l foldi idegenforgalom azonban meg sziinetel es a belfbldi latogatottsag
sem akkora, mint a haboru elott volt. Pedig ez a varos mindenkeppen
predesztinalva van arra, hogy vonat es hajo ontse az embereket ide: latni,
pihenni, iidiilni, sportolni. E z t akarja Szentendre is, haromeves tervenek is ez all a kozeppontjaban. Ehhez tiszta, rendezett varos, szallok, j o
vendeglok es kultiira kell." Dezsofi polgarmester nyilatkozatabol: "Igerem, hogy az emlekek varosat a demokratikus Magyarorszag egyik legviragzobb turisztikai, iidiilo- es sportvarosava fejlesztjiik" (Rab Raby varosa, cimii iras)
(Lobogo, 1947. szeptember 18.)

•

"Varosfejlesztes. Orommel allapitom meg, hogy ezen a teren messze feliilmiiltuk azt az atlagot, amelyet a varos korabbi vezetosegei bekeidoben fel tudtak mutatni. Olyan idokben, amikor a varosnak megvolt a
csorbitatlan vagyona, jovedelmei lenyegesen magasabbak voltak a mainal. ( . . . ) Abszoliit ertelemben is tiilszarnyaltuk a bekeevek teljesitmenyeit." (Dr. Dezsofi Ferenc utolso polgarmesteri jelentese (1947), a
kovetkezo evben megfosztjak allasatol.)
(Ferenczy Mtizeum Adattdr, 855-74)

1948
•

Februar 19-en 25-28 gyerekkel megnyilt a varosi bolcsode.
Marciusban allamositottak a Papirgyarat.
Aprilis 11-en atadtak az Egeszseghazat a volt Leventeotthonban a varos
es jaras reszere. A z Egeszseghazban ot aggyal sziilootthon is miikodott.
A z iskolak allamositasa utan a sziilok es gyerekek "...Szentendre varos
hat iskolajaban 46 tantermet hoztak rendbe. A tarsadalmi munka felbecsiilt erteke 32.450 Ft-ot tett ki. ( . . . ) Szeptember 1-re valamennyi
iskolank kijavitva, tisztan kimeszelve, tiszta levegovel allt a tanuloifjiisag
rendelkezesere. A beliigyi kormanyzat ( . . . ) a kozigazgatas es az M D P
kozbenjarasara 60.000 F t segelyt utalt ki a gimnazium atalakitasi m u n kalataira, melybol a volt csendorsegi epiiletet alakitottak at gimnazium
celjaira."
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A varosi vizvezetek kiepitesere ".. .kormanyzatunk 1949. evre 2 millio
forintot biztositott, melybol a vizvezetek lefektetesehez a csovek legyartasat megrendelte."
"A gyermekek 35-40%-ban golyvasak, amiert mar Junius ho folyaman a
tiszd orvos megkezdte a jod adagolasat. A nagyszamii fogszuvasodas
miatt az M D P V keruleti falujaroival megkezdtiik es egesz ev folyaman
rendszeresen vegeztiik az iskolai fogaszati teendoket. ( . . . ) A kotelezo
vedooltasok pentosan megtortentek."
"Az orszagos centenariumi iinnepsegek sorozataba varosunk a miniszterelnokseg centenaris osztalya, a Magyar-Jugoszlav Tarsasag altal
Szentendren Junius 26-an rendezett Ignjatovity Jakov emlekiinnepely
kereteben kapcsolodott be. Ezen iinnepelyen az 1822-ben Szentendren
sziiletett, demokratikus gondolkodasii Ignjatovity Jakov regenyiro
sziilohazan mtiveszi kivitelii emlektablat lepleztiink le. Ezen az iinnepelyen reszt vett kb. 3.500 szemely. E z alkalommal Budapestrol 900 latogato szamos kiilfoldi vendeg kisereteben jelent meg."
"A felszabadulas utan bekovetkezett harom aszalyos esztendo utan vegre
j o termeseredmenyt biztosito ev kovetkezett be, mely a 3 eves terv teljes
sikeret hozta meg. Varosunkban a termeseredmenyek j o k voltak. Biizaban 8, rozsban 7,5 arpaban 8, zabban 8 q atlagtermest adott (holdankent). Gyiimolcsoseinkben a majus havaban fellepett bundasbogar egyes
helyeken 80%-os kart okozott es annyira elterjedt, hogy vetesteriileteinket veszelyeztette. E veszely elharitasanak csak egyeden modja volt: a
bogarak osszeszedese. Iskolas gyermekeink harom napon keresztiil szedtek a rovart es ennek soran 8 q-t gyiijtottek ossze. ( . . . ) A kielegito termes kovetkezteben kozellatasi cikkeink koziil csupan a kenyerjegy all fenn."
"Ujgazdaink gazdasagi helyzete a kielegito termes kovetkezteben kisse
megerdsodott, azonban az allatallomany hianya nagy gondot okoz."
"1948. ev folyaman Szentendrerol 28 csehszlovak kitelepiiles tortent.
Ide telepules 4 volt."
"...lakoink kb. 25%-a emberhez nem melto lakasban lakik, osszezsiifolva, nedves szobakban. E z erkolcsi es kozegeszsegiigyi szempontbol
igen aggaszto. Varosunk ezen sulyos problemajan kislakasepitesi akcioval lehet csupan segiteni es ezen problemakat a vizvezetek utan elsd es
legfontosabb problemakent fogjuk kormanyzatunk ele tarni."
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1948-ban 129 elvesziiletes (ezenkiviil 20-25 szentendrei gyerek Budapesten sziiletett) es 68 halaleset volt a varosban.
0-11 honapos korig meghalt:
9,
1-14 ev kozt
0,
15-20 ev kozt
2,
21-64 ev kozt
21,
65 ev felett
36 szemely.
"A halalokok kozott vezemek a szivbetegsegek es a rak 19 illetve 10 esettel, mig a valaha egyik legerosebb halalok, a tbc 5 esettel a hatodik helyre
szorult." (Szavai Aurel polgarmester jelentese a kozigazgatas 1948. evi
miikodeserol.)
(Ferenczy Muzeum Adattdr, 856-74.)

•

"Az Orszagos Vizgazdalkodasi Hivatal iranyitasa mellett a vizvezetekhalozat fektetese az 1949. evi majus ho 3. napjan - az iinnepelyesen
megtartott elso kapavagassal - megkezdodott. A vizforras szolgaltatasahoz szukseges kutak epiteset befejeztiik. A viztarozo medence reszere
sziikseges ingatlanokat vetel es csere iitjan biztositottuk. A megindult
kutepitesi munkalatokat a majus 31-en bekovetkezett dunai aradas nagy
veszelynek tette ki. A honvedseg alakulatai ket napon at megfeszitett
munkaval a Duna arvize ellen vedogatakat hiiztak, amellyel sikeriilt a
felig kesz munkat az arviz pusztitasatol megovni. A vizvezetek epitesi
munkalatai zavartalanul folynak es eldrelathatoan oktober 1-en a lakossag reszere a vizszolgaltatas megindul."
"Szamottevo iizemeink: A Szentendrei Papirgyar R T a Pest es Nograd
Varmegyei Egyesitett Kobanya R T es a Reszvenytarsasag Villamos- es
Kozlekedesi Vallalatok mara teljes letszammal milkodnek. ( . . . ) A z A n d rea Cementarugyarat a kormany allami feliigyelet ala helyezte. A 18-20
munkast foglalkoztato iizemet meginditotta es ezido szerint kb. 100
munkassal miikodik."
Decemberben allamositottak a Keziszerszamgyarat.
A Kocsigyarban megindult a lofogatu szekerek gyartasa.
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"A 3 eves terv kereteben - az elavult dobolasi modszer kikiiszobolese
celjabol - hangerosito kesziilekeket letesitettiink es ennek soran a varos
10 kiilonbozo pontjan hangszorot allitottunk fel."
Junius 11-en gyermekjatszoteret adtak at 3 billeno- es egy korhintaval,
homokozoval.
A Trunkhahn-fele romos epiiletet 60.000 Ft-os allami segellyel szeretethazza alakitjak.
28-30 gyerek jar a bolcsodebe es 280-300 a ket napkoziotthonba.
"Minden egyes varmegye reszere eld van irva, hogy a gazdasagi evben mit es
mekkora teriileten koteles termelni. ( . . . ) A varos az 1949. evi vetesi
kotelezettsegenek - a gazdasagi feliigyeld altal engedelyezett elteresekkel teljes mertekben eleget tett. ( . . . ) Itt azonban meg kell jegyezni, hogy varosunk talaja a napraforgonak csak legkisebb mertekben felel meg. ( . . . ) Igen
nagy nehezsegeket okozott az, hogy a tavaszi vetesi kotelezettseget a varos
csakjanuar havaban kapta kezhez, s miutan gazdaink fbldjeiket javareszt mar
dszi vetessel bevetettek, igy a tavasszal megallapitott vetesfeleket a gazdaknak
eppen szabadon levd fbldjeikbe kellett elvemi es ( . . . ) egyes novenyfajtak
eppen nem a nekik megfeleld mindsegti talajba jutottak."
1949-ben alakult meg a varos elsd termeldszdvetkezeti csoportja, a
Vbros Rdzsa.
"Az elsd felevben osszesen 13 iparigazolvanyt admnk ki. Ebbdl ferfi- es
ndiszabo ipar 1, lakatosipar 1, molnar 1, eldallatkereskedes 2, nyomdaipar 1, vendegld 1, tej-, tejtermek- hentesarukereskedes 1, szbvetkbtbtt-, rovidaru, ruha es cipdkereskedes 1, helykozi szekerfuvarozas 1,
ndi kalapkeszites 1, did- es mandulatisztitas, sosmandulakeszites 1,
gyermekjatek- es bazararukeszites 1."
60 hadirokkantat, 54 hadiozvegyet, 4 hadigondozott csaladtagot tartanak
nyilvan a varosban. "Nyilvantartott hadisegelyeseink szama - kiknek
hozzatartozoi fogsagbol ezideig nem tertek haza, vagy eletjelt magukrol
ezideig nem adtak - osszesen 17."
"Idegenforgalmunkat kuldndskeppen lehetne emelni, ha nyaralo vagy
szallaslehetdseget tudnank biztositani. Igen nagy sziiksegiink lenne
kiilonosen egy megfeleld szalloda letesitesere."
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"A szovjet emlekmu bizottsag a varos tulajdonat kepezo, Pannonia ut,
rom. kath. temeto es Dozsa Gyorgy lit altal hatarolt teruleten tarsadalmi
hozzajarulasbol szovjet emlekmuvet letesit. A tervek elkeszultek, a varosi banyabol a m i i felepitesehez szukseges burkolokovet kitermeltuk.
A z emlekmiJ eldrelathatoan oktober ho elejen fog elkesziilni. A z emlekm i i teret parkositjuk. Ezzel a vasutallomas elotti terseg az erkezok ele
szep kepet tar."
(Szdvai Aurel polgdrmester jelentese az 1949. ev elsofelerol. Ferenczy Mtizeum
Adattdr, 857-74.)
•

Szentendre lakoinak szama 1949-ben:
kozuluk kereso ferfi:
kereso no:
eltartott ferfi:
eltartott no:

9273.
3678,
1201,
1255,
3139.

Foldteriilettel rendelkezik 1070 szemely, a lakossag 11,5%-a.
(40,9%)
birtokmegoszlas:
0-1 hold kozt
438
1-5 hold kozt
538
(50,3%) (koziiluk
400 3 hold alatt)
5-10 hold kozt
75
(7,0%)
10-25 hold kozt
17
(1,6%)
2
25-50 hold kozt
(0,2%)
50 holdnal nagyobb
0
(0%)
A mezogazdasagban onalloan keresdk koziil
0- 1 holdas birtokos vagy berld:
103 (es 19 kisegitd csaladtag)
1- 10 holdas
II
386 (es 202 kiegeszitd csaladtag)
10-25 holdas
II
12 (es 8 kisegitd csaladtag)
25 hold feletti
II
0.
Mezdgazdasagban keresd munkas: 164, alkalmazott: 5.
A z iparban 1451 (koziiliik 176 onallo), a kereskedelem-bank-biztositas
teriileten 199 (kozuluk 104 onallo), a kozlekedesben 311 (koziiliik 10
onallo), a kozszolgaltatasban 365 keresd szemelyt tartanak nyilvan.
2618 maganlakas van a varosban, tobb mint fele egyszoba-konyhas, 66%
villanyvilagitassal, 13% fiirddszobaval, 6,4 % vizvezetekkel ellatott.
(Az 1949-es nepszdmldlds adatai)
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"Mindenekelott a Szovjetunio
peldajat kell k o v e t n i i n k "

(I950-I955)
19JO
•

Egyhangu szavazassal vb-elnoknek valasztjak Gadorosi Ferencet, Kosztolanyi Istvan lesz az elnokhelyettes es Fotki Ferencne a vb-titkat.
"...fel kell hivni es meg kell kerdezni a gazdakat, hogy ok mit akarnak
vetni. Amikor latjuk, hogy a mi vetesterviinkkel nem egyezik az altaluk
felvetett vetesi terulet, akkor javaslatot tesziink arra, hogy mit vessenek.
A kisparasztokat nem szabad megterhelniink, de ugyanakkor a kulakoknak meg kell szabni, hogy mit vessenek."
Gadorosi Ferenc vb-elnok: "A tszcs-t Szentendre varosban is fejleszteni
kell, mert a kistermelok mar nem alkalmasak arra, hogy a varos lakossaganak ellatasat biztositani tudjak. ( . . . ) A mezogazdasagi munkak fejlodeseben mindenekelott a Szovjetunio peldajat kell kovetnunk."
(Az 1950. augusztus 15-i ub-iiles jegyzokdnyve)

•

1950-ben megalakul a varos masodik tszcs-je, az Alkotmany.

•

1950. augusztus 16-an volt a Varosi Tanacs alakulo iilese. "A tanacs megalakulo iilese zavartalanul folyt le, az iiles lefolyasat a varosi hangos hiradon is kozvetitettek. ( . . . ) A varos fel volt lobogozva es iinnepi jelleget
oltott. A meghivottakon kiviil a karzatot zsiifolasig megtoltottek az
erdeklodok."
Bella Mihaly nepfrontbizottsagi elnok bevezetqjebol: "Azt sem szabad
elfelejteniink, hogy hazankat a dicsoseges Szovjetunio szabaditotta fel es
a mi tanacsainknak is a Szovjetunio utmutatasa es peldaja nyoman kell
haladni."
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A Megyei Tanacs idkuldottenek udvozlo beszedebol: "Soha sem szabad elfeledkezniink arrol, hogy ebben a munkaban segit bennunket a Magyar D o l gozok Partja es szeretett vezeriink, Rakosi elvtars!"
Reszletek Gadorosi Ferenc szekfoglalqjabol: ".. .ez a tanacsiiles nagyban fog
kiilonbozni a regi kepviseldtestiileti iilestdl, mert ennek a vegrehajto bizottsagnak es az osszes tanacstagnak ki kell venni a reszuket a reank varo dontd
feladatokbol. ( . . . ) A tanacsok felallitasaval uj korszakot nyitottunk meg, es
ezzel a mai tortenelmi nappal az uri Magyarorszag maradvanyainak egy reszet
felszamoltuk ( . . . ) Szentendre varosaban sok az egeszsegtelen es vizes lakas.
Ennek megoldasakeppen az elkovetkezendd idd'ben kislakasok tdmeget fogj u k felepiteni Szentendre varos dolgozoinak szamara szovetkezeti alapon. A z
Izbeg fele vezetd uton autobuszjaratot fogunk letesiteni. ( . . . ) Igerjiik, hogy
a nagy Szoyjemnio nyomdokain haladunk s a nep erdekeinek megfelelden
kommunista modra eredmenyes esjd munkat fogunk vegezni, mellyel erdsitjuk a bekefrontot es a vilag dolgozoinak nagy tanitdjat, Sztalin elvtarsat.
Beszedenek befejezese utan felkerte a jelenlevdket a Hymnusz eleneklesere." (A kesdiDbi tanacsiileseket az Intemacionale eleneklesevel zarjak)
(Az 1950. augusztus 16-i - alakulo - tanacsiiles jegyzokonyve)
•

12. targy: Szemelyzeti iigyek (egy gyors- es gepiro es egy hivatalseged
alkalmazasa): "Gadorosi elvtars ( . . . ) felolvassa az ujonnan jelentkezolc
oneletrajzat es a Parttol kapott kadervelemenyt. A z ujonnan felvettek
mind munkassziildk gyermekei, akik ( . . . ) megertik partunk politikajat,
minden erejiikkel azon lesznek, hogy a biirokracia utolso maradvanyait
is kiirtsak a kdzigazgatasbol es ezzel is eldbbre vigyek a szocializmus epitesenek iigyet."
(Az 1950. szeptember 1-i vb-iiles jegyzokdnyve)

•

7 1 . targy. "A sorbanallasok megsziintetese erdekeben valamit tenni kell.
E z igen tag teret nyujt a reakcid aknamunkajanak, azon kiviil a dolgozok
eldl, akik sorbanallni munkajuk miatt nem tudnak, olyanok viszik ki az
elelmiszert, akik hisznek a reakcio hamis hirveresenek es az elelmiszerekre sziiksegiik nincsen, halmoznak. ( . . . ) Fel kell szdlitani a Nepboltokat es Foldmilvesszovetkezeteket, hogy ne kozoljenek vasarlo iddpontokat a kozdnse^el, mikor es milyen cikkeket fognak arusitani. Ezen
kiviil fel kell hivni a figyelmiiket arra is, irjak fel azok neveit, akik sorbanallnak. A Renddrseget fel kell hivni a sorbanallas problemajara."
97. targy: "Angyal Zoltan iskolaigazgato keri, hogy ( . . . ) a varos tulajdonaban levd dob tulajdonjogat az tittdrdcsapatra ruhazza at a varos.
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Uttoro iinnepsegeink szebbe, iinnepelyesebbe tetelehez nagy sziikseg
volna a dobra. Hatarozat: ( . . . ) A dobot a varos tovabbra is tulajdonanak
tekinti, azonban azt hasznalatra az iittorocsapatnak ajandekozza."
(Az 1950. szeptember 22-i vb-Ules jegyzokdnyve)
124. targy: "Egy tehen utan havi 45 liter tejet kell beadni, a gazdak ezen
kotelezettsegiiknek eleget is tesznek.
(Az 1950. oktober 13-i vb-iiles jegyzokdnyve)
166. hatarozat: "A I I I . iigyosztaly foglalja kimutatasba a tengeri es burgonya beadassal hatralekosok nevsorat es kerje fel a Part helyi szervezetet a nepnevelo munka elvegzesere."
167. hatarozat 8.030 F t p6thitelr61. "A varosunkban letesitendo muzeum
celjara kiszemelt epiilet atalakitasi munkalataira sziikseges a pothitel."
(Az 1950. november 10-i vb-iiles jegyzokdnyve)
1950-ben allamositottak a varos gyogyszertarait.
Dezsofi Ferenc volt polgarmester 1950-ben megirta Szentendrerol szolo, "Oreg tornyok toveben" cimti, keziratban maradt regenyet.
(Ferenczy MUzeum Adattdr, 848-74.)
1950-ben az irgalmasrendi noverek kikoltoztek a Bajcsy-Zsilinszky utcai iskola epiiletebdl.
A romai katolikus (1948-1950 kozott allami) gimnazium 1950-ben a ferences rend iranyitasa ala keriilt.

"Szulootthon. ( . . . ) Megallapitottuk, hogy az evi 150-180 szulest
figyelembe veve ket sziileszno elegendo."
(Az 1951. janudr 12-i vb-iiles jegyzokdnyve)
"A M a r x ter 6. szam alatti volt iskolaepiiletet korabban kultiirotthon
celjara akartuk felhasznalni. Folyo evi jan. ho 18. napjan a V K M es a
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Muzeumok Orszagos Kozpontja, valamint a Delszlavok Demokratikus
Kozpontja kepviseloibol bizottsag jelent meg a varosi tanacsnal, amely
bizottsag ligy dontott, hogy a jelzett epiiletet muzeum reszere fogjak
igenybe venni. E dontessel nem ertiink egyet. ( . . . ) Allaspontunk az,
hogy a szocializmus epitese soran nem a miilt konzervalasa, hanem a
szocialista jovo epitese a donto kovetelmeny."
(Az '1951. janudr 26-i vb-iiles jegyzokonyve.)
(1951-ben atadtak a Ferenczy Karoly Muzeumot, az evben harom idoszaki kepzomiiveszeti kiallitast rendeztek.)
34. targy. Kenyergabonabol 700, takarmanygabonabol 100 q a varos beadasi kotelezettsege. A z elobbibol 17 q (2,4%), az utobbibol 2,6 q (2,6%)
gyiilt be. "Utasitjuk a begyiijtesi csoport vezetqjet, hogy ( . . . ) vizsgalja
feliil a spekulans elemeket. ( . . . ) Utasitjuk tovabba, hogy a feliilvizsgalt
19 kulakot f ho 9-ig idezze meg es szolitsa fel oket bor- es gyiimolcskeszlettik beadasara."
(Az 1951. februdr 2-i vb-iiles jegyzokdnyve)
•

44. targy. Josa Miklos felajanlotta az allamnak siitoiizemet. "Sziiksegesnek latjuk a Josa iizembdl kb. 50.000 Ft-os befektetessel egy A/22
vallalat kereteben kenyergyar letesiteset." hz 5 1 . sz. hatarozattal a Pest
Megyei Tanacs hozzajarulasaVal a Kossuth Lajos utca 13. sz. alatti pekseg
allami vallalat lett Szentendrei Siitoipari Vallalat neven, Josa Miklos vezetesevel.
(Az 1951. februdr 2-i es februdr 9-i vb- iiles jegyzokonyve)

•

"135. hatarozat: Josa Miklost a Szentendrei Siitoipari Vallalat vezetese
alol 1951. majus ho 15-i hatallyal felmentjuk"
(Az 1951. dprilis 27-i vb-iiles jegyzokonyve)

•

"50. targy Furjan Janos helybeli vendeglosmester vendegldjet allami vallalat celjara felajanlotta. ( . . . ) A Vegrehajto Bizottsag a varos dolgozo lakossaganak erdekeit szem elott tartva Vendeglatoipari Vallalat alapitasat hatarozta el." (Somogyi Bacso part 4., Meleg etelek italok kiszolgalasat is
vallaljak)
(Az 1951. februdr 16-i VB-iiles jegyzokdnyve)

•

"63. sz. hatarozat. 50/1951. V B . szamii hatarozatunkkal megalapitott
Szentendrei Vendeglatoipari Vallalat reszere a G . Szabo fele volt Hatar-
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csarda vendeglot vendeglato ipar celjara igenybe vessziik."
(Az 1951. februdr 23-i vb-iiles jegyzokonyve)
"A klerikalis reakcio az ovodas es I . osztalyos gyermekeket elsd aldozasra
igyekszik bevonni. Ennek ellensiilyozasara filmeldadasok es matinek
szervezeset vegeztiik."
(Az 1951. mdrcius 2-i vb-iiles jegyzokdnyve)
"90. hatarozat. Tejjegyrendszer bevezetese. ( . . . ) Hetek ota hosszu sorok
vannak az iizletek eldtt es az elosztas jelenlegi formaja tarthatatlan."
(Az 1951. mdrcius 23-i vb-iiles jegyzokdnyve)
" M i , a Szentendrei Varosi Tanacs tagjai a szocializmus epitese, bekenk
megvedese erdekeben vallaljuk, hogy minden tanacstag egesz evben 10
dolgozo parasztnal fog nepmtiveld munkat vegezni."
(Az 1951. dprilis 13-i tanacsiiles 7. sz. hatdrozata)
"Utasitjuk Ill/b osztalyunkat, hogy ajovdben kiosztasra keriild kezmoso
(pipere) szappant kizarolag a terhes anyak es csecsemdk (1 eves korig)
kozott ossza szet."
(Az 1951. dprilis 27-i vb-iiles jegyzokdnyve)
A tojasbegyiJjtes eredmenye 20.000 darab (28%), a baromfibegyiajtese
100 kg (1,9%). 165. hatarozat: "...a nepmilveldic utjan naponta 1200
darab tojas gyiiljdn be."
(Az 1951. mdjus 25-i vb-iiles jegyzokdnyve)
"293. targy A I I . Partkongresszus tszcs ( . . . ) jelenleg 8 taggal miikodik es
fejlesztese folyamatban van. A csoport sajat erejebdl egy kocsit es lovat
vasarolt. Munkahoz valo viszonyuk j o es kb. 30 F t munkaegyseggel szamolnak. Beadasi kotelezettsegiiket 101%-ra teljesitettek." ( A szeptember 14-i vb-iilesen 12 tagrdl es 54 hold foldrdl szamolnak be.)
"293. hatarozat: ( . . . ) folyo ho 25-en d.e. 10 orara a V B . elnoke hivassa
be a helybeli papokat es hasson oda, hogy a piispoki hatarozatnak
megfelelden a termeldszdvetkezeti mozgalmat tamogassak."
(Az 1951. augusztus 24-i vb-iiles jegyzokdnyve)
"312. Targy. A Vdros Rozsa T S z miikodese. A T S z foldterulete 435
khold. A csaladok szama 41. Gabonatermelesben j o eredmenyt ertek el,
azonban a kapas ndvenyek termeleseben lemaradas van. Amennyiben a
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T S z megfeleld mertekben letszamban nem emelkedik, ugy ez esetben
foldteriiletet csokkenteni kell."
(Az 193i. szeptember 7-i vb-iiles jegyzokdnyve)
•

1951. oktober 1-en 17 t a ^ a l megalakult a Szentendre jarasi es varosi
Epiilet- es Lakaskarbantartd Szovetkezet (1957-tdl Szentendrei Epitdipari Szovetkezet).
"341. targy. A z eberseg ellendrzese. ( . . . ) A miiszaki osztaly a terkepeket,
vazlatokat es hivatalos iratait a jovoben j o l zarhato helyen tartsa. A mezdgazdasagi osztaly helyisegeinek kulcsat munkaidd utan nem szabad a
szegre felakasztani, hanem azt a portasnak le kell adni."
(Az 195i. oktober 5-i vb-iiles jegyzokdnyve)

•

"Bekekolcsdn kiertekelese. A 248.000 Ft-os eldiranyzattal szemben a
lejegyzett osszeg 205.000 Ft, vagyis 83%", - ami megfeleld arany.
(Az 1951. november 2-i vb-iiles jegyzokdnyve)

•

"180. hatarozat. A z dszi melyszantas munkalatai vontatottan haladnak.
A z allando esozes miatt a traktorok szantani nem tudnak. A lofogattal
rendelkezd fuvarosok tulnyomo resze az eldirt lovankenti 7 kh szantasi
kotelezettsegenek nem tett eleget, elleniik a kihagasi eljaras megindithatd."
(Az 1951. november 30-i vb-iiles jegyzokdnyve)

•

A V B . 404. sz. hatarozataval zar ala vette ket temetkezesi vallalkozo felszerelesi targyait. "Ennek igenybevetelevel varosi temetkezesi vallalatot
letesitiink. ( . . . ) Megallapitjuk hogy a vallalat alapitasa indokolt, mert a
dolgozok erdeke megkivanja, hogy a temetkezesi szolgaltatast varosunkban allami szektor eszkozolje."
(Az 1951. november 30-i vb-iiles jegyzokdnyve)

•

A Vegrehajto Bizottsag Banhegyi Janost valasztja tanacselnokke es Lazar
Palt tanacselndkhelyettesse.
(Az 1951. december 7-i vb-iiles jegyzokdnyve)
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9_52
"Megnyitottuk a Marx teri uj nepboltot, amely este 1/2 8-ig van nyitva
es ezzel a dolgozok regi kivansaga teljesedett. Megnyitotmk a Vas-edenyhaztartasi nepboltot es 15-en megnyilik a fehernemu- es harisnyajavito
miihely. A foldmiSvesszovetkezet izbegi iizletet aruhazjellegiave fejlesztette es szikviziizemet letesitett. 19-en megnyilik a Beke etterem es
szalloda. Itt a dolgozok j o minosegii es olcso etelekhez fognak j u t n i .
Megnyitottuk az uj cukraszdat. ( . . . ) Szervezes alatt van a szabo kisipari
KTSz."
(Az 1952. janudr 11-i tandcsiiles jegyzokdnyve)
"Termeny, tojas es baromfi beszolgaltatasi kotelezettsegiinknek 100%-ig
eleget tettiink. ( . . . ) Adofizetes teren sulyosan le vagyunk maradva, mert
januar havi terviinket egyiittes adoban 56%-ra, foldadoban 65 es
bekekolcsonben pedig 82%-ban teljesitettuk."
(Az 1952. februdr 8-i tandcsiiles jegyzokdnyve)
" 1 . Belyegzot kell beszerezni, melynek szovege az adofizetest szorgalmazza. Ezen belyegzot minden varosban levd maganfelhez cimzett
kiadvanyra ra kell nyomni. 2. Falitablara fel kell irni a j o l es rosszul
fizetd addzdkat. 3. A helybeli moziban vetiteni kell az eldzd pontban
emlitetteket."
(Az 1952. mdrcius 3-i vb-iiles jegyzokdnyve)
"Megalakult 11 kisiparosbdl a gepjavito K T S z . " [Pontos neve: Szentendrei Mezdgazdasagi Gepeket es Felszereleseket Gyarto es Javito
K T S z , a Vas- es Kazanipari K T S z elddje.]
Banhegyi Janos tanacselnok arrol is beszamol, hogy "...marcius ho 9en, Rakosi elvtars sziiletesnapjan megnyitottuk a korszerii szep varosi
kdnyvtarat. Melto keretek kozott iinnepeltiik meg nagy tanitdnk es vezeriink, Rakosi elvtars 60. sziiletesnapjat. ( . . . ) Beszamol arrol, hogy az
ev I I . negyedeben 500 vezetekes radiot kap varosunk, melybdl 300 az i z begi dolgozo parasztsagnak, 200 pedig a belteriileti dolgozoknak jut.
( . . . ) Kemenyebben kell fellepnunk a dolgozo nep ellensegeivel szemben, akik mindenkeppen azt akarjak meggatolni, hogy orszagunk fejIddjdn es a dolgozo nep hatalma megszilarduljon. Ilyenek pi. ( . . . ) [ A
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felsorolt 43 nev kozt szerepel ket volt polgarmester, Antolik Arnold es
Dezsofi Ferenc neve is]. Ezeknek magatartasat figyelemmel kell kiserniink es le kell lepleznunk oket, amikor szocialista epitesiinket es bekenket akarjak meggatolni."
(Az 1952. mdrcius 15-i tandcsiiles jegyzokdnyve)

Eletmod a kirakatban

•

1952. aprilisaban megalakult a Szentendrei Keramia Haziipari Termeloszovetkezet, a kesobbi Szentendrei Ipari Szovetkezet es a Keramia Telep
elddje.
Banhegyi Janos tanacselnok kiilpolitikai beszamolojabol: "Az amerikai
megszallas nyoman egyre fokozddo ehseg es nelkiildzes koltozott egesz
Nyugat-Eurdpa marschallizalt orszagaiba. A z arak 3,5-szeresere
emelkedtek, a dolgozok az utcara keriilnek. Annyi keresetiik sines a
dolgozoknak, hogy letfenntartasukat biztositani tudjak. ( . . . ) A m i
eredmenyeink azok, amelyek szorosra huzzak az imperialistak nyakan a
hurkot, amelybdl azt hiszik, hogy egy ujabb vilaghaborii kirobbantasaval
tudnak kimenekiilni."
"Szabo Jozsef volt az elsd hozzaszolo, aki k i i l - es belpolitikaval foglalkozik es onkritikat gyakorol, hogy a szdld metszeset nem vegezte el ide-
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jeben es ezert jogosan megbuntettek. Ketlakisaganak felszamolasara igeretet tesz, 700 negyszogolnyi teruletet ellenszolgaltatas nelkul az allamnak felajanlja."
"Kosa Istvan hozzaszolasaban felajanlja, hogy hazadqjat augusztus 20-ra,
Alkotmanyunk iinnepere teljes egeszeben kifizeti, mert megertette azt,
hogy az adofizetes allampolgari kotelesseg. Keri dolgozo tarsait, hogy
minel tobben kovessek peldajat."
. "A gyiimolcsosok nagy altalanossagban eleg rosszul allnak, a Kerteszeti
Vallalat gyiimolcsoseben kb. 80-90%-os hernyokartetel van."
"Szarvasmarha allomanyunkat 206 darabrol 397 darabra,
16
"
134
137
sertes
"
640
681
• juh
"
19
19
baromfi
"
1250
6500
" kell fejleszteni."
(Az 1952. mdjus 9-i tandcsiiles jegyzokdnyve)
•

"A Szovjetunio vezette beketabor egyre novekvo erovel sikeresen harcol
a haborus gyujtogat6k vadallati terveinek meghiusitasaert. E z t a bekeharcot dolgoz6 paraszts%unk is magaeva tette, mely megnyilvanult abban,
hogy elso felevi begyfijtesi tervet tulteljesitette. Ennek eredmenye volt
az is, hogy elnyertiik a jaras vandorzaszl6jat Tahitotfalu kozsegtol. ( . . . )
A z ellenseg ismet vereseget szenvedett, amikor fagykarveszelyrdl beszelt, mert termeseredmenyeink alaposan racafolnak erre."
A tanacselnok "...a vizvezetek bekapcsolasaval kapcsolatban kijelenti,
hogy jovo evre ujabb torleszteses kolcsont kapnak."
(Az 1952. Julius 18-i tandcsiiles jegyzokdnyve)

•

"Varosunk gabonagyujtesi tervet 105%-ra teljesitette. Ezert megkaptuk
a szabadpiaci ertekesites jogat buzara, rozsra, arpara es zabra. ( . . . ) D o l goz6 parasztsagunk valamint a termeloszovetkezetek dolgoz6i sertesbeadasi terviiket 152%-ra teljesitettek, ezzel szemben a kulakok szabotaljaka sertesbeadast. ( . . . ) Varosunkdolgoz6 parasztsaga szeptember ho
18-aval 112%-ra teljesitette burgonyabeadasi kotelezettsegeit, amiert
hamarosan megkapjuk a szabadpiaci ertekesites jogat. ( . . . ) A vaci jaras
termeloszovetkezeti csoportjai valamint dolgoz6 parasztsaga versenyre
hivja ki a szentendrei jaras termeloszovetkezeteit es dolgozo parasztjait
a Nagy Oktoberi Szocialista Forradalom unnepenek, november 7-enek
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tiszteletere. ( . . . ) AJarasi Tanacs V B . elnoke hozzaszolasaban ( . . . ) beszel
a tanacsok egyre novekvo fejlodeserol, a mai tanacselnokokrdl, akik
munkasokbol es parasztokbol lettek es megalljak megjobban a helytiket,
mint a mult diplomas urai. Tanacsaink az iden sokkal jobban viszik az
ellenseg elleni harcot es naprol napra jobban toltik be a proletardiktatura
funkcioit."
(Az 1952. szeptember 19-i tandcsiiles jegyzokdnyve)
•

•

•

"A mezogazdasagi munkalatok rossz, illetve hataridore nem teljesitese
miatt a termeloszovetkezeteink, a gepallomas es az egyeni termelok ellen
a legsiilyosabb fegyelmi, illetve rendori, biintetobiroi eljarasok folyamatba tetele szukseges."
(Az 1952. oktober 18-i vb-iiles jegyzokdnyve)
I
"A I I . Partkongresszus tszcs a zarszamadasoknal 20 Ft-os munkaegyseget osztott k i es emellett meg termenyjuttatast is osztott, igy ez a
tszcs egyike a jaras teruleten a legjobbaknak. ( . . . ) Marko Sandor a Voros
Rozsa Tsz lemaradasarol beszel es arrol, hogy ha esetleg kisebb osszegek
keriiltek kifizetesre, annak oka, hogy hatalmas allami kolcsonoket f i zettek vissza ebben az evben, s ez erosen megnovelte a T S z vagyonat.
( . . . ) A Kozlekedesi Miniszterium altal a regi futballpalyanknak karteritese fejeben 87.000 Ft-ot kaptunk az uj sportpalyanak epitesehez.
( . . . ) november ho 1-en megkezdtek varosunkban a vezetekes radio bevezeteset, amely egy iijabb kedvezmeny a dolgozok szamara." Banhegyi
tanacselnok ".. .felolvassa ket littordpajtasnak sziileihez irt levelet, melyben a gyermekek kerik sziileiket, hogy teljesitsek beadasi es adofizetesi
kotelezettsegiiket."
(Az 1952. november 21-i tandcsiiles jegyzokdnyve)
1952-ben megalakult a Varosgazdalkodasi Vallalat a Varosi Kerteszeti
Vallalat atszervezesevel. Profilja: kerteszet es allami ingatlanok kezelese.
1952-ben megalakult az Allami Biztosito szentendrei jarasi fiokja.
A rossz kiilso- es kedvezotlen szemelyi feltetelek miatt 1952-ben megszilnt a varosban az ipari tanulo kepzes.
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9i3
"Veninger Gyorgy foglalkozik a sorbanallas kerdesevel, felemliti, hogy
nem volna-e jobb, ha jegyrendszer lenne. A tanacsiiles egyhangulag felall es ziigolodik fenti hozzaszolas felett es tiltakozik fenti javaslat ellen."
"Cs. Kovacs Albert, a tiizoltosag parancsnoka oromet fejezi ki Partunknak es Kormanyunknak es dolgozo nepiinknek azzal szemben, hogy
bekoltozhettek a hatalmas es korszerii uj tiizoltolaktanyaba."
"Rakosi elvtars sziiletesnapja tiszteletere 25 dolgozo parasztot szerveziink paros versenyre mezogazdasagi es begyiijtesi vonalon."
(Az 1953. janudr 23-i tandcsiiles jegyzokdnyve)
"A Varosi Tanacs V B . elnoke bejelenti, hogy a mai tanacsiiles egyetlen
napirendi pontja: megemlekezes Sztalin elvtarsrol."
(Az 1953. mdrcius 8-i tandcsiiles jegyzokonyve)
"Varosunk egyenileg dolgozo parasztsaga egy resze mar megtalalta a helyes utat, hogy a termelo csoport, a nagyiizemi gazdalkodas adja meg a
boldogabb eletet a dolgozo parasztsagnak, amely megmutatkozott az e l miilt hetekben, j o egynehany becsiiletes paraszttal erdsodott meg a most
egyesiilt Aprilis 4. Tsz."
(Az 1953. mdrcius 20-i tandcsiiles jegyzokdnyve)
"Az Aprilis 4. Tsz elnoke ismerteti a mezogazdasagi munkak allasat, beszel arrol, hogy a hianyossagok a lovak gyenge takarmanyozasa miatt
vannak. (...) A Vegrehajto Bizottsag segitseget keri, hogy az iijonnan
egyesiilt Tsz meg mdjon erosodni."
"Fekezziik a baromfibeadast, mert az esedeg a kesobbiek folyaman karos
hatassal lehet a tojasbeadasra."
(Az 1953. dprilis 11-i vb- iiles jegyzokdnyve)
"Vince Janos, a Keramia K T S z dolgozqja kritikat gyakorol a K T S z fele.
(...) Keri a Vegrehajto Bizottsagot, hogy legyen segitsegiikre egy kiilonallo agyagipari K T S z szervezeseben."
(Az 1953. mdjus 29-i tandcsiiles jegyzokdnyve)
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•

"A nepmdvelodesi eloado szervezze meg az uttoroket es pedagogusokat
kulturmusor cseplogep melletd tartasara."
(Az 1953. Julius 11-i ub-iiles jegyzokdnyve)

•

"A leanyiskola igazgatqja oromet fejezi k i , hogy a delutani tanitas megsziJinik. Felajanlja, hogy az iskolaban levo minden felesleges padot es
szeket atadnak a fiuiskolaba az uj tantermek reszere."
"Tamassy Jozsef elvtars tanacstag (...) megemliti, hogy mar eveken keresztiil Szentendren lakas nem epiilt. Javasolja, hogy a bekekolcson 20%at a varosi tanacs lakasepitesre forditsa."
"Szabo Ferenc elvtars tsz-tag elmondja, hogy igyekezett az ellenseg a
termeloszovetkezetben is bomlaszto munkat vegezni. Eleinte ugy nezett
ki, hogy sok kilepd tagunk lesz, de az ellensegnek a hangjat letortiik es a
kilepok szama leapadt."
"Varga Ferenc, a Jarasi Tanacs V B . elnoke megemliti, hogy a varos szep
eredmenyeket ert el a nagybegyiljtes idejen, kulon megdicseri Banhegyi
Janos vb-elnok kitarto munkajat. (...) Megbiralja Banhegyi elvtars beszamolqjat azert, mert a hibakat nem tarta fel es nem ismertette, hogyan
ohajtja azokat kijavitani. (...) Ugyanugy ki kellett volna hozni E l n o k
elvtarsnak a hibakat, mint ahogy a Part Kozponti Vezetosege feltarta a
hibait."
Marko Sandor, az Aprilis 4. Tsz elnoke: "Eddig 3,14 Ft-ot fizettiink ki
munkaegysegenkent, de a napokban fel tudtuk emelni 8,50 Ft-ra. E s a
vegleges elszamolas lehetove teszi, hogy kb. 12 Ft-ot fizethetiink ki m u n kaegysegenkent."
(Az 1953. szeptember 25-i tandcsiiles jegyzokdnyve)

•

A Tsz kepviseloje "...beszamol a Tsz beadasi kotelezettsegenek teljesiteserol. Elmondja, hogy nem lesz annyi kukoricatermesiink, amely fedezne a beadasunkat, igy a tavalyihoz hasonloan egy bizonyos mennyiseget
at kell utemezni sertesre."
Szentendre varosnak jelentos beadasi hatraleka van. "A fennallo hatralek
abbol adodik, hogy a kotelezettek koziil tobb mint 50%-anak kevesebb
termett, mint amennyi a beadasi kotelezettsege. Igy a hatralek nagyobb
reszet megvett termenybdl kell teljesiteni."
(Az 1953. oktober 17-i vb-iiles jegyzokdnyve)
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"Banhegyi Janos vb-elnok rater a Kozponti Vezetdseg juniusi hatarozatara, ismerteti, (...) hogy mit jelent a varos dolgozoinak az add csokkentese es ehhez hasonlo tobb dolgok."
Marko Sandor, Aprilis 4. Tsz : "Tizenket kilepd tag volt, de ezzel szemben het uj belepd t a ^ a l szaporodott a Tsz, fgy elmondhatja, hogy a Tsz
nem rovidiilt meg."
"Falk Lajos elvtars javasolja, hogy az O N C S A telepen a vizvezeteket m i eldbb szereljek be. A kozelben levd gepallomastdl meg lehetne oldani az
atvezetest. A z ott lakok messzi teriiletrdl hordjak a vizet. Elmondja meg,
hogy egy szoba-konyhas lakasban 10-en, de van, ahol 12-en is laknak.
Keri a Vegrehajto Bizottsagot, hogy vizsgaljak meg azokat a csaladokat
es juttassak lakashoz."

(Az 1953. november 13-i tanacsiiles jegyzokdnyve)

9J4
"AJarasi Tanacs V B . 808/1953. szamu hatarozata alapjan Banhegyi Janos
vb-elndk helyebe Orfi Peter elvtarsat nevezte ki vb-elndknek 1954. evi
januar ho 1-i hatallyal."
A Jarasi Szolgaltato es Vegyesipari Szovetkezet fodraszreszlegeben
"...feloszlatasi hangulat uralkodik, ennek a megsziintetese erdekeben
sziikseges lenne, ha f. ho 14-en a kdzgyiJlesiinkdn a megyei K I S Z O V
egyik vezetd tagja is reszt venne."

(Az 1954. janudr 9-i vb-iiles jegyzokonyve)
"A jelzett K T S z a megalakulassal mintegy 35.000 F t addssaggal indult.
Azota ez a K T S z mintegy 130.000 Ft-os addssaggal kiizd es ebbdl kilabolni soha nem bir. (...) Ezert javasolja a Vegrehajto Bizottsag a nevezett
K T S z feloszlatasat es helyebe a varos teruleten allami fodraszuzlet letesiteset."

(Az 1954. februdr 6-i vb-iiles jegyzokdnyve)
"Az iskolak tanuldcsoportonkenti beosztasa az 1954/55-6s tanevre: Izbegen 8 vegyes altalanos iskolai csoport, a Rakoczi es Alkotmany iiton 15
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flucsoport, a Bajcsy-Zsilinszky uton 16 lefanycsoport, 1 gyogypedagogiai
csoport, 2 napkoziotthonos csoport."
A Tsz helyzete: "...dacara a terulet felosztasanak es egyenek fele valo
kiadasanak, az idoszerii munkalatokbol a tagsag nem veszi ki a reszet, a
tagsag tobb mint 50%-a egyaltalan nem dolgozik. Nines vegrehajtva a behordas biztositasa, nines elvegezve a magtarak tatarozasa, kitakaritasa es
fertotlenitese. (...) A D u n a melletti also hatarba kihelyezett szarvasmarhaallomany asvanyi so, -anyaghianyban szenved, a volt Terner fele kastely epiiletenek vakolatat ragjak es nyaljak."
(Az 1954. Junius 19-i vb-iiles jegyzokdnyve)
•

"Ruhazati cikkekbdl valtozo volt az ellatottsag. Teljes aruval valo ellatas
soha nincsen. Mindig kell, hogy valami hianyozzon, vagy agynemilfeleseg vagy gyerekholmi, gyerek fehernemu' stb. Megallapitottuk azt,
hogy a boltvezetok elegendo mennyisegben teszik meg megrendelesiiket, ellenben soha nem kapjak meg azt teljes egeszeben. ( . . . ) E l e l m i szerellatasnal kiilonosebb hiany nem mutatkozott. H i i s - es hentesaru,
mint alapveto elelmiszer igaz, hogy egyes esetekben hianyzott, ami v i szont orszagos jellegu. ( . . . ) Keves a varos teriileten a sor es bor valamint
a szodafelesegek. A z a megallapitasunk, hogy a Troszt inkabb Visegrad
es Leanyfalu kozsegben adja le a nagyobb keretet, mert ott sokkal tobb
a kirandulo. (...) A masodik negyedevben az ostermeloi felhozatal fokozodott es a heti ket piaci napon az arumennyiseg kielegito." (Orfi Peter
vb-elnok beszamolqja)
(Az 1954. Julius 10-i vb-iiles jegyzokdnyve)

•

A z 1950 ota miJkodo Alkotmany tszcs-rdl "...a Varosi Tanacs V B . megallapitotta, hogy a csoport nem megfeleld mddon gazdalkodik es m i i kddik az egesz tagsag osszetetele nem biztositja a tovabbiakban sem a
tszcs egeszseges miikodeset ahhoz, hogy a kesdbbi iddk folyaman atalakuljon I I . vagy I I I . tipusu Tsz-sze. Ezert javasoljuk annak feloszlatasat."
(Az 1954. jiilius 31-i vb-iiles jegyzokdnyve)

•

A z ujonnan megvalasztott Vegrehajto Bizottsag elsd iilesen "...egyhangiilag hozott hatarozattal Katona Sandort vb-elnoknek es Szelenyi
Istvant titkarnak megvalasztja."
(Az 1954. december 6-i vb-iiles jegyzokdnyve)
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955
A z 1955. majus 25-i vb-iiles egyetlen napirendi pontja:
"A falusi osztalyellenesseg ellen vivott hare". Vitakerdesek:
1. M i t tanit a mandzmus-leninizmus a falusi osztalyharcrol?
2. Hogyan alkalmazza Partunk parasztpolitikajaban a lenini tanitasokat?
Reszletet olvasnak fel Sztalin: Jobboldali elhajlas az SZKP-ban cimii
irasabol.
Hozzaszolasreszletek: "A kulaksag elleni harcban ellanyhulas kovetkezett be, ami eleve helyteien volt. Nyilvan ez is osszefiiggott Nagy Imre
jobboldali politikajaval."
"Sz. I . vb-tag nem ert egyet S. hozzaszolasaval, - amit nyelvbotlasnak
nevez - mert nem a jobboldali elhajlasok mellett, hanem ellene kell harcolni."
(Az 1955. mdjus 25-i rendkiviili vb-iiles jegyzokdnyve)
"Az Aprilis 4. Tsz szepen teljesiti beadasat. Meglatszik, hogy a Partbizottsag sokat foglalkozik veliik. (...) Katona Sandor vb-elnok is igen
sokat foglalkozik a Tsz-szel, segit munkajukban."
(Az 1955. mdjus 27-i vb-iiles jegyzokdnyve)
" . . . { . ho 18-an megalakult egy uj I I I . tip. Tsz U j Elet nev alatt tiz taggal.
( . . . ) A z egyenileg dolgozo parasztsagrol nevsor rendelkezesre all s naluk
az agitaciot be kell inditani. ( . . . ) Most a tovabbiakban donto feladat
elottiink az Aprilis 4. es az iijonnan alakult U j Elet Tsz tovabbi megszilarditasa es megerositese.
Sumeg Bela vb-tag kerdi, hogy m i van a szolo es gyiimolcs szakcsoporttal. Katona Sandor valaszaban kifejti, hogy van mar 11-12 tagja a
csoportnak, csak az a baj, hogy mindezideig mtlkodesi szabalyzatot nem
tudtak beszerezni. ( . . . ) Katona Sandor vb-elnokjavasolja, hogy a gazdak
nevsorat utcankent szet kell osztani a vb-tagok kozott, akik segitseget
fognak nytijtani a tsz-agitacios munkaban. ( . . . ) Azonban a tagsag fejlesztesevel kapcsolatban nagyon vigyazni kell a mindsegre. Alaposan
meg kell valogatni, hogy a TSz-be csak becsuletes dolgozo munkasok
keriiljenek."
(Az 1955. jiilius 22-i vb-iiles jegyzokdnyve)
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•

1955. szeptember 1-en egy human- es egy real osztallyal - 52 tanuloval
es 5 tanarral - beindult a Szentendrei Allami Altalanos Gimnazium a
Bajcsy-Zsilinszky utcai Altalanos Iskola epiileteben.

•

"Katona Sandor vb-elnok eloljaroban ismerteti a Megyei Tanacstol kapott tavmondatot, mely szerint minden erovel a vetesi munkakra kell
allni, ha kell, a tanacs egesz apparatusat erre kell megmozgami. Sz. ekkor elmondja, hogy helyes lenne, ha a gyerekek dolgozatai az iskolaban
iigy szolnanak, hogy kerdesekkent vetne fel a gyerek a sziilok fele, hogy
eleget tett-e az dszi munkanak. E . iskolaigazgato elmondja, hogy valdban, tollbamondas iitjan meg tudjak oldani a segitseget."
Autdbuszvard helyiseget terveznek Izbegre, megkezdik Izbegen a vizvezetek epiteset is.
(Az 1955. oktober 28-i vb-iiles jegyzokonyve)

•

"Az elmult evben a tanulok 45%-a vett reszt hitoktatasban, most pedig
47,5% a jelentkezd."
"Mit tesznek annak erdekeben, hogy a tanulok az allami altalanos gimnaziumba kerjek felveteliiket, ne pedig a katolikusba? Valasz: " H a a
gimnaziumot a mult evben eldbb megkaptuk volna, tobb lenne a tanulok szama, de utolso pillanatban tudtuk csak beinditani es addig a tanulok mas iskolaba iratkoztak be, tobbek kozott sokan a Ferences G i m naziumba is" - kiilonben sines a leanyiskolaban tobb gimnaziumi tanulo
szamara hely.
Az ipari csoport beszamoldjaban a kovetkezd gyarakrdl, KTSz-ekrdl esett
szo: Keziszerszamgyar, Mosoda Vallalat Szentendrei Uzeme, Varosi Tanacs
\fegyesipari Vallalata, Mezdgazdasagi K T S z , Lakaskarbantartd K T S z , Jarasi
Cipesz K T S z , Jarasi Szolgaltato K T S z , Keramia Haziipari Szovetkezet.
A V B . Kereskedelmi Csoportjanak beszamolojabol: "Kerjiik a Megyei
Tanacsot, adjon utasitast a Mezoker fele, hogy a havi burgonyamennyiseget negy egyenld reszre osszak el es minden heten osszak szejjel, hogy
ne legyen az a helyzet, mint oktober honapban, hogy a ho elejen ideziidftottak a sok burgonyat s hd vegen burgonya nelkiil allt a varos. ( . . . )
A tojasellatas vonalan is komoly bajok vannak, miota a Belkereskedelmi
Miniszterium letiltotta a magankereskeddk arusitasi lehetdsegeit. ( . . . )
Sajnos, husvonalon igen gyenge az ellatasunk."
(Az 1955. november 11-i vb-iiles jegyzokdnyve)
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•

1955-ben a szulootthon a volt Abranyi villaba keriilt.

•

Tobb mint 10 szakmaban, 126 tanuloval 1955-ben ismet megindult a
varosban az ipari tanulo kepzes a Rakoczi liti Altalanos Iskola tantermeiben, nem onallo intezmenykent.
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A z ideiglenes N e m z e t i B i z o t t s a g
mukodese

(I956-I957)

"...a vdros teruleten a nyugalom, fegy elem es rend helyredllitdsdra irdnyult."

I9j6
•

1956. j anuar 1 -en alakult a P E V D I elodj e egy volt vendeglohelyisegben,
osszesen hat taggal.

• A forradalom elotti utolso vb-ules targysorozatabol:
A megye varosi kezelesbe akarja adni a Keziszerszamgyarat, ami ellen a
helyi V B . tiltakozik.
Romlott a varosban az adomoral.
E l kell bocsatani a mezdgazdasagi csoport vezetqjet, sok ellene a lakossagi panasz. "Egy idosebb, paraszti tipusu ember kellene" - veli egy tszben dolgozo vb-tag.
Hosszas vita, egyeztetes utan egyhangulag elfogadjak a varos 1957-es
kdltsegveteset 6.688.800 F t kiadassal es 761.900 F t bevetellel.
A z iiles utolso temaja: "Jenei J e n d vezetd igazgato bejelentette, hogy lehetetlen allapot van az iskolakban a tiizeles teren, mert a kapott Tiiker
alagyujtdssal nem kepesek begyiijtani a hivatalsegedek. H a ennek a fele
araert fat vehetne, meg tudna javitani a helyzetet, de a keze kdtve van,
mert a fennalld rendelkezesek ertelmeben nem vasarolhat. Keri a Vegrehajto Bizottsag segitseget.(...) A Vegrehajto Bizottsag egyhangu szavazattal meghozza a kovetkezd hatarozatot: 121.sz. hatarozat. A Vegre• hajtd Bizottsag Jenei Jend vezetd igazgato javaslatara keri a Pest Megyei
Tanacs V B . - t , hogy tegyen eldterjesztest a Minisztertanacshoz annak
erdekeben, hogy a kdziileteknek a T u k e r alagyujtds helyett engedelyezzen ttjzifa vasarlasat, ami fele koltseggel jobban megoldhatd volna.
Utasitja a V B . vezetdseget, hogy a jelen hatarozatot az eldadottak alapjan
terjessze fel a Megyei Tanacs Vegrehajto Bizottsagahoz. Hataridd: azonnal."
(Az 1956. oktober 12-i ub-iiles jegyzokdnyve)
•

1956. oktober 23-an 9 - fel 10 tajban a Fdteren dsszegyiilt tomeg - tobbnyire fiatalok- spontan elhatarozassal a laktanyaba ment, Krajcsovics
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Marton helyi tanar es a laktanyaban katonaskodo nepszerfl fovarosi futballkapus (Aczel) beszede a tomeg melle allitotta a katonakat, akik a civilekhez csadakozva a varoshaza ele vonultak. A varoshaza mellett ".. .allvanyt acsoltak ossze, mely elott gyiilekezett a varos lakossaga, koztiik
Huzsvik Gyorgy iigyved is, s megjelentek a hangadok is. Rovid ido alatt
megalakult a forradalmi bizottsag, melybe kozfelkialtassal Zauer Janos
helybeli epitdmestert is bevalasztottak. Zauer azonban ragaszkodott ahhoz,
hogy az emelvenyrdl tavolitsanak el egy Bella nevii szemelyt, aki E r delybol telepiilt ide, majd partfunkcionarius lett beldle. E z meg is tortent.
E z t kovetden megalakult a munkastanacs, melynek kesdbb Zauer lett az
elnoke. A z d fellepesenek koszonhetden a forradalmi iddszak alatt nem
volt semmifele atrocitas, verontas. A varos lakoi driiltek annak, hogy gydzdtt a forradalom s ki fognak menni az oroszok. November 4-e utan
Zauert elvittek a pufajkasok, megvertek, egy iddre bdrtdnbe zartak.
Huzsvik Gyorgy is hasonlo sorsra jutott, bdrtdnbdl vald szabadulasa utan
is hatranyos megkiilonbdztetesben volt resze."
(Zsigmodi Karoly szentendrei lakos uisszaemlekezeset lejegyezte Nouacsek Vojnics
Kornel helytdrtenesz 1993 oktobereben.)
(Az idezett visszaemlekezes lenyeget mas visszaemlekezesek - pi. dr.
Stefanovits Emilne Huzsvik Jovanka, 1988. szeptember - is igazoljak.
Ismet masok emlekezete szerint Csia Sandor volt hivei probaltak szelsdseges hangulatot kelteni, de a tdbbsegeben passziv lakossagot nem tudtak maguk melle allitani. Tobbek szerint a legsulyosabb problemat a nagyobb iizemek termelesenek ideiglenes leallasa jelentette.)
•

1956. Oktober 12-tdl december 6-ig nines hivatalos feljegyzes a vb-iilesek
jegyzdkonyveit tartalmazd kotetben. 1956 december 6-an kelt egy jegyzokonyv "a varosi tanacs epiileteben megtartott ertekezlet alkalmabdl",
ahol megjelent a megyei V B . elndkhelyettese, a megyei Elelmiszeripari
Osztaly vezetdje es a megyei Kereskedelmi Osztaly kepviseloje. A z iilest
Katona Sandor vb-elndk vezeti es napirend eldtt "...elmondja, hogy a
szentendrei munkastanacsok altal a Vegrehajto Bizottsagba delegalt tagokkal (dr. Huzsvik Gyorgy es Zauer Janos) egeszitddne ki a feloszlott
Vegrehajto Bizottsag, amely hivatva volna a tovabbi intezkedesig a varos
iigyeinek intezesere. " A megyei vb-elnokhelyettes tajekoztatasa szerint
ez a testulet "amig a felettes vegrehajto bizottsag az iij V B . kiegesziteset
nem hagyja jova, addigjogervenyes hatarozatot nem hozhat. ( . . . ) Megallapitotta a megyei V B . , hogy nem volt helyes az eljarasa a Nemzed B i zottsagnak es a Varosi Tanacs V B . elnokenek az egyes varosi alkalma-
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zottak munkaviszonyanak megsziintetesevel kapcsolatban. Ezert ezeket
a hatarozatokat [a megye] megsemmisitette es utasitotta a varosi tanacs
V B . - t az elbocsatott dolgozoknak allasaikba valo visszahelyezesere."
Zauer Janos: "Nyilvan nem tudja a megyei tanacs, hogy a forradalmi tomeg, Szentendre varos lakossaganak kivansagara lettek eltavolitva az apparatusban nem kivanatos szemelyek. N e m volna helyes iijbol folizgatni a
tomeget azzal, hogy az altaluk kifogasolt szemelyeket visszaallitanak regi
munkakoriikbe."
Huzsvik Gyorgy kerdese a megyei tanacs V B . elnokhelyettesehez: 'Az
O n allaspontja ezek szerint, hogy azok, akik a nep kivansagara el lettek
bocsatva, visszajojjenek? H a ez, akkor tessek ezt hangos hiradon keresztul a varos lakossaganak tudomasara hozni."
"Laszlovszky Antal reszletesen elmagyarazza a forradalmi esemenyeket.
( . . . ) Nepes kiildottseg jelent meg a tanacshaza eldtt, akikkel felvette a
targyalast es akik egydntetilen koveteltek a kifogasolt szemelyek elbocsatasat azzal a kijelentessel, hogy amennyiben nem tudjak elintezni, majd
elintezik ok."
"Szijartd Lajos megyei vb-elnokhelyettes ( . . . ) velemenye szerint mindazon szemelyek, akik el lettek bocsatva, mindaddig maradjanak tavol a
hivataltdl, amig iigyiikben az uj, megye altal megerdsitett Vegrehajto
Bizottsag nem ddnt."
A kozellatasrdl szdld beszamolot "Homyak Janos kiegesziti azzal, hogy amikor az Ideiglenes Nemzeti Bizottsag vette kezebe a varos iigyeinek intezeset,
a tobbi sok feladat kozott gondoskodott arrol, hogy az ApORT-nal kezeit
iizemanyagok biztonsagba helyeztessenek, (...) semmi zavar nem volt. Sikeriilt a meglevd keszletek igazsagos felosztasaval a jaras es a varos uzemeinek
az iizemanyagot biztositania az erdekeltek megelegedesere. Megjelent az
A F O R T kozponti intezkedese es minden eddigi intezkedest felnigva miikddesevel csak zavart kelt. (...) A forradalmi iddszak alatt a varos teriileten levd
iizemek tehergepkocsijai hordtak az elelmet es egyeb kozsziiksegleti cikkeket, ma azonban az iizemek nem tudjak a varos ellatasat biztositani, mert az
A F O R T kozponti intezkedese kovetkezteben nem jumak iizemanyaghoz."
"HomyakJend ( . . . ) elmondja, hogy most a napokban is komoly mennyisegil gyutacsot szedtek ossze a gyerekektdl, nem beszelve arrol, hogy ezeket
allandoan robbantjak, tobb baleset tortent a hegyekben, ahol a honvedseg
Idszerraktarai vannak minden drizet nelkiil - ket raktar nyitva - kb. ket tonna
gyutacs es Idszer fekszik szerteszet, a gyerekek hordjak es feld, hogy gondatlansag kovetkezteben olyan robbanas tortenik amely pusztulasba donti I z beget es a fel varost."
( A nem jogeros testulet 1956. december 6-i ulesenek jegyzokonyve)
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•

"Katona Sandor vb-elnok bejelenti, hogy a forradalmi esemenyek kovetkezteben a V B . lemorzsolodott, tobben lemondtak es oktober 23. ota
tobbszori osszehivas megkiserlese mellett egyaltalan nem mukodott. ( . . . )
a V B . Elekes Zoltanne vb-tag lemondasat elfogadja. A V.B.-bol visszahivja Vadasz Janos vb-elnokhelyettest, Szflcs Jozsef es Apfel Janos vbtagokat. A visszahivottak helyebe kooptalas utjan Hornyakjeno, Kovacs
Janos kovacs, Zabeczky Jozsef es Nyilas Istvan tanacstagokat hiyja be."
(1956. december 14-i ub-iiles jegyzokdnyve)

•

"Hornyakjeno ( . . . ) beszamolt a Nemzeti Bizottsag megalakulasarol es
miikodeserol. Elmondta, hogy a Partnak is az volt a velemenye, hogy a
donto az, hogy a nep bizalma meglegyen. A normalis elet kialakitasa
szempontjabol feltedeniil sziikseges, hogy a Megyei Tanacs V B . az iij
V B . - t jovahagyja es megerositse."
"Zabeczky Jozsef vb-tag velemenye szerint a varos nepe bizalommal van
az lij V B . tagjai irant, mert a forradalmi idok alatt a varos teriileten a
rend, nyugalom es fegyelem helyreallitasa erdekeben kozmegelegedesre
mtikodtek, a varos lakossaganak a kozellatas vonalan valo ellatasa erdekeben tevekenykedtek."
"HornyakJenojavasolja, hogy a mezdgazdasagi csoport munkajat alaposan k i kell vizsgalni, mert a csoportvezetd faeladasokbdl es egyebekbdl
penzeket vett fel es nem fogadhatd el azon vedekezese, hogy tdle az
oroszok elvettek a nala levd penzt. Igaz, hogy forradalmi idd volt, de
ilyenrdl nem hallott."
(1956. december 29-i ub-iiles jegyzokdnyue)

•

1956-ban jelent meg a Szepirodalmi kiadonal Raby Matyas oneletirasa
Komlds Aladar forditasaban.
1956-ban epiilt fel a H o l d utcaban Szanto Piroska es Vas Istvan haza, azota szentendrei milveszekkent is nyilvan tartjuk oket.
1956-ig miikodott Szentendren a Tancsics Tiszti Iskola.
1956-ban korszeriJsitettek a varosban a telefonhaldzatot, fdldalatti kabelekbe keriiltek a vezetekek.
1956-ban tiz darab, kiilonfele tipusu autobusz kozlekedett a varosban
osszesen 540 ferohellyel.
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A betongyar 1956-ban valt az Epitesiigyi Miniszterium onallo vallalatava. U j csoiizem epiilt, korszertlsitettek a lapiizemet.
1956-ban befejeztek a Papirgyarban a I I . papirgep rekonstrukciqjat, felallitottak a masodik iwago gepet, uj epiiletresszel gyarapodott a gyar.
Sulyos megrazkodtatast okozott a Keziszerszamgyarnak, hogy 1956-ban
kikeriilt a K G M iranyitasa alol es maganak kellett piacrol, nyersanyagrol
gondoskodnia akkor, amikor a magankisipar valsaga miatt alig volt kereslet a termekeikre. Nagy tiizkar is erte a gyarat ebben az evben.
A Mezogazdasagi Gepjavito KTSz-b61 kilepett es Kazan- V i z - es Filtestechnikai K T S z neven onallosult a kazanjavito reszleg.

951
"A Vegrehajto Bizottsag az izbegi vizvezetek kiepitese targyaban
eszkozolt vasarlasokat jovahagyja es megbizza a V K G csoportot, hogy a
sziikseges munkalatokat a j o ido bealltaval inditsa be."
' A Vegrehajto Bizottsag a varosban fedett vasarcsarnok letesiteset a H o n vedsegtol kapott katonai barakkepiiletek felhasznalasaval jovahagyta."
"A vb-elnok elmondja, hogy a pismanyi reszen kb. 400 kh parlagteriilet
van. ( . . . ) Felterjesztest kellene tenni a Megyei Tanacshoz, hogy engedelyt kapjunk ezeknek a teriileteknek a felparcellazasara es eladasara.
"HornyakJanos: ( . . . ) Rendezni kell a tsz-ekfbldiigyeit is. Sziiksegesnek
tartja, hogy a komoly hibakat orvosoljuk, akiknek jogtalanul elvettek a
fbldjet, kartalanitani kell. A z legyen a celunk, hogy ne maradjon a varosban semmi parlag teriilet."
(Az 1957. janudr 2i-i ub-iiles jegyzokdnyue)
A z 1956. oktober 23. utan elbocsatott hivatalnokok kerik visszahelyezesiiket. "T-ne nyugodtan meri allitani, hogy ot masodszor is a szovjet
hadsereg szabaditotta fel. A dolgozoknak csak az a kifogasa ellene, hogy
6 kommunista volt, semmi mas. ( . . . ) Katona Sandor kifejti, hogy T-ne
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komoly mertekben hibas volt azert, hogy vele szemben az apparatuson
beliil ellenszenv alakult k i . "
"7. hatarozat. A Vegrehajto Bizottsag T.J.-ne eloadonak 1/4/1956 es Sz.K.
eloadonak 1/5/1956. szamu, miilt evi november ho 16-an a Varosi
Tanacs V B . elnoke altal hozott [elbocsato] hatarozatat hatalyon kiviil
helyezi. A z allamigazgatas egyszeriisitese celjabol T.J.-ne es Sz.K. m u n kakoret illetve munkaviszonyat 1957. januar ho 31-el ketheti felmondasi ido mellett felmondja, munkaviszonyukat februar 15-tel megsziinteti." (Felsobb utasitasra csokkenteni kell az apparatusok letszamat.)
"Hornyakjeno vb-tag napirenden kiviil a Vegrehajto Bizottsag tudomasara hozza, hogy milyen dolgok tortennek a varosban. Eloszor is
elmondja, hogy Jobbagy Janost, a nemzetorseg parancsnokat es Szentendrei Laszlot, a nemzetorseg helyettes parancsnokat a napokban letartoztattak es elvittek. N e m a helyi, hanem a budapesti rendorseg foganatositotta a letartoztatast. A varos teruleten ez nyugtalansagot kelt, mert
nevezettek miikodese a varos teriileten a nyugalom, fegyelem es rend
helyreallitasara iranyult."
(Az 1957. janudr 29-i ub-iiles jegyzokdnyve)
•

"Tibel Ferenc megbizott vb-elnok napirend elott bejelenti, hogy ( . . . ) a
Megyei Tanacs V B . elnoketol level erkezett a Vegrehajto Bizottsaghoz,
amelyben tudomasulvetel vegett ertesit benniinket, hogy Katona Sandor
lemondasat a Megyei Tanacs V B . neveben elfogadta."
(Az 1957. februdr 25-i vb-iiles jegyzokdnyve)

•

A V B . elvi allaspontja: " . . . a Papsziget fekvesenel, kiterjedesenel, valamint meglevo fa-allomanyanal fogva hivatott betolteni a varos zoldovezetenek hianyat. ( . . . ) A Papszigettel szemben, az un. Jankovics-kertben
keriil kesdbb elhelyezesre Szentendre strandfiirddje. (A strandfiirdd es
a Papsziget koze, a leanyfalusi ut menten kivanjuk betervezni a varos
csdnakos vendegldjet.)"
"Tibel Ferenc mb. vb-elnok eldadja, hogy az ellenforradalom iddszakara
vonatkozo irasos anyagot Katona Sandor volt vb-elnok atadta a Jarasi
Renddrkapitanysagvezetdjenek. Igyjelenleg az ellenforradalom idejerdl
nines irasos anyag, amelyre tamaszkodva fel lehetne dolgozni az akkori
esemenyeket. Sziikseges, hogy a Jarasi Renddrkapitanysagjuttassa vissza
a varos irattarat kepezd, mintegy 60-70 darab jegyzdkonyvet. A V B . - n e k
be kell szamolni a legkdzelebbi tanacsiilesen ezekrdl az esemenyekrdl."
(A V B . tanacsiilesre keszitett rovid beszamoldja nem tartalmazza az ese-

174

menyek ismerteteset, a tomeget csdcseleknek, a vezetoket - nevszerint
dr. Huzsvik Gyorgyot, dr. Palffy Andort, Zauer Janost, Jobbagy Janost
es tarsait - regi kizsakmanyoloknak minositi.)
(Az 1957. mdrcius 22-i vb-iiles jegyzokdnyve)
•

"A varos lakossaga rohamosan szaporodott, elsosorban az ipari iizemek
bovitese kovetkezteben. A lakossag nagymeretti szaporodasat nem kovette parhuzamosan a lakasepitkezes. ( . . . ) 1400 ember el a varosban embertelen koriilmenyek kozott."
(A Pest Megyei Hirlap Szentendre melleklete, 1957. december 21.)

•

1957-t61 1963-ig tiszthelyetteskepzo iskola miikodott Szentendren.
1957-ben elkesziilt a 300 m^-es viztarolo a Szamarhegyen es a 150 m^es csicserkoi medence.
A harapofogo- es riigogyartasra valo atteressel a Keziszerszamgyar helyzete megszilardult.
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F e l i i l r o l vezerelve
"Az, idegenforgalom nemcsak lehetoseg,
de kivalo es^koz^is a kezunkben"

• Jelentes a V B . 1957-es munkajarol: "Szinte minden utcaban epiil valami. Azt mondjak varosszerte, hogy uj elet indul a varosban, epiil, szepiil
, a varos. ( . . . ) A legnagyobb problema a koztisztasag biztositasa. ( . . . ) H a sonlo nagy problema a lakashiany. Ennek lekiizdese erdekeben a tavaszszal kezdiink hozza allami lakasepiiletek epitesehez a Duna-parton. A
megiiriilo lakasok igazsagos elosztasara bizottsagot hoztunk letre. ( . . . )
Feladatunk, hogy elosegitsiik a maganerobol valo epitkezest es a lehetdsegekhez kepest folytassuk az allami lakoepiilettombok epiteset. ( . . . )
Komoly problemat jelent a varos kozlekedesi helyzetenek javitasa.
Tilrhetetlen a vasuti kozlekedes mai allapota. ( . . . ) Javasoljuk, hogy
Szentendre Budapest kozott rendszeres autobuszjaratot vezessenek be."
(Az 1958. janudr 24-i tandcsiiles jegyzokonyve)
•

Nyilatkoztak a Kocsigyar vezetoi a Belkereskedelmi Ertekesito Vallalat
ertesiteserol, mely szerint "... erre az evre nines sziiksegiik a tervezett
platos kocsikra, melynek gyartasat pedig az 1957. evhez viszonyitva
105%-kaI kivantuk novelni. E z a lemondas teljesen varadanul ert ben. niinket. M i kocsigyartasra vagyunk berendezkedve, s profil hianyaban
szinte egesz keszletiink inkurrense valt."
(A Pest Megyei Hirlap Szentendre melleklete, 1958. janudr 25.)
(A gyar gyors profilvaltassal kombajn- es cseplogepalkatreszek, iskolapadok dobogok munkaasztalok melegagyi ablakkeretek gyartasat kezdi meg.)

•

Megalakul a Varosi Nepi Ellenorzo Bizottsag Sashalmi Laszlone elnokletevel.

• A varosi-jarasi rendorkapitany beszamolqja: "1956 oktobereben az ellenforradalom Szentendren is vegigvonult. Palffy Sandor, Zauer Janos es
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tarsai likvidaltak a kommunistakat, celjuk volt a regi rend visszaallitasa.
( . . . ) 250 fos nemzetorseget allitottak be, akik kozott elitelt bflnozok v o l tak. Becsuletes kommunistakat, de meg partonkiviilieket is letartoztattak illetve «biztonsagi 6rizetbe»vettek. ( . . . ) 1957. marciusabankomoly
erovel razziat tartott a rendorseg, amikor is 30 fot vettek orizetbe. Ezek
koziil tobbet eliteltek fegyverrejtegetesert illetve ellenforradalmi cselekmenyekert. A z osztalyidegen elemek a harcot meg ma sem adjak fel, a
varosban mintegy 200 fo osztalyidegen van, akik szervezkednek, lazitanak. Sikeriilt oket illegalitasba szoritani, de most gazdasagi vonalon
igyekeznek tamadni. ( . . . ) A nagyszamii biinozesert nagyreszt felelosek
a vallalatok vezetoi is, mert nem nezik meg, hogy kiket vesznek fel. A
vallalatvezetok nemigen gyakoroljak a fegyelmi jogkoriiket, felnek a
nepszeriJtlensegtol. ( . . . ) A z alkoholizmus igen elterjedt a varosban, kb.
30%-kal nagyobb, ami komoly feladatra szoritja a rendorseget. A rendorseg erre osszpontositja a legtobb figyelmet, tovabba az ifjlisag vedelmere."
(Az 1958. dprilis 18-i tandcsiiles jegyzokdnyve)
•

"A tanacsiiles a varos 1958. evi koltsegveteset az orszaggyilles altal tortent jovahagyas utan 7.725.000 F t bevetellel, 7.725.000 F t kiadassal elfogadja es jovahagyja. ( . . . ) A 948.150 F t sajat bevetelen, valamint a 204.000
F t vallalati befizetesen kivul a kiadasok fedezeteul 1.400.000 F t adoreszesedes es 5.172.850 F t hozzajarulas [allami tamogatas] szolgal. ( . . . )
A tanacsi bevetelek csak kis reszet fedezik kiadasainknak es tulzott
mertekben meg mindig allami tamogatasra kell szoritkoznunk."
(Az 1958. Junius 6-i tandcsiiles jegyzokdnyve)

•

"Tibel Ferenc tanacselnok bejelenti, hogy a varos teriileten allomasozo
szovjet katonai alakulat f ho 12-en elhagyja allomashelyet, visszater a
Szovjetunioba. A szovjet alakulat elbucsuztatasara iinnepely lesz tartva
es javasolja, hogy a tanacs is kepviseltesse magat egy haromtagu bizottsaggal."
(Az 1958. jiilius 11-i tandcsiiles jegyzokdnyve)

•

1958 nyaran rendeztek meg elso izben a Szentendrei Kulturalis Napok
rendezvenysorozatot, a Szentendrei Hetek, majd Szentendrei Nyar
elodjet.

•

1958-t61 folyamatosan vegeztek a foteri allami hazak miiemleki helyreallitasat.
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•

A z Allami Alltalanos Gimnazium atkoltozott a volt reformatus polgari
iskola epiiletebe. (Romai sane u.)

•

1958-ban megnyilt a Pest Megyei Idegenforgalmi Hivatal szentendrei
kirendeltsege.

•

"Tischner Istvanne kifogasolja a ciganyoknak a vagohid mellett, ill. a
szocialis otthonnal szemben valo letelepiteset. ( . . . ) Szvoboda Istvan
javasolja a ciganyokat a Kohegy ala, az erdo szelere telepiteni. Redei
Janos r. torzs bejelenti, hogy a rendorseg naponta, ejszakankent
ellenorzi a ciganyokat. Innen valo elhelyezesiik problematikus, mert
mas helyen is dltakoznanak odatelepitesiik miatt. ( . . . ) 26. sz. hatarozat.
A varosi tanacs tudomasul veve a szentendrei cigany csaladokkal kapcsolatos panaszokat, utasitja a vegrehajto bizottsagot a panaszok feliilvizsgalatara es arra, hogy tegyen intezkedest, dolgozzon ki tervezetet a
varos ciganyainak a kozeletbe valo beilleszkedeset, kulturalis fejlodeset
es a termelomunkaba valo becsuletes reszvetelet elosegito teendokrol.
Ennek erdekeben tajekozodjon esetlegesen mas varosoknal hozott
rendszabalyokrol es vegye fel a kapcsolatot a kerdes eredmenyes megoldasa erdekeben a magyarorszagi ciganyok erdekkepviseletevel is."
Hatarozatok utcanev-valtozasokra: a Rakosi Matyas utcat Dumtsa Jeno,
a Sztalin utat Biikkos part, a Sztahanov utcat Dalmat, a Gero utcat Angyal,
a Molotov utcat Rakodczay Pal utcanak neveztek el.
(Az 1958. augusztus 15-i tandcsiiles jegyzokdnyve)

•

A szentendrei gyiimolcs- es szolotermelo gazdak megalakitottak erdekvedelmi szervezetiiket, a hegykozseget 56 taggal es 101 hold fblddel.
(A Pest Megyei Hirlap Szentendre melleklete, 1958. november 15.)

•

A valasztasokat koveto alakulo tanacsiilesen megvalasztjak az iij vb-tagokat es a varosvezetbseget: Sziraki Ferenc lesz a vb-elnok, Oriel E l e mer a helyettes es Szelenyi Ferenc a vb-titkar.
(Az 1958. december 5-i alakulo, tandcsiiles jegyzokdnyve)
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1959
•

"Az ellenforradalom utan a kovetkezo sportkorok szervezodtek ujja,
illetve alakultak meg: Szentendrei Honved 242 fovel, Szentendrei
Torekves 210 fovel, Szentendrei Epitok 88 fovel, Szentendrei Allami
G i m n a z i u m 114 fovel, Egyhazi G i m n a z i u m 88 fovel, Altalanos
Leanyiskola 50 fovel."
Az Aprilis 4. es U j Elet T S z mellett"... a tanacsiiles elismeri a hegykozseg letjogosultsagat es egyetert azzal a celkitilzessel, hogy a hegykozsegbe
tomoriilt szolo- es gyiimolcstermelo gazdak a kozos alap kialakitasaval,
megteremtve megelhetesiik alapjat, atternek a harmas tipusu termeloszovetkezeti gazdalkodasra."
(Az 1959. dprilis 17-i tandcsiiles jegyzokdnyve)
(1959 oszen a tanacs atadta a hegykozsegnek a szeszfozde epuletet.)

•

"A kulturotthon nagyterme kicsi, alacsony, rossz akusztikajii, beosztasa
nem praktikus, nem szellozokepes, nines hasznalhato zongoraja, nines
lemezjatszqja. Keves a szekek szama, azokbol is sok a rossz. E z a terem
leginkabb csak tancra felel meg. Egyeb termei igen kicsik, nem eleg baratsagosak. ( . . . ) A z allamilag engedelyezett munkakozossegi zeneiskolaban evente kb. 100 tanulo tanul zenet. Igeretet kapott ez a zeneiskola
arra, hogy ket allami tanari stamszt kap es ezen az uton kesobb teljes
allamositasa is kilatasban van. ( . . . ) Sajnos azonban epiilete nines, csupan
hol itt, hol ott, iskolakban kap helyet. A miilt evben az altalanos leanyiskolaban volt elhelyezve, megelozoen a fiuiskolaban. Mivel tanteremhiany miatt elorelathatolag a leanyiskola arra kenyszeriil, hogy az also es
felso tagozatu osztalyait valtakozva tanitsa, es minden teremre delelott
es delutan sziiksege lesz, nem tud helyet adni a zeneiskolanak."
(Jelentes a nepmU'velesrol. Az 1959. augusztus 21-i tandcsiilesi jegyzokonyv
melleklete)

•

Klotzek Karoly hozzaszolasaban " . . . tarthatadannak tartja a varos
teriileten az epitkezesek allapotat. Egyetlen egy vallalatra, a vaci
tatarozora lehet csak tamaszkodni. N e m volna-e mod egy varosi
epitovallalat beallitasara?"
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Roth Gyorgy muszaki osztalyvezeto valasza: "Tavaly felmeriilt, hogy a
Kozseggazdalkodasi Vallalat (...) egy reszet epito reszlegge alakitsak at.
Azonban a megyei tanacstol ez nem nyert tamogatast, az volt a velemenyiik, hogy a Vaci Tatarozo Vallalatot azert hoztak letre, hogy a megyei
problemakat megoldja, igy Szentendre varos munkait is el kell vegez-n i i i k Ketsegtelen, hogy a kivitelezesi kapacitas problemaja most is fennall. ( . . . ) Helyi K T S z letesitesehez anyagi alap kellene, ami most nem all
rendelkezesre."
Klotzek Karoly: "... ha volna egy helyi epito vallalat, megakadalyozhato
lenne, hogy a maszekok ugy viselkedjenek, mint a kiskiralyok
Hornyakjeno: "... a Jarasi Epito- es Tatarozo K T S z - b e volnanak belepo
kdmilves jelentkezok, de nem szabad nekik kdmiivest felvenni."
"A koltsegvetesben korzeti orvosi rendeldre 200.000 F t volt beallitva,
amely osszeg az atarazas folytan e cimen 254.000 F t hitelt biztositott.
Tekintettel arra, hogy az epiteszeti hatosagok az epitendo epulet parkanymagassagat ket emeletben hataroztak meg, es eloirtak annak legopinces megoldasat, es ez mar beruhazasi feladatot kepez, a rendelkezesre
alio osszegbol egyebkent sem fedezhetd. A megyei Egeszsegiigyi Osztaly az Egeszsegiigyi Csoporttal iigy rendelkezett, hogy az egeszsegiigyi
vonalon beliil ezen osszeget, ahol az a legsziiksegesebb, ott kell felhasznalni. ( . . . ) A helyi egeszsegiigyi szervek olyan bejelentest tettek, hogy
kb. 100.000 F t osszeget a szuldotthonnal, 100.000 Ft-ot a bolcsodenel es
a tobbi osszeget pedig a korzeti orvosi rendeldnel sziikseges felhasznalni."
(Az 1959. szeptember 25-i tandcsiiles jegyzokonyve)
•

"Az iizletek tisztasaga meg sok kivannivalot hagy maga utan. Kicsi a bolthalozat, allandoan zsiifoltak az iizlethelyisegek, a kiszolgalo szemelyzet
keves, norma szerint nines biztositva takaritoszemelyzet. ( . . . ) A
helyisegek korszeriiden, elavult epiiletekben vannak, falaik vizesek helyisegeik kicsik." (Kozegeszsegiigyi jelentes)
Jelentes az ifjusag helyzeterdl: "Megis, miert panaszkodunk ma annyit a
fiatalokra? Biraljuk oket cinikussagukert, udvariatlansagukert, tiszteletlensegiikert, hogy iigy felvallrol veszik a dolgokat. ( . . . ) M i kovettiik el a
hibat, amikor eleinte tiil elkenyeztettiik oket. A sziilok is, azzal a jelszoval, hogy nekik jobb legyen, tulzottan gondoskodtak roluk, tiil szabadjara eresztettek oket, lehasaggal toltottek szabadidejiiket. Iskolainkban is
megjelentek fiataljaink sztik szoknyaban, jampi modra kioltozve. M a
181

bevezettek az iskolakban az izleses fekete kopenyeket, egyenruhakat.
Lassan-lassan elcsondesedik a fiatalsag es komoly tagjava valik a tarsadalomnak."
(Az 1959. oktober 30-i tandcsiiles jegyzokdnyve)
•

1959-ben egyesult az Aprilis 4. es az U j Elet T S z Aprilis 4. T S z neven.
Ezzel csaknem nyolcvanra nott a tagok szama es 800-1000 kholdra a
fbldteriilet nagysaga.

/96O
•

1960. januar 8-an Szentendren elhunyt Boromisza Tibor festbmtivesz,
aki 1921-t61 1927-ig es 1953-t61 halalaig Szentendren elt.

•

"Filmszinhazunk gepi berendezese korszerti, korszeriitlen azonban a
nezoter. ( . . . ) Mindennek ellenere a filmszinhaz latogatottsaga j o (evente 200-250 ezer ember) es azok kbze a filmszinhazak koze tartozik,
amelyek nem rafizetesesek, sot evente 60-80 ezer F t riszta nyereseggel zar.
Jelenleg a varosban zenekar nincsen. Kivanatos, hogy a jovoben ujra
elette keljen az elhalt zenekar. ( . . . ) Egy konyvtar miikodik a varos teriileten, amelyik egyuttal jarasi konyvtar is. A helyiseg, ahol jelenleg van,
csak sziiksegmegoldaskent fogadhato el, konywel valo ellatottsaga, berendezese es felszerelesi targyai nem megfelelbek. A varosi Ferenczy
Karoly Muzeum allando latogatottsagnak orvend. A z evi latogatok szama
atlagosan 6-7 ezer. A z allandoan fejlbdb es iij emlekeket feltaro asatasok
kovetkezteben elhelyezesi es raktarozasi nehezsegekkel kiizd."
Sziraki Ferenc tanacselnok: "A papszigeti kisag erosen iszaposodik. H a
ezt az allapotot fenntartjak, a sziget veszelyben van. Kotorni nem lehet.
A miiszaki osztallyal elkepzeleseket dolgoztak ki, hogy az eszaki reszen
toltest epitenek, ezzel gyakorlatilag a medret megmentenek a gyors iszaposodastol. A toltessel a Papsziget megkozelithetove valik. A deli reszen
vizitabor lenne, satortelepiilessel. Itt helyezkedne el a csonakhaz es a
csonakkikotb."
M . S. helyesnek tartja a hagyomanyok apolasat, de nem tartja idbszerilnek, hogy a mesekben meg mindig kiralyokrol, hercegekrbl stb. beszel-
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nek. U g y erzi, hogy a burzsoa behatasok ellen is harcolni kell, kiilonosen az ifjusag nemi elete teren."
(Az 1960. janudr 29-i tandcsiiles jegyzokdnyve)
•

Munkaberek a Keziszerszamgyarban: "A vallalat a munkasoknal es alkalmazottaknal az engedelyezett letszamot, bert es atlagbert betartotta. ( . . . )
A munkasok reszere engedelyezett adagoraber-keret 7,50 F t volt. I . negyedevi tenyszam 7,29 Ft, I I . negyedevi 7,25 Ft, I I I . negyedevi 7,34 Ft,
I V negyedevi pedig 7,44 F t volt. A z elso felevi atlagkereset viszonylag
alacsony voltat az okozta, hogy az uj cikkek gyartasanal a dolgozok meg
tapasztalattal nem rendelkeztek."
Sziraki Ferenc tanacselnok hozzaszolasa: "Az, hogy tanacsi vallalat, ugy
nez k i , hogy «nesze semmi, fogd meg j61». A szakigazgatasi szerv altalanos feliigyeletet gyakorol ( . . . ) , de a tervek kialakitasaba a varosi tanacsot mar nem vonjak be. H a felvetodik valami problema, abban igyekszik a V B . a felettes szakigazgatasi szervnel eljarni, de eredmenyt elerni
nem tud. P I . a Siitoipari Vallalat fel akarta iijitani az egyik kemencet sajat
rezsiben, ami kb. 100.000 Ft-bol megoldhato lett volna, de a Pest Megyei
Tanacs V B . Ipari Osztalya nem engedelyezi a sajat rezsis epitkezest,
illetve beralapot nem biztosit az epitkezeshez, ellenben kotelezi a vallalatot, hogy a Fovarosi Karbantarto Vallalattal epittesse meg a kemencet,
mely vallalat 200.000 Ft-ot ker ugyanazon munkaert, amit sajat rezsiben
100.000 Ft-ert meg leheme oldani."
"10. sz. hatarozat. A tanacsiiles szotobbseggel hozott hatarozataval utasitja a Vegrehajto Bizottsagot, hogy ( . . . ) egy honapi hataridon beliil oldj a meg a ciganyok elhelyezeset a 2649/1. hrsz. laszlotelepi ingatlanban.
Tekintettel arra, hogy a kijelolt teriilet jelenleg kiilteriilet es a belteriilet
mellett fekszik, belteriilette nyilvanitasa erdekeben a sziikseges intezkedeseket tegye meg."
(Az 1960. mdrcius 25-i tandcsiiles jegyzokdnyve)

•

1960. marciusaban mar 220 dolgozqja van a P E V D I - n e k . Korszeriitlen,
szilk helyisegekben olcso ironokat gyartanak. Miianyag, bakelit- es alugrafikai reszlegiik is miikodik.

•

"A varos szinte valamennyi intezmenyet meglatogattuk es mindeniitt
iitemesen tert vissza a panasz a helyszilkere: nem tudjak ellatni feladatukat, mert nines hely, keptelenek ujabb rendeleseket elfogadni, mert
183

nines hely, - pedig lenne megrendeles eppen eleg - , nem mdnak egy egetoen
szukseges es siirgos profillal boviilni, mert nines hely. A vezetd nem tud
megtargyalni egy fontos kerdest iizletfeleivel, mert nines hova leiiltetni a
vendeget. E s masik vonatkozasban: a fiatalok nem tudnak hazassagot kotni,
nem jdhet a gyerek mert nines hely. N e m vehetd meg az iij biitor, amire
olyan regen es olyan szivdsan takarekoskodnak mert nines hely. Neha szinte
tanacstalanul allunk ezek eldtt a megoldhatadannak tetszd problemak eldtt."
(Pest Megyei Hirlap Szentendre melleklete, i960, dprilis 2.)
•

1960. aprilis 3-an felavattak az allami gimnazium iij szarnyat (12 tantermet, 2 eldaddtermet es 4 szertarat), amely szervesen illeszkedik a volt
polgari iskola epiiletehez. Ekkor vette fel az iskola a Moricz Zsigmond
Gimnazium nevet.
"A leanyiskola jelenleg 8 tanteremmel es 17 tanuldcsoporttal rendelkezik. E n n e k elhelyezesere egy tanterem illetve helyiseg biztositasa
sziikseges, hogy a haromvaltasos rendszer bevezetese elkeriilhetd legyen. ( . . . ) Legsulyosabb a helyzet az izbegi iskolanal, ahol a feliijitasi
munkalatok lassii menete kovetkezteben eldrelathatdlag a tanitas a helyreallitandd iskolaepiiletben szeptemberben nem indulhat be. A Kocsigyar igazgatdja keszseggel nyiijt segitseget azzal, hogy a gyar kultiirtermet atengedi ideiglenesen az oktatasnak ( . . . ) Itt csak az elsd osztalyok
nyernenek elhelyezest. A felsds tanulocsoportok elhelyezese ezzel meg
nem nyerne megoldast. ( . . . ) A varos harom altalanos iskolaja negy
epiiletben van elhelyezve, ezek koziil kettd eletveszelyes. ( . . . ) A neveIdtestiilet minden tagja kivetel nelkiil reszt vett negy anketon, ahol a
Partkongresszus anyagat targyalva aktiv tevekenyseget fejtettek k i . "
(Az 1960. jiilius 29-i tandcsUles jegyzokdnyve)

•

1960 dszen Szentendre bekapcsolodott az allami zeneiskolai haldzatba,
az abonyi zeneiskola fidkiskolat letesitett a varosban. 52 zongora- es 21
hegeduiszakos ndvendekkel, 4 tanarral indult a tanev.

•

Rdth Gyorgy hozzaszolasa: "Az Epitdipari K T S Z feladata lenne a csaladi
hazak letrehozasa, megepitese es a tatarozasok elvegzese. Itt az a gyakorlat, hogy a csalad minden tagja reszt vesz az epitesben, s ha sziikseges, akkor is kisiparoshoz fordulnak. A K T S Z - n e l a megrendeles sokkal
komplikaltabb, mint a kisiparosnal, ott kevesebb az adminisztracid es
nagyobb bizalommal fordulnak hozzajuk." (1960-ban - fennallasa 10.
eveben - epitette fel a K T S Z az elsd csaladi hazat.)
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"Dr. Demeter Laszlo, a Kazan K T S Z fokonyvelqje hozzaszolasaban elmondja, hogy a K T S Z 300 taggal mukodik, a legmostohabb koriilmenyek kozott vegzik munkajukat. A munkafegyelem ennek kovetkezteben rossz. Elavult gepekkel dolgoznak mely allapot a mai viszonylatban
szinte tarthatatlan. ( . . . ) Biztositson a tanacs olyan teriiletet, ahol megfeleld iizlethalozatot, szovetkezeti negyedet kepezhetnenek. A szentendrei
dolgozoknak nem kellene kuldnbdzd varosokba es Budapest teriiletere
bejarni dolgozni."
(Az 1960. szeptember 30-i tandcsiiles jegyzokdnyue)

g6i
"A legutobbi orsza^yilles hatarozata kimondja, hogy a gazdasagi ev
beinditasa eldtt az orszag mezdgazdasaganak atszervezeset vegre kell
hajtani."
Szentendren egyetlen tsz - az Aprilis 4. - miJkodik, ekkor 655 kh folddel. Sziraki tanacselnok "... keri a tanacsiilest, hogy ( . . . ) az atalakulas
munkajaban minden tanacstag legyen a Vegrehajto Bizottsag segitsegere. ( . . . ) A holnapi nap folyaman lesz gazdagyiiles, ahol ismertetik a
part es kormany, valamint a vb- es tanacsiiles hatarozatat, es holnaptol az
agitacio is megindul."
(Az 1961. janudr 2-i rendkivuli ub- is tandcsiiles jegyzokdnyve)
1961. januar 17-en - a hegykozseg folytatasakent - 279 taggal es 765
hold fdlddel megalakult a Mathiasz Janos T S z .
A V B . keri a megyetdl a fbldrendezes engedelyezeset, mert " . . . a kiilteriileten levd mezdgazdasagi ingatlanok teriilete 2662 khold s ebbdl szocialista szektor kezeleseben 2191 khold van, az osszes teriiletnek 82,3%a, s igy a fdldrendezes engedelyezesehez sziikseges %-arany megvan.
Tovabba a fbldrendezest a szentendrei Mathiasz Janos Szdld- es G y i i mblcstermeld Szbvetkezet alakulo iilesen kerte, a fbldrendezeshez az
Aprilis 4. T S z es a Pilisi Allami Erddgazdasag hozzajarult."
(Az 1961. februdr 3-i vb-iiles jegyzokdnyve)
A fbldrendezes utan nehany egyenileg dolgozo gazda tsz-hez keriilt regi
fbldjet kezdte mtlvelni. A helyi lap felhivja a figyelmet, hogy " . . . a csereingatlant el kell fogadni es meg kell mtivelni." Ugyanakkor megallapitja,
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hogy "... lenyegesen kevesebb panasz meruit fel, mint ahogy azt vartuk"
(Pest Megyei Hirlap Szentendre melleklete, 1961. dprilis 19.)
•

1961 elso negyedeben elkesziilt a varos altalanos rendezesi terve. Eszerint az a tavlati eel, hogy Szentendre iidiilokozpont legyen es mezogazdasagi termenyeivel jaruljon hozza a fdvaros ellatasahoz. A z ujabb ipartelepitest mersekelni kell.
Szentendre varos teriileten a lakashelyzet rosszabb, mint a felduzzasztott fdvarosban. A z egy lakasra esd szemelyek szama Szentendren 3,32.
A 2070 lakohaz kdzul allami tulajdont kepez 179, tehat mindossze 8,5%.
( . . . ) 1961. marcius ho 1-ig bezarolag a lakasiigyi hatosag nyilvantartasaban 328 kielegiteden lakasigenyles szerepel.
(Az Igazgatdsi Osztdly eloterjesztese 1961. mdrcius 17-en, vb-iilesre)

•

1961-ben kiserleti jelleggel, 2. osztalyii besorolassal megnyilt a papszigeti kemping, amelyrol elismeressel nyilatkozott a fmn Camping C l u b
elnoke a Turista c. folydiratban.

•

Sziraki Ferenc tanacselnok a varos mezdgazdasagardl: a Mathiasz Janos
TSz-ben " . . . mindossze 34,5 % azoknak a tagoknak a szama, akik intenziven reszt vesznek a T S z tevekenysegeben. Sziraki Ferenc ( . . . ) ismerteti a varos egesz evi felvasarlasi tervet. Ismerteti, hogy 100 hizosertest
kell a varosnak leadnia. Hizdmarha tekinteteben 140 darabot kell teljesiteni. 200 q baromfi teljesitve lesz, sdt tulteljesitesre is lehet szamitani."
(Az 1961. Junius 30-i tandcsiiles jegyzokdnyve)

•

"Az elmult iskolai evben mindharom altalanos iskolaban kisebb-nagyobb
tatarozasra kerult sor. A tantermek megfeleld allapotban vannak, de meg
mindig nem elegendd a tantermek szama, az 1960/61-es iskolai evben
allandoan ket miJszakban tanitottak az iskolak."
Az izbegi iskola uj igazgatdjanak hozzaszdlasabdl: "Ttirheteden az az
allapot, hogy 3-4 gyereket kell elhelyezni egy padban, mely nemcsak a
tanulo szempontjabol, de egeszsegi szempontbol is karos es visszaemlekeztet a mult iskola-kdrulmenyeire."
(Az 1961. augusztus 25-i tandcsiiles jegyzokdnyve)

•

1961-ben az egeszsegiigyi hatosag megszuntette a Zdldfa vendegld
konyhajat, az 50. sz. italbolt helyen viszont korszerii etterem letesiilt
Gorog Kancsd neven. A Hatarcsardat ezevben alakitottak magyaros
jellegii etteremme.
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Hozzaszolas a vendeglatas targykorebol: "Szukseges felvetni az allami es
maszek cukraszdak kozotti kiilonbseget. M i g a Gorog utcai maszek
iizlet tiilzsufolt, addig a Vendeglato cukraszuzemei alig latogatottak."
(Az 1961. szeptember 1-i ub-iiles jegyzokdnyue)
•

Hozzaszolas Onodi Belane muzeumigazgato beszamolojahoz: "A m i i zeum igen komoly fejlodesen ment at Soproni Sandor lelkes tevekenysege folytan. Hianyossagkent emliti, hogy keveset foglalkoznak Szentendre varos helytortenetevel es munkasmozgalmi multjaval." A masik
hozzaszolo "... hianyolja tobbek kozt, hogy egyes szentendrei festoket
nem tamogamak elegge."
(Az 1961. nouember 10-i ub-iiles jegyzokdnyue)

•

1961-ben reprezentativ edessegbolt nyilt a Fdteren.
1961-ben korszerii javitocsarnokot, iizemanyagraktart, kocsimosdt adtak at a M A V A U T szentendrei reszlegenek, mintegy 3 millio Ft-os beruhazassal.
A Kocsigyar vontathato kempingkocsik, hetvegi hazak (Duna, Balaton),
garazsok gyartasat kezdi el - tobbek kozott - 1961-ben.
1961-ben jelent meg Boros Lajos - Soproni Sandor - Szombathy Viktor
Szentendre cimii utikdnyvenek elsd kiadasa (Panorama)
1961-ben allandd szentendrei lakos lett Denijs Dille belga szarmazasli
zenetdrtenesz, Bartok-kutato. (Bogdanyi lit 23.)
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igSz
• Jelentes a varos 1962. evi felvasarlasi tervenek lebontasarol:
A varos 1962. evi terve:
Aprilis 4. Tsz
keny^rgabona 1600 q (?)
sertes 80 db
szarvasmarha 100 db
baromfi 200 q
tojas 3000 db
irpa 300 q
tej 870 hi

437
200
SO
120
2000
62
1170

M^thiisz Tsz
300

—
25

—
—
299

—

egydni gazd.

—
6
25
15
1000

—
—

hiiny/tobblet
-317
+ 126

—
-65

—
+61
+300

(Az 1962. janudr 12-i ub-iiles jegyzokdnyve)
• A Mathiasz T S z tiszta vagyona kozel 800.000 Ft, a tervezett 46 F t helyett
50 Ft-ot osztott munkaegysegenkent az elsd evben. "... A szovetkezet
eletkepes, vanjdvdje, s tagjai megtalaljak szamitasukat."
(Pest Megyei Hirlap Szentendre melleklete, 1962. februdr 28.)
•

A z Aprilis 4. T S z nagy beruhazasokkal novelte vagyonat, azonban " . . .
talan az egyik legfontosabb feladatrol feledkeztek meg a szovetkezet
vezetdi, mikor hatterbe szoritottak az embert. Minden eldbbrevalo volt
- epites vagy mas munka - mint az ember. Rendszertelen volt a fizetes."
(Pest Megyei Hirlap Szentendre melleklete, 1962. mdrcius 10.)

•

"Legfobb ideje, hogy teljesen megszunjenek azok a helyisegek - igy a
Beke sdntese es varosunk szegyensarka, a H E V allomas melletti biife ahol a kozismert garazda szemelyek iitik fel tanyajukat."
(Pest Megyei Hirlap Szentendre melleklete, 1962. mdrcius 31.)

•

1962-ben elsd osztalyba soroltak a papszigeti kempinget es 60 ferdhelyes
turistahaz nyilt a Cseresznyes iiton.

• Vb-iiles eldtt a koedukalt oktatas bevezetese, ezzel kapcsolatban a varos
harom kdrzetre bontasa.
113. hatarozat: "Az iskolareform maradektalan megvaldsitasahoz az
1962/63-as tanevben a meg nemenkent kiilon miikodd altalanos iskolakban a koedukalast meg kell kezdeni es az also negy osztalyban az
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oktato-nevelo munkat vegyes osztalyokban kell vegezni. ( . . . ) Igy a ket
iskola teljes koedukalasat ot ev mulva kell befejezni."
(Az 1962. Julius 27-i vb-iiles jegyzokdnyve)
•

16 elelmiszerbolt (ebbol 4 onkiszolgalo), 9 vendeglato egyseg, 5 iparcikk
iizlet (ebbdl 1 dnkiszolgald), 4 ruhazati szakiizlet, 2 zdldseges bolt, 1
turistahaz, 1 trafik van a varosban. 5 elelmiszerboltnak, a husboltnak, a
konfekcid-, meteraru-, cipd-, vas-, haztartasi-, zdldseges boltnak megoldatlan a raktarhelyzete.
"Felhivja a V B . a konyvtar vezetqjet es munkatarsait, hogy szemelyesen
vegyek fel a kapcsolatot a termeldszdvetkezetek vezetdsegeivel es teremtsenek lehetdseget a konyvtar es a szovetkezeti tagsag kozotti egeszseges,
gyumdlcsozd kapcsolat kiepitesere."
"Varosunk kepzdmilveszeti elete indokoltta teszi a lakossag kepzdmtiveszetek iranti erdeklddesenek fokozott mertekben vald felkelteset. E z t
csupan a kepzdmiJveszeti szakkdr nem tudja megoldani. Sziikseges
azert, hogy a fizikai dolgozdk minel nagyobb szamban, szakertd tarlatvezetes mellett ismerjek meg a kepzdmilveszeti alkotasokat. A V B . felhivja a muzeum vezetqjet, hogy evente ket iizemben egy-egy alkalommal
rendezzen vandorkiallitast."
(Az 1962. oktober 5-i vb-iiles jegyzokdnyve)

•

"Az 1962. ev folyaman a varosi tanacs apparatusan 57 panaszt jelentettek
be." (lakasiigy: 26, munkaiigy: 19, egeszseg- es szocialis iigy: 7, mezdgazdasag: 3, mtlvelddes: 1, egyeb: 1) "Az 57 panaszbol mindossze 12
esetben lehetett a beadvanyban eldadott kerelmet teljesiteni."
Lakasiigy: " E panaszbeadvanyok szinte 100 %-osan jogosak. A panaszosok mindegyike igenyjogosult megfeleld lakasra. Lakas hianyaban
azonban lakasiigyi hatosagunk csak harom panaszos kerelmet tudta teljesiteni."
Munkaiigy: "Fdleg tdbbgyermekes asszonyok, szakkepzettseg nelkiili
nok es iddsebb ferfiak keresnek megfeleld szentendrei munkahelyet.
Erdemben ezek a panaszok is nagyreszt megalapozottak. ( . . . ) A munkaiigyi szakigazgatasi szerv segitsegevel mindossze harom szemely tudott
elhelyezkedni."
"Irasban kevesen, de szdban annal tobben jelentettek be panaszt gyermekeik bdlcsddei elhelyezese illetve a felvetel elutasitasa miatt. Ferdhely hianyaban a panaszokat csak kis %-ban lehetett megoldani."
(1962. oktober 19-i tandcsiilesi eloterjesztes)
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•

A Mathiasz TSz-be bevitt osszes foldteriilet 851 khold. Ebbol 495 khold
kozos mflveles alatt all, 139 khold haztaji, 217 hold csaladi mflvelesre
visszahagyott gyiimolcsos. A 180 fos tagsag 60 %-a rendszeresen dolgozik, 20 %-a oregsegi nyugdijas, " . . . 20 % egyaltalan nem vesz reszt a
munkaban, tudomasul sem veszik, hogy szovetkezeti tagok."
(Az 1962. december 13-i tandcsiiles jegyzokdnyve)

•

Elmarasztaljak az Aprilis 4. T S z - t , mert mtikodesenek 53 %-at segediizemi tevekenyseg alkotja.
(Pest Megyi Hirlap Szentendre melleklete, 1962. december 19.)

•

1962-ben korszertlsitettek a posta epiiletet, alapteriiletet is noveltek.
1962-ben feltijitottak a Jozsef Attila Milvelodesi Kozpontot, a szuterent
is alkalmassa tettek miJsorok rendezesere, - mikozben vajiidott egy tij
mtivelodesi kozpont letesitesenek terve. E z evben alakult a Mtivelddesi
Kozpont 40 fos enekkara.
1962-ben tij korzeti orvosi rendelo nyilt. H a r o m korzeti orvos dolgozott akkor a varosban.
Harom szovetkezet egyesiilesebol jott letre 1962-ben a Varosi es Jarasi
Szolgaltato es Ruhazati Szovetkezet 21 egyseggel, 93 taggal.
1962 januarjaban atadtak a P E V D I tij iizemcsarnokat a Papirgyar mellett,
de a dolgozoknak tobb mint a fele tovabbra is egeszsegtelen, zstifolt
helyisegekben maradt a varos belteriileten.

'963
•

Emelkedett a varosban a turistak szama. "Ezzel az emelkedessel azonban
nem tartott lepest a fogadobazisok fejlodese. A Gorog Kancso sztiknek
bizonyult. A Hatarcsarda mellekhelyisegei kulturalatlanok. A vendeglato epysegek a jelentkezo igenyeket nem tudjak megfeleloen kielegiteni. Evek ota problema a Duna-parton levo iizletek nyitvatartasi ideje.
Nines megoldva a varosba latogatok emlektargyakkal valo ellatasa."
(Felterjesztes az MSZMP vdrosi VB. 1963. mdrcius 11-i iilesere)
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•

A z 1963. februar 24-i valasztas utan marcius 4-en tartottak a varosi
tanacs alakulo iileset. Ismet Sziraki Ferencet valasztottak vb-elnoknek,
Orley Elemer lett az elnokhelyettes es Szelenyi Istvan a vb-titkar.

•

"Ameddig a varos csatornazasi problemaja nem oldodik meg, addig a
koztisztasagi problemak is fennallnak, es kulturalt allapotra gondolni
sem lehet. Probaljon a V B . vezetosege oda hatni, hogy a tavlati tervben
biztositando 20 millio Ft-ot kolcson formajaban szerezzek meg."
" M i az oka annak, hogy az Aprilis 4. T S z gazdalkodasa ennyire leromlott? ( . . . ) Az Aprilis 4. T S z munkaerohiannyal kuzdott, a gyarak elviszik
a tagokat es joggal, mert tobbet tudnak fizetni."
Hornyakjeno, a Mathiasz T S z elnoke: "A T S z elkeszitette 1963. evi
gazdasagi, penziigyi es termelesi tervet ( . . . ) , de a Magyar Nemzeti Bank
helyi fiokja kifogast emelt a sajat penzfelosztas ellen. A z a velemenyiik,
hogy az allamtol nem tudnak kapni beruhazasi, viszont a gyiimolcstelepites gepesitese, traktorok elhelyezese uj letesitmenyeket kivan. A tsz
vezetosege pillanatnyilag tetleniil all, varja a M N B donteset. A vezetdseg ligy dontott, hogy iij tervet nem hajlando kesziteni, ha nem hagyjak
jova, lemond."
"Utasitja a tanacsules a kozsegfejlesztesi allandd bizottsagot, hogy a Pismany- es Kornyeke Ivdviz Tarsulat tarsadalmi dsszefogast tamogassa, a
tanulmanyterv keszitesere sziikseges anyagi fedezetet a kozsegfejlesztesi
alapbdl biztositsa."
"A varosi tanacsiiles aggodalommal veszi tudomasul a vardombi tamfal
allapotat." A Miiszaki Osztalynak " . . . tudomasa van a tamfal repedezeserdl. A z idei koltsegvetesbe be volt allitva, de nem hagytak jova. A
megyei tanacs vezetdinel kell eljarni."
(Az 1963. mdrcius 22-i tandcsiiles jegyzokdnyve)

•

1963. aprilis 4-en Hornyak Jend, a Mathiasz T S z elnoke a Termeloszovetkezet Kivald Dolgozdja kitiintetest kapja a foldmiivelesiigyi minisztertdl.
Az Aprilis 4. T S z - n e l "... a merleghiany fd oka a miilt evi nagymervii
szarazsag. Ezen kiviil olyan hibak is tdrtentek pi., hogy 60 khold
kukoricat nem kapaltak meg egyaltalan, a gyom elnyomta a kukoricat,
termest egyaltalan nem hozott ez a teriilet. ( . . . ) A tehenallomanynal a
tejtermeles a napi 2 liter adagot eri csak el, a szarvasmarhak rossz kon191

dicioban vannak, takarmanyuk nines elegendd. ( . . . ) A z 1962-es evben a
tsz-tagokat kifizettek allami hitelbdl, ugyanakkor a hitelt nem tudtak
tdrleszteni, mert a munkaberek mogott nem allt megfeleld teljesitmeny."
(Az 1963. dprilis 12-en kelt jegyzokonyv az Aprilis 4. TSz-ben vegzett vizsgdlatrdl)
•

" A Szentendrei Ipari Szovetkezet ( S Z I S Z ) a szdvetkezetek megyei vers e n y e n m a s o d i k helyezest ert e l . A szovetkezetnek kiiltdsege
van abban, hogy sokgyermekes csaladanyakat es csokkent munkakepessegueket foglalkoztat nagyobb aranyban."
(Pest Megyei Hirlap Szentendre melleklete, 1963. mdjus 8.)

• A helyi lap Schmoll nyugatnemet szerkesztd nyilatkozatabol idez a
papszigeti kempingrdl: "Nagy ritkasag, hogy egy fdvaroshoz kozel, egy
vilaghiru folyo kis szigeten ilyen romantikus kornyezetben talaljon az
ember tabort. Nalunk maximum ha harom hasonlo van. Nagy jdvdt
jdsolok a tabornak eurdpai viszonylatban."
(Pest Megyei Hirlap Szentendre melleklete, 1963. mdjus 22.)
•

A Csorbadzsi cukraszda helyen megnyilt a Miivesz eszpresszd, melyben
kiallitottak a helyi festok megvasarolhato kepeit. "Ujszerii, az orszagban
elsdkent megvaldsult cellal epiilt. ( . . . ) Ezzel elsdsorban a tomegek kdzti
kepzdmilveszeti propagandat kivanja erdsebbe tenni a varosi tanacs."
(Pest Megyei Hirlap Szentendre melleklete, 1963. jiinius 5.)

•

1963-ban nyolc tanarral es 175 ndvendekkel dnalldva valt a szentendrei
zeneiskola. A tanacs az ev decembereben vasarolt szamara onallo
epiiletet az akkori Aprilis 4. iiton.

•

"A dunai strandok koziil keves latogato keresi fel a szentendreit, mert
nem a varos feloli parton fekszik s megkdzelitese csak kompjarattal
lehetseges." A szigeten tengddd varosi strand primitiv, modern strand
nelkul illiizid beszelni Szentendre-iiduldhelyrdl."
(Pest Megyei Hirlap Szentendre melleklete, 1963. oktober 2., oktober 9.)

•

Pest megye ivovizellatasa: "A fontosabb varosok es kozsegek kdzul csak
Szentendret es Gdddlldt emlfthetjiik megoldottnak"
(Pest Megyei Hirlap, 1963. oktober 2.)

192

Vizvezetek-epites: "A lakossag rendkivul fegyelmezetten, nagy odaadassal, sokkal rovidebb ido alatt vegezte el a foldmunkat, mintha kivitelezo
vallalat keszitette volna. A rendkiviil nehez talajban a lakossag 2500 m^
fbldet emelt ki es temetett vissza."
(A kozsegfejleszto bizottsdg eloterjesztese az 1963. oktober 18-i tandcsiilesre)
A Kocsigyarrol: "Nines meg egy ilyen iizem az orszagban, amely annyifelet termelne, mint ez az egykori paraszt-szekereket keszitb kis miihely."
(Pest Megyei Hirlap Szentendre melleklete, 1963. oktober 19.)
Az Aprilis 4. T S z 1963-as zarszamadasarol: "A fagykar es a belvizek
pusztitasanak ellenere a segediizemi tevekenyseg eredmenyessege folytan «kigazdalkodtab> a korabbi ket esztendo merleghianyat, igy a penziigyi nehezsegeken iirra lettek."
(Pest Megyei Hirlap Szentendre melleklete, 1964. mdrcius 11.)
"Az uzemek dolgozoinak koriilbeliil ketharmada helyben lako, mig a
tobbiek a jaras falvaibol adodnak. ( . . . ) A m i g sokan jarnak Szentendrerol
es a jaras teriileterbl Budapestre, addig a fovarosbol is igyekeznek a kisvarosban levo munkahelyekre. M i g a falvak inkabb betanitott es segedmunkasokat adnak a szentendrei iizemeknek, addig a Budapestrol kijarok
inkabb ertelmisegi vagy kulonbbzb hivatali beosztasban dolgoznak."
(A. Hdnicsek Zsuzsanna: Szentendrefunkcioi es uonzdskdrzete. Bp. 1963.)
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"11. sz. hatarozat. A Varosi Tanacs felhivassal fordul az iizemek, vallalatok, intezmenyek vezetbihez, a szakmakozi bizottsag elnbkehez, hogy
uj felvetelek eseten - akar fizikai, akar szellemi dolgozokrol van szo elsbdlegesen szentendrei embereket alkalmazzanak."
(Az 1964. februdr 28-i tandcsiiles jegyzokonyve)
"Abbahagyhatnak mar a bajolgast a milemlekekrol, inkabb arrol irjanak,
hogy Szentendre meg nines csatornazva. ( . . . ) Pest diktalja itt az izlest,
Pesthez merik az igenyeket. Fovarosi szinvonalii onkiszolgalo csemegeboltot lattam, a Vaci utcaba illo illatszeriizletet, modern eszpresszot.
( . . . ) Kozmetikai szalonjuk van. Kovacsoltvas utcai lampaik a budai Var
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hiresen szep lampaival vetekszenek. A z iramot viszont nem Pest diktalja. E z talan lemerheto a lakasepites adatain. 1959-ben husz, 60-ban
harmincketto, 61-ben negyvenharom, 62-ben harminchat lakas epiilt
Szentendren. Pel evszazada nem epiilt altalanos iskola. ( . . . ) Itt csak 6that eve indult meg az elet. Meg nem tudjak pontosan, hogy az itt lakok
kedvere epitsek Szentendret, vagy a kiranduloknak." (Bajor Nagy E r n o
Szentendre varos vagy varoska? cimii riportja.)
(Elet es Irodalom, 1964. februdr 29.)
•

1964-ben 700 jogos lakasigenylot tartottak nyilvan a varosban.

•

"A Horgasz Egyesiilet kerese, hogy az un. «Kucsera-keresztnel» ne engedelyezzek a T E F U kocsik lemosasat, mert nagymertekben zavarja a horgaszokat."
(Az 1964. dprilis 17-i tandcsiiles jegyzokdnyue)

•

A Mathiasz T S z tagletszama 198. "A termel6'szovetkezet 50%-ban gyiimolcstelepitessel, 50%-ban novenytermesztessel foglalkozott. 1963-64.
evben 20 k h oszibarack 60 k h dio, 25 k h szolo keriil telepitesre. ( . . . ) A
T S z tenyesz-uszokkel es pecsenyebaranyok nevelesevel es hizlalasaval is
foglalkozik."
A z Aprilis 4. T S z tagletszama 99 fo. A T S z penziigyi helyzete 1963
vegen:
4.184.000 F t brutto jovedelem, ebbol
1.786.000 F t az 1962-es merleghianyra,
1.578.000 F t a tagok szemelyes jovedelmere,
820.000 F t a kozos gazdasag erositesere.
"A T S z beveteleinek 50-60%-at a V B . altal engedelyezett segediizemagi
mellektevekenysegbol erte el."
(Eloterjesztes a ket TSz munkdjdrol az 1964. dprilis 17-i tandcsiilesre)

•

A varos ot nagy iizemeben dolgozoknak 45%-a nem vegezte el az altalanos iskola nyolc osztalyat. (Tobbsegiik az idosebb korosztalyhoz
tartozott.)
(Pest Megyei Hirlap Szentendre melleklete, 1964. mdjus 20.)

•

U j epiiletszarny epiteset kezdtek a Ferences Gimnaziumban, a regi szarnyat is korszerilsitettek. A Rend finanszirozta az atalakitasokat.
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A szerb piispokseg epiileteben megnyilt a Szerb Egyhaztorteneti G y i j j temeny, az orszagban egyediilallo vallastorteneti egyiittes bemutatasara.
14 uj fahazat allitottak fel a papszigeti kemping teriileten. Nott a
kemping befogadokepessege, megtobbszorozodott a forgalma.
•

A 11-es lit fd kozlekedesi litta nyilvanitasakor az Asvanyolajforgalmi
Vallalat " . . . elhatarozta, hogy iij, korszerii nagy tdltdallomast telepit
Szentendre bejaratahoz. Olyat, ami mar megfelel a ma es a holnap igenyenek. 1964. augusztusaban el is kesziilt az iij allomas. Beruhazasi
koltsege megkdzelitette az 1 millio Ft-ot, amelynek jelentds resze devizaban jelentkezett."
(Az AfOR druforgalmifoosztdlydmk jelentese 1964. december 8-dn)

•

A keziszerszamgyar exporttermekei a K G S T orszagokon kiviil Belgiumba, Hollandiaba, Tdrdkorszagba, Gdrdgorszagba, Izraelbe, Svedorszagba es Vietnamba is eljutottak.
(Jelentes a keziszerszdmgydrrol 1964. december 5-en. Ferenczy Muzeum Adattdr
909-74.)

•

A Papirgyarban 1964-ben kezdtek a hullampapirbol kesziilt izzd es
fenycsdtokok gyartasat. Ezevben indult a boritekiizem, amely hosszu
ideig a teljes hazai boritek- es levelpapir-sziiksegletet kielegitette.

•

A Szentendrei Epitdipari Szovetkezet 1964-ben vallalkozott eldszdr
sorhaz epitesere a Vasiiti villasor es a Mathiasz utca kdzdtd szakaszon.

•

Skopal Istvan hozzaszolasa: "Izbeg Szentendre 4. keriilete es igen mostohan kezeit varosresz. Egyre inkabb kibdvul, ndnek az iij hazak s ezzel
egyiitt az igenyek. Izbegnek nines egy szdrakozasra alkalmas kultiirterme, nines egy presszdja, nines fodrasziizlete, csak egy olyan kocsmaja
van, ahova rendes ember nem ter be."
Tobb hozzaszdld javasolja, hogy a volt renddrsegi epiiletben (Kossuth
u. 5.) alakitsanak ki tantermeket az iskolak zstifoltsaganak enyhitesere.
Valasz: "A volt renddrsegi epiilet tanterem celjara tdrtend felhasznalasa
a tanacsiileseken sokszorosan felmeriild problema. N e m felel meg a vaIdsagnak, hogy a helyisegek nincsenek kihasznalva. Itt kapott helyet a
varosi M S Z M P , a Munkasdrseg, a F M S Z , a Szakmakozi Bizottsag, a V d 195

roskereszt, a Notanacs, a Hazafias Nepfront, a Nepi Ellenorzo B i zottsag, a K I S Z , a sportkor.
(Az 1964. szeptember 25-i tandcsiiles jegyzokdnyue)
•

"Beszedes adatok a varos kereskedelmerol: 60 mazsa zsirt, 140 mazsa
hust, 250 mazsa lisztet, 260 mazsa cukrot esziink egy honapban. N a ponta 35 mazsa kenyeret fogyasztunk. ( . . . ) A z alapveto elelmiszerekbol
allandoan 14 napos keszlettel rendelkeznek iizleteink."
(Pest Megyei Hirlap Szentendre melleklete, 1964. oktober 10.)

•

"A rendelointezet feladatat csak igen nehezen tudja ellatni, mivel azok
tulndttek az elhelyezesre szolgalo epiileti adottsagokon. Ennek dacara
rendelkezik mindazon szakorvosi agazattal, amelyek ki tudjak elegiteni
az oda fordulo vagy oda utalt betegek igenyet."
Harom korzeti orvos dolgozik a varosban, 1965-re szervezik meg a negyedik korzetet.
"A varosi bolcsode jelenleg 35 ferohellyel rendelkezik, azonban a jelentkezo igenyt ez kielegiteni nem tudja. ( . . . ) Ezert feltetleniil sziiksegesnek
tartjuk a 3. oteves terv folyaman a varos reszere egy iijonnan epitendo
35 ferohelyes bolcsode letesiteset."
A sziilootthon 1964. elsd felevi adatai: 97%-os agykihasznaltsag,
dsszesen 1094 beteg, 123 miltet, 210 sziiles.
A 22 ferdhelyes szocialis otthonban 25 gondozottat apolnak.
"...a varos lakoi koziil koldulassal egyeden szemely sem foglalkozik, ha
ez eldfordult, iigy azok alkalomszeriaen videkrdl vagy a fdvarosbdl szarmaztak."
1965. januar 1-tdl Orley Elemer helyett Pala Karolyne lesz a vb-elnokhelyettes.
(Az 1964. december 22-i tandcsiiles jegyzokdnyue)
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Sziraki Ferenc eloterjesztesebol: "Az iidiilohelyi es idegenforgalmi profil
megteremtese reven fohatosagainkjelentos anyagi segitseget nyujtottak.
A megteremtett es kiharcolt idegenforgalmi statuszt mindenekelott
eszkoznek tekintettiik, melynek reven varosunk elmaradott helyzeten
segithettiink, az itt eld emberek kdriilmenyein javithattunk."
(Az 1965. februdr 15-i tandcsiiles jegyzokonyve)
1965-ben ujjaalakitottak a Hatarcsardat, a Papszigeten atadtak az uj
Szigetgydngye ettermet.
Szentendre varos sportelete evek ota visszafejlddik. Keves a sportold,
nines eleg palya. Vegetal a labdartigas, az liszd- es evezdsport, nines
sakkszakosztaly tizenket eve epiil a sporttelep es meg nem kesziilt el.
(Pest Megyei Hirlap Szentendre melleklete, 1965. jiilius 7.)
Arvizkarok az 1965. Julius 15-i allapot szerint:
epiiletkar:
1,158/m F t
utakjardak:
987/m F t
setanyok, parkoldk:
1350/m F t (pi. papszigeti bisztrd, kemping)
vizvedelmi miitargyak: 2500/m F t (csatorna, zsilip, kut)
mezdgazdasag, kerteszet: 6078/m Ft.
Osszesen:
12.073/m Ft.
(Az 13-i tandcsiiles
jegyzokdnyve)
A 140 tagii Aprilis 4. T S z . 900 holdjanak 70-80%-at ellepte az arviz es a
belviz, megsemmisiilt a kerteszet es a diszfaiskola. Ennek ellenere a tsz
merleghiany nelkiil zarta az evet.
A z 1965-ben atadott Maria utcai iij iskolaszarny megsziintette Izbegen a
tanteremhianyt. Tornaterem viszont nem epiilt.
"A helyi szervek reszvetlensege az oka, hogy Szentendren meg nem s i keriilt korszerii gydgyszertarat letesiteni. ( . . . ) Furcsa, hogy azok a higienes eldirasok, amelyek egy kocsma engedelyezesehez vagy fenntartasahoz elengedhetetlenek, egy gyogyszertar milkddesehez melldzhetdk."
(Pest Megyei Hirlap Szentendre melleklete, 1965. szeptember 22.)
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•

1965. vegen a Jokai utcaban elkezdtek a varos csatornazasat, es a csatornaarok kiasasa utan leallt a munka, lehetedenne valt a kozlekedes az utcaban. "Az epitkezesnek nem feltetele az, hogy ajovo aldasaert emberek
jelenet megkeseritse."
(Pest Megyei Hirlap Szentendre melleklete, 1965. december 1.)

•

A B V M Szentendrei gyaraban 1965-ben 661-en dolgoztak, kozuluk
527-en fizikai munkasok voltak. A fizikai dolgozok havi atlagkeresete
1572 F t volt.
A Szentendrei Ipari Szovetkezemek 1965-ben 1,6 millio F t ertekiJ alloeszkoze volt, 12,1 miUio F t volt az 1965-6s osszertekesitesiik.
A varosi es a betongyari bolcsodeben 1965-ben 89 gyereket lattak el 65
ferdhelyen.
1965-ben 3274 radio-es 1394 televizio el6Tizet6't tartottak nyilvan
Szentendren.
(Pest megyei statisztikai evkdnyv, 1965.)

•

Szentendre ismet elso lett a megye varosai kozotti varosfejlesztesi,
varosszepitesi versenyben 1 millio F t ertekti lakossagi tarsadalmi m u n kaval.
"Rendkiviil rossz Laszlotelep vizellatasa. A medence motorja allitolag
nem j o , szennyviz folyik bele. ( . . . ) Tavlati megoldas viztarozo medence
epitese Laszlotelep kornyeken. E n n e k lebonyolitasahoz 4-5 evre van
sziikseg."
(Az 1966. februdr 25-i tandcsUles jegyzokonyve)

•

A z Erdeszeti Fa-es Vegyesipari Vallalat (a korabbi kocsigyar) csokkenti
termekei szamat, tisztabb profil kialakitasara torekszik. 1966-ban ter ra
a 4 tonnas billenos potkocsik gyartasara. " E z az elsd ilyen hazai gyartmanyii pdtkocsi az orszagban, korszeriiseget tekintve pedig valamennyi
eddig hasznalatos kulfoldi gyartmanyt megeldz."
(Pest Megyei Hirlap Szentendre melleklete, 1966. mdrcius 23.)
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"Folyo evben alakult meg a Papsziget melletti hetvegi-hazas teruleten az
ivoviztarsulat. E tarsulassal mintegy 200 telek vizellatasa meg lesz oldva.
A tervezett vezetekrendszer hossza 2.300 m."
(Jelentes az iidiiloteriiletek kommundlis ellatdsdrol; tandcsiilesi eloterjesztes, 1966.
Junius 6.)
"A fovarosi bekoltozesek korlatozasa miatt varosunk lakossaganak letszama rohamosan novekszik. A z ujonnan betelepiiltek joreszt talajvesztett egyenek, akik sziikseglakasokban, alberletben laknak. E bevandorolt sziilok gyerekei igen nehez feladatok ele allitjak mind a neveldket, mind a hatosagokat."
(Beszdmolo a Gyermek-es Ijjusdgvedelmi Allando Bizottsdg munkdjdrol. Eloterjesztes az 1966. Jiinius 17-i tandcsiilesre.)
450 haromevesnel kisebb gyermek el a varosban, negyedresziik sem
bolcsodes.
(Pest megyei Hirlap Szentendre melleklete, 1966. Junius 18.)
1966-ban felavattak a papszigeti strandot. Forgalma alatta maradt a vartnak. E z evben adtak at a Szentendrei-szigeten - a volt strand helyen- az
uttoro vizitabort.
1966 nyaran Szentendrere terveztek a nemzetkozi eamping-elorallyt.
"Ez tette volna ra a koronat arra a tobbeves erdfeszitesre, mely a varos
idegenforgalmi profiljanak kialakitasaert folyt. Ezert minden energiat,
igyekezetet arra forditottunk, hogy erre a nagy idegenforgalmi esemenyre varosunkat minel szebbe, fogadokepesebbe tegyiik."
(Pest Megyei Hirlap Szentendre melleklete, 1966. december 31.)
"Soha nem latott arhullam a Dunan, a Biikkos-patak sziintelen aradasa,
a hegyekbdl alaomld viztomeg egyes utcakat kozveden es siilyos veszelybe sodort." "A viz szintje mar a 30-as evek felelmetes arhullamanak
magassagat is meghaladja."
"A varos jelesre vizsgazott embersegbol."
(Pest Megyei Hirlap Szentendre melleklete, 1966. Junius 16, Jtinius 19, Jiinius
23.)
"A mezogazdasagi rendeltetesii fbldek jelentos reszet eri siilyos erozios
es deflacios kar. Ezert sziiksegesnek tartjuk annak megvizsgalasat, hogy
a gazdasagok, tanacsi szervek es a vizgazdalkodasi tarsulatok milyen
mertekben tesznek eleget a terrnbtalaj vedelmenek."
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"Egyre tobb allami es maganteriilet keriil hazhelyek, weekend-hazhelyek kialakitasa szempontjabol parcellazas ala. Tapasztalataink szerint
sok a meggondolatlan es megalapozatlan jovahagyas. (Kozmilvesites
igenye minden esetben felvetodik, amit a tanacs nem tud teljesiteni.)
Ehhez kapcsolodik az engedely nelkiili hazepitesek helyzete is, olyan teriiletre epitenek, ami arvizveszelyes, nem kozmtivesitett stb."
(Ajdrdsi-vdrosi Nepi Ellenorzesi Bizottsdg munkatervjavaslata, 1966. jiilius 6.)
•

1966. augusztus 20-an nyilt meg az orszag egyetlen szoborpark-miizeuma azzal a cellal, hogy az orszag kozteri szobrainak gipszmintait itt helyezik el. Kucs Bela szobraszmiivesz kezdemenyezese kesdbb a konzervalasi nehezsegek miatt nem valdsulhatott meg.

•

"A Gaming -Rally szervezese es eldkeszitese az utolsd szakaszaba lepett,
amikor a dunai arhullam jiilius 28-an lehetetlenne tette a lebonyolitast.
A kempinget a kerdeses napon kiiiritettiik. A megyei hivatal az elsd
arhullam levonulasa utan azonnal hozzalatott az arvizkarok helyreallitasahoz, s igy lehetdseg nyilt arra, hogy az utolsd Rally szakaszon resztvevd vendegek visszaterjenek a Papszigetre. Kiildn drdmiinkre szolgalt,
hogy a nemzetkdzi szervezet elnoke es fdtitkara valamint az egyes tagallamok vezetdi a hivatalos esemenysorozat utan a Papszigeten akartak
pihendidejiiket eltdlteni. Elmondtak, hogy a papszigeti kempinget E u rdpa egyik legszebb taboranak tartjak. Annal nagyobb volt sajnalkozasunk, amikor augusztus 21-en a masodik dunai arhullam megjelenesevel a kempinget ismet k i kellett iiriteni. A z eurdpai kempingezes
legjelentdsebb kepviseldi sajnos emiatt nem a legkellemesebb benyomasokkal tavoztak Szentendrerol."
(Jelentes az idegenforgalmi ideny tapasztalatairol az 1966. november 11-i tandcsiilesen)

•

A Betonarligyarban " . . . egy-egy korszerii gep termeszetesen lathato, de
meg tiilsagosan sok a farasztd fizikai munka. Igy erthetd, hogy allandd a
munkaerdhiany. Halaszthatatlanul siirgds mar a gyar tovabbi fejlesztese,
a mar tobbszor hangoztatott, eldrejelzett rekonstrukcidja.
(A Pest Megyei Hirlap Szentendre melleklete, 1966. szeptember 7, oktober 12.)

•

Hornyak Jend: "Megiscsak tiirhetetlen, hogy olyanok, akik kivonjak
magukat a vizhaldzat fejlesztesenel a tarsadalmi munkabdl, elsdnek
jelentkeznek vizbekdtesi kerelemmel, s hajdl megfizetik, meg eldnyben
is reszesiilnek."
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Sziraki Ferenc valasza: "Mas az erkolcsi hozzaallas es mas a jogi szabalyozas. Pillanamyilag nem lehet tarsadalmi akciok megtagadasat szankcionalni. A z uj gazdasagi mechanizmus e teruleten is hoz majd bizonyos
valtozast."
(Az 1966. szeptember 23-i tanacsiiles jegyzokdnyue)
•

"Sz. elvtars intezkedesei visszavezetoek a 30-as evekre, amikor sogorkoman keresztiil es magas beosztasu vezetdk altal lehetett valami eredmenyt elerni. S Z . elvtars is allandoan Cservenkane elvtarsnore hivatkozik. Vagy a tanacs hatarozza meg a varos fejlodeset, vagy a szocialista
osszekottetes donti el, hogy melyik korzet kap tobbet."
(Az 1966. nouember 11-i tandcsiiles jegyzokdnyue)

•

Felo, hogy a milvelodesi haz kozonseges kocsma szinvonalara fog
siillyedni. "A negy e w e l , vagy akar csak kettdvel ezeldtti szombat estek
hangulatanak vege. A havonkenri kiallitasokjelentenek valami mozgast,
s utana ilr. A biliardgolyok csattogasa es kartya sustorgasa veri fel " a
milvelddesi haz csendjet.
(Pest Megyei Hirlap Szentendre melleklete, 1966. nouember 26.)

•

1966-ban adtak at a P E V D I alugrafikai iizemreszet a Dozsa Gyorgy
uton. Korszerilsitettek a milanyagfroccsontd iizemet, ez evben tertek ra
a Budapest es Pax nevii Parkerrendszerti golyostoUak gyartasara,
kezdetben csak kiilfoldi megrendeldk reszere.
Visszapillantas az 1966-os evre: "Tudom, sokszor zsortolddtiink, legtobbszor apro-cseprd kis dolgokon, menet kozben ugy ereztuk, hogy
egy helyben allunk nem tudunk elore lepni. Most megis, ha visszapillantunk, lathatjuk bizony komoly eredmenyek szulettek."
(Pest Megyei Hirlap Szentendre melleklete, 1966. december 17.)

201

•

"A nepgazdasag magasabbrendu erdekeit megertve, egyhangu szavazassal kimondtak az Aprilis 4. es a Mathiasz Tsz egyesiteset.
M i n d a Mathiasz Tsz-ben, mind az Aprilis 4-ben megertettek, hogy az
egyesiiles a nagyobb aranyu fejlodes utjat nyitja meg eldttiik."
(Pest megyei Hirlap, 1967. februdr 8, februdr 18.)

•

"Szentendren a mozi mindig a legnepszerilbb szorakozasok koze tartozott. Annak ellenere, hogy mar tobb mint 1500 csaladnak van televiziqja
Szentendren, meg nem csokkent a mozi nepszeriisege" - a fiatalok koreben.
(Pest Megyei Hirlap Szentendre melleklete, 1967. februdr 18.)

•

A marcius 19-i tanacstagvalasztasok utan marcius 24-en tartotta alakulo
iileset az uj varosi tanacs. "Marosvolgyi Lajos, a Hazafias Nepfront varosi
elnoke- tekintettel arra, hogy Sziraki elvtars varatlanul lemondott tanacstagsagarol, a V B . elnokenek javasolja Kirilla Ferencet, elnokhelyettesnek Pala Karolynet." A z uj testiilet elfogadja a javaslatot.
(Az 1967. mdrcius 24-i tandcsUles jegyzokonyve)

•

"Az idegenforgalom nem csak lehetoseg, de kivalo eszkoz is a keziinkben. Joletiinket, kenyelmiinket, elorehaladasunkat szolgalja. Csak
egyetlen peldat. Sokan haborognak a varosban a skanzen miatt. Helyette
inkabb utakat, lakasokat epitenenek - mondjak az elegedetlenkedok. ( . . . )
A latogatoknak uj lit, vendeglo, szalloda, elelmiszer es sok egyeb kell.
D e ezeken az utakon jarunk, ezekben az iizletekben vasarolunk m i is."
(Pest Megyei Hirlap Szentendre melleklete, 1967. dprilis 12.)

• Aprilis 17. ota dr. Bertalan Ferenc a varosi vb-titkar.
Napirend elotti interpellacio: "A majus 1-i unnepsegen rosszul volt e l helyezve a mikrofon kint a Papszigeten. A z iinnepi beszedet es szavalatokat nem lehetett hallani. Tarthatatlan az is, hogy a vendeglato fel pohar
soroket adott, a tobbi resze hab volt. Ilyen iinnepekre iiveges sorrel kell
a vendeglatokat ellatni."
Katona Sandor kerdese: "A varos koltsegvetesenek csupan 17 %-at tudja
fedezni. Hogy lesz ez ajovoben, amikor az iij gazdasagi mechanizmus
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folytan sajat bevetelekbol kell gazdalkodni?"
(Az 1967. mdjus 5-i tandcsiiles jegyzokonyve)
•

"A kommunista temeteseket is impozanssa kell tenni, iigy nez ki, hogy
ez senkinek sem szivugye."
A Moricz Zsigmond gimnazium tervezett boviteset a megye nepgazdasagi okokra hivatkozva levette a napirendrol. Marosvolgyi Lajos
"...hangsiilyozza, hogy ket osztalynak nines tanterme. Akkor van helyiik, ha mas osztaly politechnikai oktatason van. ( . . . ) Javasolja, a tanacsiiles vetozza meg a megyei tanacs donteset." Kirilla Ferenc valasza: "A
gimnazium negytantermes bovitese megyei beruhazasbol tortent volna,
igy a tanacsiilesnek nines joga megvetozni a megye donteset. Arrol lehet
szo, hogy a tanacsiiles eszrevetelet megtegye."
Wolf Lajos ".. .helyteleniti a foteren elvonulo es rendszeresen kozlekedd
szenaskocsikat, melyek az idegenforgalmat befolyasoljak. Korabbi
rendelet van arra, hogy a foutvonalon nem lehet szenasszekerrel
kozlekedni."
Arato Andrasne kereskedelmi feliigyeld: "A hiisellatas keretgazdalkodas
kerdese. A varos sem kap elegenddt. A z arany megvan az izbegi es a
varosi iizletek kozott. A bor-sdrellatas szinten keret kerdese. Nagyobb
keretszamot nem biztosit a megye."
(Az 1967. Junius 30-i tandcsiiles jegyzokdnyve)

•

"Kdnnyil utasnak lenni. Kiszallni a gepkocsibdl, megerkezni a helyierdekti szerelvenyeivel, nezelddni, megizlelni ezt es azt, fenykepezni,
ismerkedni a varossal, s utana azt mondani, ez sem j d , az sem, nem
tetszett, hogy...ha ugy csinalnak... KdnnyiJ utasnak, turistanak lenni.
Am ahol idegenforgalomra rendezkednek be, ahol szamitanak erre, ott
szamitani kell az utasok, turistak kedvevel, igenyeivel is. S ez - nehezebb
dolog, mint turistanak lenni."
(Pest Megyei Hirlap Szentendre melleklete, 1967. Julius 1.)

•

Nemzetkdzi kempingtalalkozd volt a Papszigeten. "A kiilfdldiek
egybehangzd velemenye: Kdzep-Eurdpa egyik legszebb kdrnyezeteben,
kitilnden szervezett taborozasban volt resziik."
(Pest Megyei Hirlap Szentendre melleklete, 1967. augusztus 13.)
203

•

"A Vegrehajto Bizottsag hangos bemondo es falragaszos felhivas formajaban felszolitotta a varos lakossagat, az ipari iizemeket, hogy a beallott atmeneti vfzhiany kikiiszobolese erdekeben a vizfogyasztast korlatozzuk. A k i az ivovizet locsolasra, arasztasra hasznalja, 1000 Ft-ig terjedo
penzbirsaggal sujthato."
(Az 1967. augusztus 25-i tandcsiiles jegyzokdnyve)

•

"A mandsta-leninista egyetemre nyolc nevelo jart. A nevelok tobbsege
dialektikus materialista vilagnezettel rendelkezik. ( . . . ) A z elmult 17,4del szemben az idei tanevben csak 16,6 % volt a hittanra birtak szama."
(Jelentes az dltaldnos iskolai oktatds helyzeterdl Eloterjesztes az 1967. november
3-i tandcsiilesre)
1.
2.
3.
4.

MiJszakilag eletveszelyes lakasban el
18 csalad
Egeszsegileg
"
"
"
87
Tulzsiifolt koriilmenyek kozt el
186
Lakasnak nem mindsiilo
(kamra, pince) helyisegben el
80
5. Alberletben lakik
106
6. Egyeb lakasigenyld:
121
osszesen:
598 csalad
Biroi itelet alapjan kilakoltatando:
40 csalad
egyiitt:
638 csalad.
"1967 els6' feleben 6 lakast utaltunk ki. A hat lakas koziil ket lakas mindossze egy szobabol allt (mellekhelyiseg nelkul) ( . . . ) A z 1967. evre beiitemezett 96 O T P lakas koziil ezideig 68 lakast ertekesitettiink, amelybdl
szentendrei vasarld mindossze 14 szemely."
(Eloterjesztes a vdros lakdsgazddlkoddsdrol az 1967. november 3-i tandcsiilesre)

•

"Az idegenek ozonlenek a varosba. Videken eladjak hazaikat, itt befizetik
O T P lakasra es kapnak, ugyanakkor a helybeli tdrzslakossag tovabb
nyomorog es lehetetlen koriilmenyek kozott el."
(Az 1967. november 3-i tandcsiiles Jegyzokdnyve)

•

A z Elnoki Tanacs 1967. evi 13. sz. tdrvenyerejii rendelete katonai fdiskolakka nyilvanitotta a tisztiiskolakat. A z Egyesitett Tiszti Iskola
Szentendren mflkddd reszlegebdl megalakult a Kossuth Lajos Katonai
Fdiskola.

•

1967-ben letesitettek Szentendren az elsd gyermekorvosi korzetet.
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"Aldasos volt az egyesules mindket szovetkezet tagsaganak. A jarasban
rajtuk kiviil nines tsz, ahol a tagok keresete az alkalmazottakenal tobb
lenne. Jonnek is naponta a jelentkezok a varosbol, a kornyekrol, ipari
uzemben dolgozok, es tsz-tagok akarnak lenni."
(Pest Megyei Hirlap, 1968. februdr n.)
Bekes Andras, az Allami Operahaz rendezqje es Zsambeki Gabor, a
Szinhazmijveszed Fdiskola hallgatdja 1968. aprilis 23-i datummal nyujtotta be Csicsay Ivannak, a Pest Megyei Tanacs elndkhelyettesenek "Tervezet a Szentendren letesitendd nyari eldadasok iigyeben" cimii beadvanyat. Reszlet a tervezetbdl: "A varos centrumaban levd Marx ter a maga
kiildnbdzd stilusu osszkepeben, leginkabb barokk hatast keltd miiemlekhazaival, gyonyorii hangulataval, termeszetessegevel, idealis arra,
hogy egy szabadteri eldadas kerete es fdszerepldje legyen. Fdldslegesse
tesz minden szinpadot, festett diszletet, itt maguk a hazakjatszanak, maga a ter. A szineszek nem diszletek kdziil, hanem a kdrnyezd epiiletek
kapuibdl lepnek eld, a tdrtenet szinte a nezdk kozott es az d reszveteliikkel zajlik le. A miisor magaban foglalna a 18-19. szazadi magyar nepi
es varosi szinjatszas legjobb elemeit, tulnyomo tdbbsegeben enekes,
tancos, vidam jellegiJ lenne. Olyan magyar nepi es varosi szinjateki hagyomanynak volna apoldja, melyet mashol Magyarorszagon nem lehetne latni, masreszt nem szabadterre plantalt szinieldadas lenne, hanem
olyan szinhaz, amely csak itt es csak szabadteren lathatd." (A Megyei
Tanacs V B . 1968. jiilius 31-en, Szentendre Varosi Tanacsa pedig 1968.
augusztus 29-en hozott hatarozatot a szentendrei jatekok megrendezeserdl.)
(Ferenczy Muzeum Adattdra)
1968 nyaran megkezddddtt a B V M szentendrei gyaranak tdbbeves rekonstrukcidja. "A B V M szentendrei gyara a rekonstrukcid befejezese
utan Eurdpa legkorszeruibb beton-vasbeton eldregyartd iizeme lesz."
Feladata lesz ".. .kielegiteni a negyedik oteves tervben megindulo orszagos es fdvarosi kdzmtivesitesi programban a varhatd igenyeket gravitacids betoncsdvekbdl es feszitett betonnyomdcsdvekbdl. Tovabbi profilja
marad a mozaik burkoldlapgyartas.
(Pest Megyei Hirlap. 1968. jiinius 16, 1970. jiilius 7.)
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•

1968. szeptember 15-en nyilt meg az uj koztemeto a Szabadsag-forras
uton.

•

A varos altalanos iskolaiban " . . . a felevben bukott 101 fd es az ewegi 37
fd 80%-a munkas-paraszt szarmazasli volt. Ezert kell mindenkeppen ervenyt szerezni az M S Z M P DC kongresszusa iranyelveinek. ( . . . ) Nagyon
nagy gondot kell forditani ezeknek a gyerekeknek a tanitasara, a veliik
vald foglalkozasra, mert csak igy nevelddhetik ki a tanult munkas-paraszt
nemzedek."
A 45 tanulocsoport iskolankenti megoszlasa es az osztalytermi celra felhasznalt helyisegek szama:
Iskola
tanuldcsoport
osztalyterem
Bajcsy Z s . liti
17
8
Lenin liti
10
10
Rakdczi titi
18
17
(1968. oktober 21-i jelentes az dltaldnos iskolak helyzeterol. Eloterjesztes tandcsiilesre)

•

A z 1968-69-es tanevben indult az enek-zene tagozatos oktatas a BajcsyZsilinszky utcai altalanos iskolaban.

•

1968. november 2-an Budapesten elhunyt Hamvas Bela ird, kultiirfilozdfus, aki az 1920-as evektdl gyakori vendege, sdt egy iddben ideiglenes lakosa volt a varosnak. Itt irta tobbek kozott a Karnevalt. A szentendrei tij kdztemetdben nyugszik.

•

Napirenden a varos sportelete. Hozzaszolasreszletek: "Nines a varos
teriileten olyan alkalmas tornaterem, ahol az iskolabol kikeriild fiatalok
sportolasi lehetdsege biztositva volna es versenyszertien is jatszhatnanak." "Teniszpalyara, kosarlabdapalyara es csdnakkikdtdre van sziikseg."
"Folyo evben is oldjak meg az allami gimnazium udvaran a korcsolyapalya letesiteset."
" 3. hatarozat. Szentendre varos tanacsa jegyzdkdnyvileg orokiti meg
Tatai Tibor szentendrei lakosnak az 1968. evi Mexikdi Olimpia egyeni
kenu-verseny aranyermes sportoldjanak kivald eredmenyet, mellyel a
magyar dolgozo nepnek es sztildvarosanak, Szentendre varos lakossaganak elismereset es nagyrabecsiileset vivta ki."
Csentds Laszlo epitesiigyi osztalyvezetd: "A Szamarhegy alapincezettsege 7,5 k m . A Banyaszati Tervezd Intezet elkeszitette a szamarhegyi
varosresz reszletes geodeziai felvetelet, mely rdgziti a pincek helyet,
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allapotat. ( . . . ) Hatvan olyan lakas van, melybol az ott lakok kihelyezese
a pincek allaga miatt siirgos lenne. A pincek tovabbi sorsarol miiszaki
elkepzeles nines. A legszerenyebb anyagi megoldas is 50 millio F t volna."
(Az 1968. december 13-i tanacsiiles jegyzokdnyve)

Eurdpa egyik legszebb kempingje
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Kitoresi pontok: Szentendrei
Teatrum, kulturalis kozpontok,

idegenforgalom ( I 9 6 9 - I 9 8 3 )
"Szentendre megint valami olyat csindlt,
ami nines az^ors^dghan, de a vilagon se sok."

1969
Folynak a nyari jatekok probai, biztositott a penzugyi fedezet:
Szentendre Varos Tanacsatol
82.000 F t
A Megyei Tanacs hozzajarulasa
150.000 F t
A z Orszagos Idegenforgalmi Tanacstol
100.000 F t
A Muvelodesi Miniszterium Kulturalis alapjatol
150.000 F t
Varhato sajat bevetel het eldadasbol
95.750 F t
osszesen
577.750 F t
"... A Marx teren megrendezesre keriild szabadteri jatekok vegleges neve is megsziiletett: Szentendrei Teatrum."
(Tdjekoztato jelentes 1969. februdr 26-dn. Ferenczy Muzeum Adattdr)
•

"Sulyos a gimnazium helyzete. A z iskolat 280 tanuldra terveztek 8 tanteremmel. Jelenleg a gimnazium tanuloletszama 349. A 4. oteves terv
soran az iskola negy tanteremmel bdviil. Gondot jelent az 1966. evben
veszelyesse valt oromfal."
"Az dvodak feltdltdttsege 100%-os. ( . . . ) A jelenlegi 229 fos letszammal
szemben 1969 szeptembereben 329 ovodaskoru gyermek felvetelere lehet szamitani. Olyan megoldassal lehet prdbalkozni, hogy a varosi tanacs
ovoda celjara alkalmas magantulajdonu hazat vasaroljon meg."
"Kerekes Pal tanacstag kerdezi: A Teatrum mennyiben gatolja majd a
varos kozlekedeset? H o l lesz biztositva W C ? A Marx teri lakok szabad
mozgasa mennyiben lesz gatolva? A tiizrendeszeti eldirasokat be tudjak-e
tartani?"
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"Dopsa Istvan tanacstag az idegenforgalomra valo felkesziiles erdekeben
felhivja a figyelmet az un. «kisemberekre». Olyan letesitmenyt tart sziiksegesnek a Duna-parton, vagy mas foiitvonalon letrehozni, ahol a kispenzii dolgozok megtalaljak az egyszerii, olcso eteleket. A diakok nyari
elszallasolasara javasolja az iskolak tantermeinek igenybevetelet."
1969. februar 17. ota uzemel a 300 ferdhelyes Danubius Szalloda.
Kubinyi Laszldne tanacstag: "Az elmiilt napokban arabok erkeztek az iij
Danubius Szalldba. A lakossag koreben kiildnbdzd remhirek terjedtek
el. Tajekoztatast ker az arabok itteni kdriilmenyeirdl."
A z Idegenforgalmi Hivatal vezetqjenek valasza: "Az arabok majus 7-ig
lesznek a Danubius Szalldban. A z egeszseghazban orvosi vizsgalatokon
esnek keresztiil. Magatartasuk, viselkedesiik ellen sines kifogas, inkabb
a helybeH lanyok viselkedese kirivd."
(Az 1969. dprilis 25-i tandcsiiles jegyzokonyve)
•

"Nehany e w e l ezeldtt a fdvarosiak felfedeztek Szentendret. Megindult
a vizre, friss levegdre szomjazdk honfoglalasa. A z iij telepesek mar befejeztek az epitessel jard munkat, tdrddest. M a , aki ezen a kornyeken jar,
a kertben kapalgatd, gyiimdlcsfat nyesegetd, kerteszkedd emberek kozott
rengeteg ismerds arcot fedez fel. Szineszek, irok, orvosok merndkdk,
de tabornokok es miniszterhelyettesek is kerik egymastol kolcson a nyesdolldt, cserelnek fdldmuvelesi tapasztalatokat. ( . . . ) Ennek az ddon levegdjii, alig 13.000 lakosii kis varosnak nagy tervei vannak, oriasi dsszegii
anyagi befektetessel es meg nagyobb felfordulassal. Sokfele szempontot
kell figyelembe venni a tavlati tervek kidolgozasanal. ( . . . ) A z iij, de az
eredeti varoskepet megis megdrzd perspektivak megtervezesenel a varos
harmas jellegere gondoltak: mtiemleki varos, idegenforgalmi csomdpont es jarasi szekhely, a kdrnyezd telepiilesek kozpontja." (Hajduska
Janos: Piktorvaros, kempingvaros.)
(Magyarorszdg, 1969. mdjus 18.)

•

1969. Julius 5-en volt a Szentendrei Teatrum elsd jateknapja, a ComicoTragoedia es a Pikko herceg es Jutka Perzsi bemutatdja 500 fds nezdter
eldtt.
"Telitalalat volt a helyszin kijelolese. Szentendre fdtere eszmenyi szinteriil kinalkozott." (Devecseri Gabor)
(Magyar Hirlap, 1969. jiilius 7.)
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A Szentendrei Teatrum elsoevadja

"Az idei nyar eddigi legigenyesebb szorakoztato produkciqjat latta a kozonseg a szentendrei szabadteren." (Laszlo Miklos)
(Hetfoi Hirek, 1969. Julius 7.)
Szentendre megint valami olyat csinalt, ami nines az orszagban, de a
vilagon se sok. Itt megvalosult komyezet es jatek egysege, mely a regi
nepi komediazasnak s a barokk szinhaznak eleteleme. (Szeberenyi Lehel)
(Magyar Nemzet, 1969. jiilius 11.)
"Jatszik itt minden haz, balkon, jatszik a templom ( . . . ) , jatszanak a szilk
kis kanyargos sikatorok, amint kivancsian bekandikalnak a foterre. Jatszanak maguk az ablakon kikonyoklo szentendreiek Csupasz kis dobogo kell csak ide, nem ekes szinpad, a szinpadot maga a foter es a sikatorok adjak." (Balassa Imre)
(Nok Lapja,1969. augusztus 2.)
"Az idei evad nagysikeril kezdemenyezese volt a Szentendrei Teatrum
megalapitasa. ( . . . ) Itt is olyasmit erezhetunk, mint a dubrovniki Dundo
Maroje lattan: vegre felhasznalhatunk egy regota kinalkozo lehetoseget."
(Lehotay-Horvath Gyorgy)
(Szinhaz - nydron, 1969. augusztus 12.)
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• A kohegyi turistahazrol; "...gyarapodo, igenyesebb, kenyelmesebb es
tegyiik hozza, erosen iizletiesedo autos vilagunkban is bizonyara van helye, szerepe egy ilyen egyszerii, szereny letesitmenynek, amelynek fenntartasa szep, tartalmas igenyeket elegit ki."
(Pest Megyei Hirlap, 1969. szeptember 18.)
•

"1969. oktober ho 4-en iinnepelyes keretek kozott zajlott le a varos nagy
esemenye, az iijonnan epiilt 12 miitermes lakas, az U j Miivesztelep
atadasa. A Kalvaria uton epiilt U j Miivesztelep az orszag egyik legszebb
milvesztelepe."
"Hirseh Jozsefne tanacstag: M i n t tanacstag egyetert es helyesnek tartja
az allattartasrol szolo tanacsrendelet megalkotasat, de mint haziasszony
kenytelen ellene szolni. N e m idoszerii ma az allattartas korlatozasa akkor,
amikor a hentesiizletekben szalonna- es husfele korlatozott mennyisegben kaphato csak."
(Az 1969. oktober 24-i tandcsiiles jegyzokdnyve)

•

Az Erdeszeti Fa- es Vegyesipari Vallalat szamara a piaci viszonyok miatt 1969
volt a kritikus ev, ezutan emelkedik a termelesiik es vallalati nyeresegiik

•

Csuka Zoltan Ignjatoviae Jakovrol szolo, Szentendrei rebellis cimii
eletrajzi regenye 1969-ben jelent meg a Gondolat kiadonal.

A varos 1970-es koltsegvetes-tervezete:
21.400/m F t osszbevetel,
21.400/m F t kiadas (ebb61 beralap 6.788/m F t )
A z 1970. evi varosfejlesztesi alap koltsegterve:
92.307/m F t bevetel,
92.307/m F t kiadas.
"A milvelodesi haz epitese az Engels utcaban elkezdodott. A hatalmas
epiilet 1972-ben lesz kesz. Kivitelezo a Pest Megyei Allami Epitesi
Vallalat, a Pest Megyei Beruhazasi Vallalat a bonyolitqja." [Kesobb deriil
ki, hogy az epitkezes alatti pincek biztositasahoz iij tervek kellenek, ezert
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leall a munka, oktoberre tervezik a folytatast.]
(Az 1970. janudr 27-i es augusztus 28-i tandcsiiles jegyzokdnyve)
• A Keziszerszamgyarrol: "84 fele egyszerii, de nelkiilozhetetlen szerszam
sziiletik itt. Alig 180 ember dolgozik az iizemben, tobbnyire hagyomanyos modszerekkel. ( . . . ) A z orszagban egyediil ok keszitenek harapofogot, szekercet, kalapacsot es hasonlo szerszamokat. Ajovo slagere megis
a szikramentes szerszam lesz." (A kovetkezo evben kezdik a szikramentes szerszamok gyartasat a Csepel Vas- es Femmijvekkel kooperalva.)

(Pest Megyei Hirlap, 1970. dprilis 10. es 1971. februdr 13.)
•

1970-ben jiinius 26-t61 jiilius 26-ig tartott a Szentendrei Hetek programsorozata, kozeppontjaban a Szentendrei Teatrummal, mely az elozo
evi darabokat tiizte miisorara, azzal a bdvitessel, hogy a fomtisort spontannak hato "...magyar vasari komediak vezettek be. E z termeszetes
kovetkezmenye volt a Szentendrei Teatrum stilusanak, hiszen a hevenyeszett dobogok, a piacra gyiilo publikum iilolocai, a jatszok es nezok
kozott kialakult bensoseges kapcsolat a regi nepi komediazasnak a szinhelyhez es kozonseghez fbnodo kozvetlen kapcsolatat teremtettek lijja."

(Pest Megyei Hirlap, 1971. jiinius 13.)
•

Zsambeki Gabor 1970. oktober 15-en kelt jelentesebol: "A Szentendrei
Teatrum ma nagysikeril szinhazi vallalkozas, az ujak koziil talan a legsikeresebb. Megis ugy erzem, hogy valaszut elott all; egy olyan lehetoseg
veszelyet erzem, hogy elo szinhaz helyett kellemes idegenforgalmi
erdekesse^p valtozik - ez az eredeti szandekatol a legmesszebb all. ( . . . )
A Szentendrei Teatrum valoszinilleg soha nem lesz szinhazi nagyiizem.
N e m is sziikseges azza lennie, eppen jelleget veszitene el."

(Ferenczy Muzeum Adattdra)
•

Csatornazas: "A gerinccsatomat epiteszetileg a V I Z E P Vallalat elkeszitette. Miiszaki atadasa folyo ev oktober ho vegere varhato. Probaiizemeltetes eldrelathatoan £ ev vegen, vagy 1971. elejen indul meg."
"A rdzsakerti az elsd lakotelep, mely dsszefiiggd jelentdsebb egysegkent
megvaldsul a varos teriileten. A megepiild 90 lakas azonban a jogosult
lakasigenylesek tdredeket elegiti k i , hiszen 520 jogosult igenyldt es 84
veszelyeztetett lakast tartunk nyilvan. Ezekhez szamitva az elavult es
atepitendd lakasokat, a varos sziikseglete 2.130 lakas lenne. Jelentdsebb
enyhiilest a I V oteves tervben eloiranyzott Felszabadulas lakdtelep megepitese hoz."
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Rendelointezet. "A tizenket munkahelyes intezet epitese f ev vegen
megkezdodik es 1972. evben fejezodik be."
(Az 1970. augusztus 28-i tandcsiiles jegyzokdnyue)
•

"Kerekes Pal tanacstag eszrevetelezi, hogy a most megnyilt Teatrum
etteremben a fogyasztoi arak nagyon magasak, nem a dolgozo kispenzil
embereknek epiilt az etterem."
(Az 1970. oktober 23-i tandcsiiles jegyzokdnyue)
A varos 1970-ben kesziilt altalanos
tervezett megoszlasa:
lakoterulet
318,7 hektar,
iidiiloterulet
523,8 "
intezmenyteriilet
89,7 "
iparterulet
109,4 "
kozlekedesi terulet
19,4 "
zoldterulet
204,4 "
egyeb (autoiit stb.)
28,0 "
belteriilet osszesen: 1.291,4 "

rendezesi terve szerint a belteriilet
24,6%
40,8%
6,8%
8,5%
1,5%
15,6%
2,2%
100%

•

1970-ben a varos 5 ovodajanak 271 ferohelyen 332 gyermekkel 16 6v6no foglalkozott. (63 gyerek felvetelet elutasitottak.)
1970-ben 2637 televizio el6Tizetd volt Szentendren.
Ezevben 1711 beiratkozott tagja volt a konyvtarnak.
57 ismeretterjeszto eloadast tartottak a varosban osszesen 2361 resztvevovel.
A Szentendrei Vas- es Kazanipari K T S z 1970-ben befejezte a 11-es millit
melletti autoszerviz beruhazasi munkait. (Ezenkiviil Obudan, Demecseren,
Badacsonytomajban, Kisvardan vegeztek nagyobb szerelesi munkakat.)
A Szentendrei Jarasi Javito-Szolgaltato es Ruhazati K T S z termelesenek
40%-a lakossagi szolgaltatasbol, 60%-a uj termekek gyartasabol allt. J 6 vedelmezo termekeik voltak a futball-labdak es az epitoiparban hasznalt
vedoruhak, vattaruhak.
1970-ben 117 kisiparos dolgozott a varosban.
Az 1970-es vendeglato-ipari forgalom 34 millio F t volt, 181-en dolgoztak ezevben a vendeglatasban.
(Statisztikai dsszesites, 1970.)

•

1970-ben nyilt meg Ulcisia Castra neven a romai kori kdemlekeket bemutato szabadteri muzeum.
1970-ben alakult a varosi Nyugdijas Klub.
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1971. februar 26-an volt a cikluszaro tanacsules Kirilla Ferenc elnokletevel, majus 27-en tartottak az uj tanacs alakulo iileset, ahol megvalasztottak a l l tagu Vegrehajto Bizottsagot. Hidas Palt valasztottak tanacselnoknek, Novotny Belat elnokhelyettesnek.
Hidas Pal kiegeszitese a IV. oteves terv beruhazasairol szolo eloterjeszteshez: "Elsodleges fontossagiiva valt a varosban a jardaepites. A felmeriilt
igenyek sokszorosan meghaladjak a tenyleges penziigyi fedezetet. ( . . . )
A z ovoda epitese teren a tervezett bovites ellenere meg 65 ferohely letesitesere nines lehetoseg ajelenlegi penziigyi helyzet alapjan. ( . . . ) Felmerult, hogy a tervezett 8 tantermes iskola helyett 12 tantermest epitsiink
tornateremmel egyiitt. A z elkepzeles j o , az igeny realis, a kulonbozetet
kepzd mintegy 4 millio F t azonban jelenleg nem all rendelkezesre."
"A varosban nem csakjelentdsebb sporttevekenyseg nines, hanem a testneveles sem folyik egyik altalanos iskolaban sem. Tornaterem nines, 61tozohelyisegek nem allnak rendelkezesre, az udvarok is kicsik, sportolasra nem alkalmasak. Igy telen gyakorlatilag nem is folyik testnevelesi
oktatas."
(Az 1971. Junius 4-i tandcsiiles jegyzokdnyve)
A Szentendrei Teatrum 1971-es miisoran az elozo evek bemutat6in k i viil a Botcsinalta bolcsek es a Szuzesseg aceltukore cimii vigoperak szerepeltek. A ket uj darab ".. .elesztgetese, bajos-naiv eletre keltese egy regen
volt teatrista vilagnak, boseges kikacsintassal a maba. ( . . . ) Nyilvanvalo,
hogy a Teatrum jovqje addig biztositott, amig ezt a maga valasztotta utat
tudja jarni, netan tovabbfejleszteni."
(Pest Megyei Hirlap, 1971. jiilius 4.)
"A Szentendrei Teatrum mind belfoldon, mind az orszag hatarain tul tovabbi hirnevet szerzett varosunknak."
(Az 1971. szeptember 17-i tandcsiiles jegyzokdnyve)
Mar6thy Laszlo, az M S Z M P varosi titkara: "A tanacsi apparatusnak fokozott gonddal kell figyelemmel kisernie a torvenyes iigyintezesi hatarido betartasat. Altalaban biirokraciamentesebben, lelkiismeretesebben
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kell intezni az emberek iigyes-bajos dolgait, es akkor a Partbizottsaghoz
sem erkezik annyi panasz."
(Az 1971. december 30-i tandcsiiles jegyzokdnyve)
•

A z 1971. evi zarszamadasi beszamolobol:
l Y otevestervi lakasberuhazasok: " A Felszabadulas lakotelepen az epites
elokeszites alatt all. ( . . . ) A Rozsakertben tervezett 42 lakasbol 21 kerult
atadasra, a masik 21 lakas befejezese - munkaerohiany miatt - athiizodik
1972. I . felevre. A Dozsa Gyorgy l i d 12 lakasos lakotelepen szinten
anyag-, konkretan teglahiany miatt a tervezett 12 lakas atadasa csak 1972.
evjuniusaban valosul meg.
Gerinccsatorna es szennyviztisztito telep: a probaiizemeltetes technikai
okok miatt kesett.
Szakorvosi rendelo: A 12 munkahelyes szakorvosi rendelo epitese 1971
elejen beindult, azonban a Pest Megyei A E V munkaerdhianya miatt az
epitkezes az ev kozepen leallt.
Mtivelodesi haz: 1971-ben kivitelezesi munkak nem folytak.
Muzeumbdvites: Befejezesi hataridd december 3 1 . volt, azonban a
vallalat a hatariddt nem tudja tartani.
Mindent dsszevetve: teriiletiinkdn is jelentkezik a nepgazdasagi erdekbdl elrendelt beruhazaskorlatozas es fedezetelvonas, valamint az epitdipar krdnikussa vald munkaerdhianya."
(Az 1972. mdrcius 24-i tandcsiiles jegyzokonyve)

•

Szentendren felavattak az orszag elsd allandd vizugyi kiallitasat csaknem
2000 m^-en. A z iij letesitmeny kiilkereskedelmi propaganda celokat is
szolgal, konferenciak, tanfolyamok rendezesere is alkalmas.
(Nepszava, 1971. mdjus 8.)

•

Atadtak az iij autdutat Szentendre es Budapest kdzdtt. A z lit elkeriili
Budakalaszt es a HEV-keresztezddeseket.
(Magyar Nemzet, 1971. jiinius 19.)

•

1,2 milHd forintos beruhazassal 1971-ben megnyilt a Mathiasz TermeIdszdvetkezet termekaruhaza a Biikkds-parton. Tej, tejtermek, zoldseg,
gyiimdlcs, hiis es bor arusitasara rendezkedtek be.
5 millio F t volt az Erdeszeti F a - es Vegyesipari Vallalat 1971-es vallalati
nyeresege. E z evben felvonulasi epiileteket gyartottak francia megrendelesre es komplett autdszervizeket szallitottak az Egyesiilt Arab Kdztarsasagba.
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1971-ben uj profillal bovult a P E V D I alugrafikai telepe; a hiradastechnikaban
hasznalt ketoldalas lyukgalvanizalt aramkorok gyartasat kezdtek meg - harmadikkent az orszagban. E z evben tertek ra a szines rostironok gyartasara is.

972
"A Felszabadulas lakotelep elso iitemeben 266 lakas szerepel, melynek
kivitelezesi hatarideje elore lathatolag 1974. ev lesz. A kivitelezo vallalat
ezzel parhuzamosan szeretne megkezdeni a tovabbi 377 lakas epiteset.
( . . . ) Izbegen az un. Csapas u. teriileten 160 lakas epiteset tervezik. A
tanulmanyterv elkesziilt. A tervek elkeszitese folyamatban van. E z t kovetden kdzmtivesitesi terv kesziil."
"A Majus 1. utcai italbolt bezarasa mar ket izben felvetddott. Fenntartasa
sziikseges, mert a lump elemek ez esetben a Beke ettermet keresnek fel.
( . . . ) Mind a Majus 1. utcai mind a Vasiid villasori italboltok valoban a
varos szegyenfoltjai, megszilntetesiik azonban most nem volna idoszerii."
(Az 1972. februdr 25-i tandcsiiles jegyzokonyve)
E v i 400 millio boritek kesziil a szentendrei Papirgyarban. A szocialista orszagok kdziil innen keriilnek Id a legszebb boritekok "Magyarorszag boriteksziiksegletet - nehany kisebb iizemtdl eltekintve - kizarolag Szentendre
fedezi."
(Magyar Papir, 1972. mdrcius 6.)
1972 tavaszan befejezdddtt a B V M szentendrei gyaranak 376 millio forintos rekonstrukcidja, ezevben kezdett termelni a mozaiklap reszleg.
U g y tiint, hogy munkaerd- es megrendeleshiany miatt a vallalati nyereseg messze elmarad a varttol.
"A szentendrei hiitdhaz a Pest megyei M E K legmodernebb telepe." N a ponta tobb mazsa gyiimdlcsdt vesznek at a termeldktdl, napi ket vagon
zdldseget kiildenek a jaras boltjaiba.
(Pest Megyei Hirlap, 1972. jiinius 24.)
Felavattak a feliijitott regi mtivesztelep 12 miitermes lakasat es a M t i vesztelepi Galeriat.
(Magyar Nemzet, 1972. Julius 2.)
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•

1972. Julius 21-en kezdodott a Szentendrei Teatrum negyedik evadja.
A z elozo evi negy darabot mutattak be, ezert a sajtovisszhang alatta
maradt a korabbiaknak. Megnott viszont a Teatrum idegenforgalmi propagandaja. 1972-ben onallo allando intezmeny lett a Teatrum a Pest
Megyei Tanacs V B . Milvelodesi Osztalya iranyitasa alatt.
(70080/1972. sz. irat a Pest Megyei Tandcs elnoketol. Ferenczy Mtizeum Adattdr)

•

"Kovacsolt, sajtolt cikkeket, vasszerelvenyeket, enyvezobakokat, sampadokat, szinesfem ontvenyeket, miiveszi bronzonteseket keszitiink. ( . . . )
A legkifizetdddbb jelenleg az lenne, ha nem gyartanank egyaltalan keziszerszamokat. Hagyomanyaink azonban koteleznek." (Bernath Tibor, a
Pest Megyei Femipari es Keziszerszamgyarto Vallalat igazgatqja)
(Pest Megyei Hirlap, 1972. augusztus 9.)

• A z 1972-es miincheni olimpia gyoztes parbajtorcsapatanak tagja volt a
szentendrei Erdos Sandor.
•

1972. szeptember 8-an nyilt meg a felujitott Ferenczy M u z e u m uj szarnya 8,5 millio forintos koltseggel. E k k o r koltozott ide a Pest Megyei
Mlizeumok Igazgatosaga.
(Magyar Nemzet, 1972. szeptember 22.)

•

Klinyecz Gyula tanacstag: "Igen sok kulturalis, mtiveszeti jellegir letesitmeny epiil a varosban, igen sok tamogatast kapnak a miiveszek, ugyanakkor hatterbe szorul a varos lakossaganak mas teriileten jelentkezo j o gos igenye. P L nem kielegito az egeszsegiigyi ellatas. A rendelointezet
epitkezese egyre jobban elhuzodik. Gondot jelent a keves ovodai ferohely, az altalanos iskolai tanteremhiany. ( . . . ) Azt a milveszeti iranyzatot
nem helyes tamogatni, amit senki nem ert meg. ( . . . ) Ajovdben - figyelembe veve a varos lakossaganak erdekeit es a varospolitikai szempontokat, - elsdsorban itt helyben, s nem pedig a megyei tanacsnal kell meghatarozni a beruhazasok sorrendjet es iitemet."
S. Hegediis Laszlo orszaggyiilesi kepviseld: "Sziikseges megyei milvelddesi kozpont, megyei kdnyvtar, muzeum stb. Pest megyeben. Ezeket az
intezmenyeket nem celszerti Budapestre telepiteni. Jelentds eredmeny
az, hogy a megyei intezmenyek telepiteset illetden a valasztas Szentendrere esett. ( . . . ) M a Szentendrere iigy tekintenek orszagszerte, mint az
orszag egyik szellemi gdcpontjara es ennek megfelelden biztositottak a
felsdbb szervek a penzdsszeget is. A z tenyleg igaz, hogy a varosban levd
szellemi munka es a varos lakossaga kozotti kapcsolat nem kielegitd. A
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varos lakossaga nem ismeri e letesitmenyek celjat, penzugyi forrasait,
nem latja pontosan, hogy ez a fejlodes nem a varos egyeb fejlesztesenek
rovasara tortenik. H a ezek a megyei kihatasu kulturalis letesitmenyek
nem epiilnenek Szentendren, semmivel sem lenne tobb penze a varosnak, sot forditva igaz."
"Dr. Csicsay Ivan, a Pest Megyei Tanacs elndkhelyettese elmondja, hogy
megyei szinten hosszas vita folyt, hogy Szentendre vagy Vac legyen-e a
megye muvelodesi kozpontja. Vac anyagi aldozatot is vallalt volna, megis Szentendrere esett a valasztas. Elmondja, hogy a Falumuzeum a M i J velddesiigyi Miniszterium beruhazasi penzebdl epiil, csak toredek osszeget ad a megye. Versenyfutas volt a megyek kozott, hogy hova telepiiljon
a Skanzen. A fovaros kozelsege miatt a megyei tanacs vezetdi elertek,
hogy Szentendrere keriiljdn az orszagos Szabadteri Miizeum. A Ferenczy Miizeumhoz szinten a Mijvelddesiigyi Miniszterium adta a
sziikseges fedezetet. Milveszeti erteke igen nagy. Eurdpaban ilyen kepzdmilveszeti kiallitas nem letezik. A z uj Miivesztelep koltsegeit teljes
egeszeben a Kepzdmilveszeti Alap finanszirozta, a varos csak a telket adta.
Mas varosok es mas megyek is szfvesen vallaltak volna, hogy ott epiiljdn
fel a miivesztelep. U g y erzi, hogy mindezen beruhazasok kerdeseben
mind a megye, mind az orszagos szervek helyesen jartak el, s mindenkor
figyelembe vettek a Part miiveszetpolitikajanak iranyelveit. Jogosnak
veil azt az igenyt, hogy az itt eld miiveszek kapcsolddjanak be a varos
kdzeletebe es legyenek aktiv reszesei a varos kdzmiivelddesenek."
Hidas Pal tanacselnok "...megromlott egeszsegi allapotara tekintettel",
lemond, Marosvolgyi Lajost valasztjak iij tanacselnokke. (Marosvolgyi
Lajos helyere dr. Weszelits Gergelynet valasztjak tanacselndk-helyettesnek a kovetkezd, november 16-i iilesen.)
(Az 1972. szeptember 28-i tandcsiiles jegyzokdnyue)
• A Kossuth Lajos Katonai Fdiskola epiiletenek 1968 dta folyo feliijitasat,
bdviteset, az lij tornacsarnok epiteset 1972 oszere fejeztek be. A fdiskola
"...Eurdpa egyik legkorszeriibb katonai tanintezete."
(Lobogo, 1972. nouember 15.)
•

Ugrasszerllen megnott a helyi autobuszokkal utazdk szama. "A szentendrei fdndkseg 57 gepkocsivezetdje, 55 jegykezeldje, 36 autdbusza
nem tudja ezeket az igenyeket kielegiteni. Kellene meg 14 gepkocsivezetd. Azonban nehez a munka, a 300 dra a volan mellett, a szombat219

vasarnapi miJszak nem tul csabos a gepkocsivezetdk szamara. "
(Pest Megye Hirlap, 1972. november 11.)
• A varos napi vizigenye 1972-ben 8000 m', melyet a halozat alig tud kielegiteni.
Eletveszelyesse valt a Moricz Zsigmond Gimnazium regi (volt polgari
iskolai) szarnya. 1972-ben megkezdett lebontasaval sulyos tanteremhiany kovetkezett az iskolaban.
Tobb kiscsoportos foglalkozas miikodik a Jozsef Attila Milvelodesi hazban (nyugdijas, helytorteneti, idegen nyelvii, kertbarat, stb. klubok).
1972-ben kezdtek el a pincehelyiseg modern klubteremme alakitasat.
A P E V D I - b e n 1972-ben tertek ra a tollaslabda-gyartasra, a piaci igenyek
gyors felmeresevel.
A z E T I szentendrei telepen 1972-ben kezdtek az uj tartoszerkezeti laboratorium epiteset.
•

1972 vegen milemleku jelentosegil teriilette nyilvanitottak a szentendrei
varosmagot. "Szentendre varos kozigazgatasi teriileten a miiemleki
jelentosegij teriiletre koncentralva 87 epiilet es miitargy keriilt miiemleki nyilvantartasba vetelre, aminek megovasa, szakszeril helyreallitasa
es megmutatasa igen komplex es a varos erejet meghalado feladat. ( . . . )
A z epiiletek zome nem miiemlek es nem is miiemlek jellegij, de a
varoskep egyiittes megovasa erdekeben fenntartasuk, allagmegovasuk
komoly problemat jelent."
(A Pest Megyei Muemleki Albizottsdg ulesenek jegyzokdnyve, Ferenczy Muzeum
Adattdr, 1062-75.)

•

A tanacstag-valasztas utani alakulo tanacsiilesen ismet Marosvolgyi L a jost valasztottak tanacselnokke es Weszelits Gergelynet tanacselnok-helyettesse.
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Marothy Laszlo, a varosi Partbizottsag titkara: "Folytatni, erositeni kell
a H N F bizottsaggal valo igen gyumdlcsozd egyiittmukodest. E z szeleskdru, alkotd tdmegkapcsolatot eredmenyezett az elmult ket evben. ( . . . )
Sziikseg van minden becsiiletes ember alkotd tevekenysegere. Minden
tarsadalmi reteg fontos. De ez a varos minden sajatossaga ellenere m u n kasvaros! ( . . . ) Be kell vinni a koztudatba, hogy nem eleg csak felvetni az
igenyeket, reszt is kell venni a feladatok megoldasaban. ( . . . ) Gyakran
kapunk biralatot az iidiildteriilet fejleszteseert. Neha azert is, hogy egyaltalan letezik ez a teriilet. A z iidiildteriilet van, akar akarjuk, akar nem.
N e m passzid, hanem indokolt tarsadalmi igeny! A tulajdonosok a
varosnak addznak, a tanacs kdtelessege gondoskodni a fejlesztesrdl.
(Az 1973. dprilis 27-i tandcsUles jegyzokdnyve)
•

1973. aprilis 29-en nyilt meg Kovacs Margit gytijtemenyes kiallitasa a
Vastagh Gyorgy utcai miiemlek epuletben.

•

Marosvdlgyi Lajos napirend eldtti bejelentese: "A Felszabadulas lakdtelepen a 134 lakas 85%-anak vevdit a varosi tanacs fogja kijelolni."
(Az 1973. Junius 28-i tandcsUles jegyzokdnyve)

•

"A szolgaltatasok kb. 50%-at magankisiparosok vegzik." (1973-ban 164
kisiparos dolgozott Szentendren.)
(Az 1973 augusztus 24-i tandcsUles jegyzokdnyve)

• Julius 6. es 22. kdzdtt 11-szer mutattak be Shakespeare Vfzkereszt vagy
amit akartok cimii vigjatekat a Szentendrei Teatrum milsoraban. Zsambeki Gabor eldzetes feljegyzesebdl: "A milveszeti vezetesben beallott
valtozas kenyszerii iddveszteseget okozott, emiatt keptelenseg «uj onnan
felfedezett», az eldzd bemutatdk nyomdokain haladd szinmtivet m i l sorra tiizni."
(1973. janudr 11, Ferenczy Muzeum Adattdra)
•

1969-ben " . . . a kezdemenyezes igen egeszsegesnek tetszett: az eldadasokon egy nagyaranyu es igen eletkepes hagyomanymentes bontakozott
ki. ( . . . ) N e m a valasztas ellen berzenkediink termeszetesen, mert Shakespeare mindig megeri a maga misejet, hanem a gesztus ellen, amely ha nem is veglegesen, - holtaba hamvasztott egy nagyszeril dtletet."
(Tasnadi Attila)
(Nepszava, 1973. Julius 15.)
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•

"A siker azokat igazolta, akik hittek az uj utban es vallalkoztak arra, hogy az
otesztendos Teatrum hagyomanyaitol radikalisan elfordulva, uj lehetosegeket keresnek az orszagos hiril szinpad szamara. Az eloadas uj szakaszt
nyit e szinpad torteneteben, kitagitja lehetosegeit, szinte egy uj vilag kapuit
taija fel. ( . . . ) Bizakodva nezhetiink a Teatrum jovqje ele." (Okros Laszlo)
(Pest Megyi Hirlap, 1973. Julius 8.)

•

"Iglodi Istvan fergeteges nyaresti kavalkadot rendezett a mediterran
hangulatii kisvaros foteren. Elttint a korabbi eloadasok acsolt szinpada:
a terre futo utcak ugyanugy «jatszanak), mint a szomszedos hazak, a barokk templom. Szentendre kepzeletbeli Illyriava alakul." (Palyi Andras)
(Magyar Hirlap, 1973. jiilius 12.)

•

"Jelenleg a Szentendrerol ingazok szama - tapasztalati szamok alapjan 1800 fo. Nagy a Szentendrere ingazok szama is - 2170 fo - amely fokeppen a kornyezo mezdgazdasagi dvezetbdl keriil ki. ( . . . ) A varos
munkaerdhelyzetere - elsdsorban demografiai okok kovetkezteben - az
elkovetkezendd iddben is a munkaerdhiany lesz ajellemzd. ( . . . ) A haztartasban levd ndk, - mint munkaerdforras, kimeriildben van. A ndi
munkaerdfelesleg helyett egyre inkabb ndi munkaerdhianyrdl kell beszelniink"
"Az elmiilt harom evben dsszesen 150 iij dvodai ferdhelyet adtunk at.
Ovodaink azonban meg igy is zsiifoltak, a felveteli igenyeket nem elegitik ki. 421 ferdTielyre 501 gyermeket vettunk fel."
".. .az altalanos iskolai tanuldcsoportok szama 47, a tantermek szama 33.
Ebbdl sziikseg jellegii 5, valtakozd tanitasban hasznalt 16 tanterem. A z
iskolak sziikek, korszeriitlenek. A megye varosai kdziil Szentendren a
legmostohabb az altalanos iskolak helyzete."
Szakmunkaskepzes: "Onallo epuletiik, tantermiik nines. A Rakdczi liti
altalanos iskolaban «alberletben» vannak, nehezitik az altalanos iskola
miikodeset is. Delutan valamennyi tantermet hasznalnak A tanitas 20.15
draig tart. Kepzesiik feltetelei a varosban nem biztositottak."
(Az 1973. szeptember 21-i tandcsiiles jegyzokdnyve)

•

1973-ban alakult a szentendrei Nevelesi Tanacsadd.
1973-ban 4825 lakas volt bekapcsolva a varos vizvezetek-haldzataba.
1973-ban kezdtek el a Liget utcai gyogyszertar epiteset.
1973 dta miikddik a Pest Megyei Pincegazdasag Szentendrei Marka iizeme.
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A rendorseg tajekoztatasa szerint a bunozesi rangsorolasban az orszag 73
varosa kozul Szentendre a 39. helyen all.
1973-ban jelent meg elso kiadasban a Szentendre cimu fotoalbum Vujicsics D . Sztojan szovegevel, Lorinczy Gyorgy fenykepeivel.
A K L K F testnevelesi tanszeke es az altalanos iskolak egyiittmiikodesekent letrejott a varosi sportiskola 1973-ban.
A K F S E N B Il-es labdarugo csapatanak az egykori aranycsapat tagja,
Budai Laszlo lett az edzqje. 1973-ban - rovid iddre bar - , a csapat bekeriilt az N B I-be.

974
1974 februarjaban nyitottak meg a Ferenczy Muzeum uj kdallitasi szamyat.
(Pest Megyei Hirlap, 1974. februdr 24.)
Dodok Rudolf a K L K F tesmevelesi tanszekenek vezetdje: ' A megyei serdiild es ifjusagi bajnoksagon a felszabadulas dta eldszdr jelentek meg Szentendre fiataljai es mindjart 8 bajnoksagot es 31 bajnoki helyezest ertek el. Erre
minden szakember felfigyelt. Ami az eredmenyeknel ertekesebb, az a szivelyes kapcsolat, amely a mi felndtt hallgatdink es a gyerekek kdzdtt kialakult."
(1974. mdrcius 8-i tandcsiiles jegyzokdnyve)
A varosban folyd epitkezesekrdl: "Mar a startnal keslelteti a munkat az
ijesztden elhuzddd helykijeldles. (...) Egyetlen nagyobb letesitmeny sem
kesziilt el hatariddre. A rdzsakerti lakdtelepet, a szakorvosi rendeldt, a
szennyviztisztito telepet, a mtivelddesi hazat meg a I I I . oteves tervben
fel kellett volna epiteni. A bevasarld kozpont ket evet kesik."
(Pest Megyei Hirlap, 1974. dprilis 13.)
"Kiallitast nyitottak es atadtak az orszag legfiatalabb szamitokozpontjat
hetfdn deleldtt Szentendren. Harminchat magyarorszagi es kiilfdldi vizgazdalkodasi eszkdzdket gyarto es alkalmazo vallalat, intezmeny vesz
reszt a vizugyi kiallitason. (...) Szentendren kapott helyet az elsd viziigyi
szamitdkdzpont is. Gyors informacidval, adataival jarul hozza a vizgazdalkodas korszeru iranyitasahoz."
(Nepszava, 1974. mdjus 7.)
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•

1974. majusaban 2,5 tantermes fahaz epiilt a Moricz Zsigmond G i m n a zium tanteremhianyanak enyhitesere.

• A 10 neprajzi tajegyseg bemutatasara tervezett, mintegy 80 holdas teriileten megnyitottak a Szabadteri Neprajzi Muzeum elso - felsd-tiszavideki - tajegyseget.
(Nepszabadsdg, 1974. jiinius 1.)

Kispatddi lakohaz a Szabadteri Neprajzi

Muzeumban

A Szentendrei Teatrum iy74-es musoran Goldoni A kavehaz cimu
darabja szerepelt. Csokkent az eloadasok nepszinhaz-jellege, elmaradtak
a bemutatok elotti komedias jatekok is. "A Szentendrei Teatrum nehany
e w e l ezelott azzal a celkitiizessel nyitotta meg a nyari honapokban kapuit, hogy regi, evszazados, elfelejtett magyar dramakat mutat be rendszeresen. Felbecsiilhetetlen ertekii szandek. Sajnos, letettek rola."
(Szabad Fold, 1974. augusztus 18.)
1974. augusztus 20-an adtak at az 50 millio forintos koltseggel epult,
6000 m- alapteriiletti bevasarlo kozpontot A B C aruhazzal, iparcikk i i z lettel, gazdabolttal, tejivoval, patyolatszalonnal es ruhazad szakiizlettel.
1974 augusztusaban a Pest Megyei Idegenforgalmi Hivatal 20 szobas (60
ferohelyes) motelt nyitott a papszigeti kempingben, 4 millio forintos
koltseggel.
(Esti Hirlap, 1974. augusztus 23.)
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elso nagy bevdsdrlokozpont iparcikk-reszlege

1974. oktober 15-en nyilt meg az uj szakorvosi rendelo intezet a Liget
utcaban, 17 millio forintos beruhazassal. Ezevben ujitottak fel a sziilootthon epiiletet 1,6 millio forintert.
1974 novembereben fogadtak el a varos uj cimeret es zaszlqjat, ekkor
hoztak tanacsrendeletet a diszpolgari cim adomanyozasarol.
1974 december vegen bekoltoztek a Felszabadulas lakotelep elso lakoi.
A Varosgazdalkodasi Vallalatra biztak a lakotelepi tombfutomfl iizemelteteset.
A Pest Megyei Femipari es Keziszerszamgyarto Vallalat 1974-ben onallo
szolgaltato reszleget letesitett, regota siirgeto helyi igenyt elegitve ki ezzel.
1974-ben alakult a Vujicsics egyiittes.
1974-tol fogadja vendegeit a Gorog utcai Suranyi-cukraszda.
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•

A Mathiasz Tsz impozans vendeglo epiteset vallalta el a postas strandon.
"Mar ilyen korai stadiumban is lathato: nem mindennapi epiilettel gazdalkodik majd a varos. ( . . . ) Nyaron 300, telen 200 embert tudnak majd
ellatni." A z epuletet Makovecz Imre tervezte.
(Pest Megyei Hirlap, 1975. janudr 4.)

•

A z utobbi negy ev munkaero-helyzeterol: "Szentendren a letszam 3%-os
emelkedese mellett a termelesi ertek 49%-os novekedese tapasztalhato.
Az uzemek az intenziv fejlesztes utjat jarjak. Legalabbis kezdik jarni. A z
egy fore eso termelesi ertek 30%-kal nott. A beruhazasi tevekenyseg a
munkaerot felszabadito beruhazasokra iranyult. Valamennyi fontosabb
miJhely korszerilsodott."
(Az MSZMP vdrosi kuldottertekezletenek jelentese, 1975. februdr 8.)

•

A z izbegi sportpalya a Mathiasz Tsz kezelesebe kerult.
Kicsi a Biikkos parti allatorvosi rendelo. Bar csak a fuvarosok tartanak
lovat es csak nyolc tehen van egyeni haztartasban, megnott a fajkutyak,
macskak szama es fejlodik a nyultenyesztes.
(Pest Megyei Hirlap, 1975. februdr 8.)

•

Labirintus a Szamarhegy alatt. Eddig mintegy 120 pincet terkepeztek fel
kb. 9 k m hossziisagban. Gyors intezkedes sziikseges: a tarolasra alkalmas pinceket meg kell erositeni, a romosokat betomni, meg kell kezdeni
a Szamarhegy csatornazasat.
A P E V D I szentendrei iroszergyaraba ".. .a fmn, sved, dan, svajci, osztrak
es N S Z K - b e l i vasarlok utan Ausztraliabol is jelentkeztek partnerek."
(Pest Megyei Hirlap, 1975. februdr 22.)

•

' A kozerdeklodes nalunk Szentendren, erzesunk szerint a kelletenel jobban
fordul az iidiiloovezet fele. Talalgatjak melyik vikendhaz munkase, melyik
igazgatoe, fdosztalyvezetoe. (...) Rosszul tajekozottakazok akikmdni velik
hogy lit-, viz-, villanyfejlesztes vonatkozasaban jobban fejlodik az iidiiloovezet, mint a varos." (Simon Janos, az M S Z M P varosi titkara nyilatkozatabol.)
(Pest Megyei Hirlap, 1975. mdrcius 8.)
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"A nagyobb beruhazasok iitemesebb megvalositasat csak kozvetve,
nagyon kis mertekben tudja befolyasolni a tanacs."
Megnyilt a Borsos villaban a ket csoportos ovoda; tarsadalmi munkaban
bolcsode kesziil a Szikszay villaban; megkezdtek a 300 adagos kozponti
napkozi otthonos konyha epiteset a V G V kivitelezeseben; kesziil az oregek otthona a Rakoczi utcaban; megkezdik a szamarhegyi csatornazast.
"Csatat nyert a varos: elkezdodik vegre a K P M beruhazasaban az annyira ahitott belso koriit kozepso, a Talajjavito Vallalattol a szeszfozdeig
terjedo szakaszanak epitkezese."
16 tantermes kozepiskolat terveztek a Rozsakert kozelebe. "A tervezesenel varoskepi szempontbol olyan kulonleges megoldasokkal kellett
elni, amelyek megemeltek a koltsegeket (kb. 50%-kal) ( . . . ) Ezert a megyei vezetes ugy dontott, hogy ismet feliil kell vizsgalni az iskola telepitesi helyet, s esetleg csokkenteni kell az eredeti beruhazasi programban
megjelolt celokat, vagyis az uszodat vagy a milhelyeket el kell hagyni."
(Marosvolgyi Lajos tanacselnok nyilatkozata.)
(Pest Megyei Hirlap, 1975. mdrcius 15.)
1975. aprilis 3-an felavattak Barcsay Jeno Szentendre-mozaikjat az
epiilo Pest Megyei Milvelddesi Kozpont es Kdnyvtar eldcsarnokaban.
Magat az epiiletet nehany hdnap miilva adtak at rendeltetesenek: jiilius
1-en olvadt be a Jozsef Attila Mtivelddesi Kozpont es a Jarasi-varosi
Kdnyvtar az iij megyei intezmenybe.
1975. tavaszan a varosi tanacs kezelesebe keriilt a szoborkert. Nyilvanos
parkka nyilvanitottak, csak a nemes anyagbdl kesziilt szobrokat hagytak
meg.
30 vendeglatoipari egyseg miikddik a varosban 9 iizemeltetd vallalat es
3 maganszemely kezeleseben. A deli orakban 3000-3200 fd etkeztetese
biztositott, nyolc helyen lehet reggelizni. Olcsd etelek is kaphatok.
(Az 1975. dprilis 18-i vb-iiles jegyzokdnyve)
"Ma debiitalnak az iinnepsegrendezdk". A z 1975. januar 3-i vb-iilesen
ddntdttek a Csaladi es Tarsadalmi Unnepsegeket Rendezd Iroda megalakitasardl. Majus 3-an tartottak az elsd KlSZ-eskiivdt.
(Pest Megyei Hirlap, 1975. mdjus 3., Junius 7.)
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•

A Mathiasz Tsz 1974-es arbevetele 141 miUio F t volt. E n n e k csak 8%-a
folyt be az alaptevekenysegbdl (noveny-, szolo-, gyumolcstermesztes),
79%-a elelmiszeripari, kereskedelmi es epitoipari munkabol, 13%-a
pedig az alaptevekenyseghez egyaltalan nem kapcsolhato ipari iizemekbol (muszaki gumiiizem, gombiizem, lakatos- es forgacsolo iizem).
(Az 1975. mdjus 9-i vb-iiles jegyzokonyve)

•

1971-ben megterveztek a foteri emeletes szolgaltato hazat, de a varoskozpont vedette nyilvanitasa utan csak foldszintes epiiletek epiteset
engedelyeztek. 1975-ben kezdtek el uj tervek szerint az epitkezest.
(Pest Megyei Hirlap, 1975, mdjus 31.)

•

1975-ben a Szentendrei Teatrum miisoran a L a Mancha lovagja. "Az ismert okok - foleg a miiveszeri vezetok gyors valtozasa - idokozben jocskan megvaltoztattak az orszag talan legvarazslatosabb nyari szinhazanak
lehetdsegeit. A bemutatasra keriild darab kivalasztasanal azonban az
eredetisegrdl megsem kellene lemondani. ( . . . ) Dale Wasswerman M i c h Leight N e w Yorkbol vilaghdditd iitjara induld musicalje a Fdvarosi Operettszinhaz utan Szentendren is driasi siker volt, megis azt kell
mondani, hogy lehetdseg szerint ezen az aszfalton ne teremjen utanjatszd szinhaz."
(Pest Megyei Hirlap, 1975. augusztus 2.)

•

1975. Junius 27-en nyilt meg Czdbel Bela miizeuma.

•

A z arviz miatt 1975-ben is ki kellett iiriteni a papszigeti kempinget. "A
Pannonia utca lakoi az elmult felevben masodszor kenyszeriiltek kdltdzkddesre."
(Pest Megyei Hirlap 1975. jiilius 12., augusztus 2.)

' A Szabadteri Neprajzi M u z e u m epitese kozben az orszag legnagyobb
(90 X 80 m ) romai kori polgari villajara bukkantak.
(Pest Megyei Hirlap, 1975. augusztus 16.)
•

1975. augusztus 19-en repuldszerencsedenseg aldozata lett Vujicsics
Tihamer zeneszerzd. Hamvai a Saborna falaban nyugszanak.

•

Megkezdtek a kisajatitasokat a belso kdrlit epitesehez.
(Pest Megyei Hirlap, 1975. augusztus 23.)
•
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Czdbel Bela (kozepen bottal) muzeumdnak dtaddsakor. Mellette (oltonyben) dr. Maildth Imre,
evtizedeken dt a vdros protokoll-vendegeinek kalauza.

•

A 890 szentendrei bolcsodes koru gyerekbdl mindossze 45-6t tudtak
elhelyezni a varosi bolcsodeben, mig a B V M bolcsodeje kihasznalatlan.
A tanacs es a gyar egyezseget kot az aranyos megosztasra.
(Pest Megyei Hirlap, 1975. augusztus 30.)

•

Szentendre bekapcsolodik az orszagos gazhalozatba. A Tiszantuli Gazszolgaltato Vallalat tanulmanytervet keszit a varosi fbldgazvezetekek k i alakitasarol.
"A zene lepten nyomon jelen van a kisvarosban, hol a Kovacs Margit K e ramiagytijtemeny kertjeben bensoseges kamara muzsika, hol a Teatrum
szinpadan es a Varosi Tanacs disztermeben egy-egy szinvonalas zenekari
est, korushangverseny formajaban." Kovacs Lajos, a 25 eves kbrus karnagya nyugdijazasa alkalmabol "Varosert" kitiintetest kapott augusztus
20-an.
(Pest Megyei Hirlap, 1975. szeptember 6.)
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•

"Tavaly augusztus 20-an adtak at a bevasarlo kozpontot abban a remenyben, hogy ezzel lenyegesen javul az itt lakok es a varost felkereso kirand u l o k udiilok ellatasa. A tavalyi tapasztalatok azt bizonyitjak, hogy az iij
iizletet az ot e w e l ezeldtti igenyekre mereteztek: bar segitett, nem oldotta
meg az egyre novekvo gondot."
(Pest Megyei Hirlap, 1975. szeptember 13.)

• A Felszabadulas lakotelepen ".. jelenleg 1800-2000-en laknak. N o v e m ber 24-en kezdodott az M jelzesti epiilet 57 lakasanak atadasa az iizemeltetd Varosgazdalkodasi Vallalamak. December 20-an a fiatalok hazat,
az N epulet 80 lakasat adjak at."
(Pest Megyei Hirlap. 1975. december 6.)

lakotelep
A Szakmunkaskepzd Intezet oktober elcjcn koltdzdtt at a Rakdczi utcai
iskolabol a volt Jdzsef Attila Milvelddesi Hazba. 180 tanuldja es kilenc
fdallasii pedagdgusa van az iskolanak. A z dnalld epulet lehetdseget ad a
szakmai-pedagdgiai munka szinvonalanak emelesehez.
(Pest Megyei Hirlap, 1975. december 24.)
Epiil a Felszabadulas

•
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A sziiksegesnel joval kevesebben jelentkeznek a szentendrei iparitanulo
intezetbe. Tapasztalatok hijan szakszertitlen az iizemekben folyo gyakorlati kepzes.
(Pest Megyei Hirtap, 1976. janudr 3, janudr 10, janudr 17.)
Nagy munkaerohiany van a varosban. A helyi gyarak, iizemek dolgozoi
letszama: Keziszerszamgyar (a dabasi reszleggel egyiitt) 197, Vas- K a zanipar K T S Z 75, B V M 499, P E V D I 487, E R F A 373, S Z I S Z 297, Papirgyar 571, M A R K A 96, Erdeszet 79, Epitdipari Szdvetkezet 361, E T I
118, Vizepitd Vallalat szentendrei epitesvezetdsege 118, Ipari Szolgaltato
Szdvetkezet 186, V G V 406 fd.
(Az 1976. janudr 20-i ub-iiles jegyzokdnyue)
"Gyakran megesik hogy drakon at, tobbszori prdbalkozasra sem sikeriil
vonalat kapni." 525 telefoneldfizetd es 7 nyilvanos allomas van a varosban. 1980-ra varhatd az iij posta es a 2000 allomasos crossbarkdzpont
atadasa. (Egyeldre a telekkijeldlesnel tartanak)
(Pest Megyei Hirlap, 1976. janudr 10, janudr 29.)
Epiil a belsd kdriit, a Biikkds-hidat mar lebontottak. Sok a huzavona,
fellebbezes a kisajatitasok miatt, a miiveszek a lebontandd miiemlekepuletekert harcolnak Marosvdlgyi Lajos tanacselnok: "Szentendren
minden uj vitak kozben sziiletik, es ez nem baj, sdt barcsak lenne tobb
eredmenye ezeknek a vitaknak. ( . . . ) E bonyodalmak ellenere az epitkezes hamarosan megindul, s vele iij szakasz kezdddik a varos eleteben."
(Pest Megyei Hirlap, 1976. janudr 31, februdr 7.)
Elkesziilt a fogaszati szakrendeld a regi szakorvosi rendeld emeleti helyisegeiben.
A P E F E M - b e n ".. .az iden pi. 15-16 millio F t ertekii keziszerszam gyartasat tervezik egyeldre azonban csak 3 millids a belfbldi megrendelesiik.
Pedig a jelenleg hianycikklistan szerepld termekek kdziil 71-et a
szentendrei keziszerszamgyar keszit, s ki tudna elegiteni az igenyeket."
(Pest Megyei Hirlap, 1976. februdr 7.)
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•

1975. szeptember vege helyett 1976. februar 25-en "...tobb honapos
hataridd mddositas utan, szerdan megnyitottak az egykori postasstrand
teruleten az autdscsardat. A D u n a etterem 9,5 millio Ft-ba kerult. U z e meltetdi, a szentendrei Mathiasz Janos Termeldszdvetkezet vezetdi remelik, hogy a I I . osztalyu, teraszos, kerthelyiseges, ketszintes letesitmenyt hamarosan megkedvelik a Dunakanyarba latogato turistak."
(PestMegyeiHirlap, 1975. oktober 18, 1976. februdr 28.)

•

A varosi sportegyesiiletek letszama: Kossuth K F S E 790, M o r i c z
Zsigmond Gimnazium 284, Ferences Gimnazium 170, Spartacus 340,
Iroszer S K 79, Mathiasz S K 110, Papirgyari S K 98, Szentendrei K o csigyar 85, Motocross C l u b 40.
(Az 1976. mdrcius 9-i vb-iiles jegyzokdnyve)

•

Deri Gyorgy tanar 1969 dta folyamatosan epitette az izbegi parktabort a
gyerekekkel a tanacstol igenyelt ket holdnyi legeld teruleten. Evente
600-700 gyerek taborozhat itt.
(Pest Megyei Hirlap, 1976. mdrcius 20.)

•

Szentendre szerepe Budapest agglomeracids dvezeteben: A lakd- es
iidiilddvezet aranyan nem sziikseges valtoztatni. O v n i kell a zdldteriiletet, egy helyre - a Kdzuzd utca kornyekere - kell koncentralni az
ipartelepeket, csokkenteni a varoson beliili aranyukat. A Szentendrei
sziget deli reszen kell kialakitani az l i n . kiilsd kdrutat, hiddal a Dunan.
"A tervezdk becslese alapjan Szentendre varhatd nepessege 2000-ben
21.500 fd allandd es 12.000 fd iiduld lakos."
(Eloterjesztes az 1976. mdrcius 30-i vb-iilesre)

•

"A V I . oteves terv kezdeten 2200 lakasigenyldt tartottak szamon. Most
1200 kerveny varakozik. ( . . . ) Iden majus-juniusra tervezziik a
Felszabadulas lakdtelep utolsd epuletenek atadasat."
(Pest Megyei Hirlap, 1976. dprilis 10.)

•

A V I . oteves terv ertekelese. A tervezett 900-1000 lakas helyett 1186 lakas
es 582 nyaralo epiilt. 14,7 km-es vizvezetek, 1350 m'-es tarozd es fdnyomd-vezetek, 10,9 k m csatorna, 3000 m^-es szennyviztisztito kesziilt el.
(Eloterjesztes az 1976. dprilis 20-i vb-iilesre)

•

1083 sziiles volt 1975-ben a jarasban, 523 baba sziiletett a helyi sziildotthonban. 2 szakorvos, 5 sziilesznd, 5 csecsemdgondozd dolgozik a 30
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agyas, 1974-ben felujitott sziilootthonban. 80-90%-os az agykihasznaltsag. Korszeru mfltore volna sziikseg.
"Szentendrei miiveszet 1976" cimmel kiallitas nyilt a Magyar Nemzeti
Galeria budavari kiallitotermeben.
(Pest Megyei Hirlap, 1976. mdjus 1.)
1976-ban is a L a Mancha lovagja volt a Szentendrei Teatrum miisoran.
"A Szentendrei Nyar gerincet alkoto Teatrum ez evben is telt haz elott
tartotta meg eldadasait, a varos kdzvelemenye azonban ujabb darab bemutatasat varta."
(Eloterjesztes az 1976. oktober 16-i vb-iilesre)
'A Pest Megyei Pincegazdasag Marka palackozd uzemeben naponta harmincezer literes es otvenezer ketdecis palackot toltenek meg a kozkedvelt iiditd
itallal. Ezeket a Dunakanyarban es a megye eszaki reszen hozzak forgalomba."
Vizkorlatozas reggel 4-tdl este 8 draig. A k i megszegi, 5000 Ft-ig terjedo
penzbirsaggal siijthatd.
(Pest Megyei Hirlap, 1976. jiilius 10.)
Az M S Z M P varosi bizottsaga ertekeli Szentendre ipari iizemeinek helyzetet.
' A fejlddes iiteme a korabbi evekhez hasonldan meghaladta az orszagos
atlagot. Emellett a letszam - elsdsorban a nagyobb iizemekben - csokkent. Az
orszagos atiag folott alakult a nyeresegszint is. Egyediil a B V M Szentendrei
Gyaraban okoz jelentds eredmenykiesest a piaci kereslet hianya."
(Pest Megyei Hirlap, 1976. jiilius 31.)
Atadtak a Szikszay-villaban a jdreszt tarsadalmi munkaban kesziilt 20
ferdhelyes bdlcsddet.
(Pest Megyei Hirlap, 1976. augusztus 20.
Utolsd simitasokat vegzik a volt Waczek-villabdl atalakitott dvodan es az
1974 dta epiild iij Liget utcai gydgyszertaron."
(Pest Megyei Hirlap, 1976. szeptember 4, szeptember 25.)
"Az ipari szdvetkezetek idei gazdalkodasaban is sok a problema." Ertekesites! nehezsegek vannak a S Z I S Z - b e n , az Epitdipari Szdvetkezetben, a
BVM-nel, a PEFEM-nel.
(Pest Megyei Hirlap, 1976. oktober 2.)
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•

"Hazank 82 varosa koziil Szentendre az osszbfinozesi rangsorban a 9.
helyen all. Meg kedvezotlenebb a helyzet a szemelyi javak serelmere
elkovetett biincselekmenyeknel, ahol a varos az orszagos rangsorolas 7.
helyet foglalja el. Viszont figyelemremelto adat, hogy a tarsadalmi tulajdon elleni biincselekmenyek ritkabbak, a 42. helyen allunk a statisztikaban. ( . . . ) A nyari honapokban mintegy 30%-os emelkedest jelent a
megnovekedett idegenforgalom hatasa. Leggyakoribb a hetvegi hazak
feltorese es az ittas jarmiivezetes."
(Pest Megyei Hirlap, 1976. oktober 9.)

•

N e m e l e ^ e atgondolt a vallalatok munkaero-gazdalkodasa. "A falakon
beliil meg ma is van tartalek. ( . . . ) A varosi partbizottsag es a tanacs vezetoi kozosen fogjak meghatarozni a munkaero-gazdalkodas optimalis
tennivaloit."
(Pest Megyei Hirlap, 1976. nouember 6.)

•

A z utobbi 3 evben nem epiilt tanterem, holott 300-zal nott a tanulok
letszama. Dicseret illeti a napkozis neveloket, akik " . . . a peldatlan zsiifoltsag ellenere is derekas munkat vegeznek. ( . . . ) D e az is ketsegtelen,
hogy az ovodak, iskolak zsiifoltsaga, az epiiletek tobbsegenek korszeriidensege lepten-nyomon karosan befolyasolja az oktato-nevelo munkat."
(Pest Megyei Hirlap, 1976. november 20.)

•

Karacsonyra elkesziil a P A E V kivitelezeseben a Felszabadulas lakotelepi
iizletsor A B C aruhazzal, bus- es zoldsegbolttal, kesobb Gelka szervizzel
es mosodai atvevohellyel.
(Pest Megyei Hirlap, 1976. december 4.)

•

1976-ban egyesiilt a Mathiasz es a pomazi Kossuth Tsz Dunakanyar
M g T S z neven. A Dunakanyar MgTSz-ben " . . . a mostoha idqjaras es a
belvizes fbldek miatt a tervezett 420 hektar helyett vegiil csak 370 hektaron sikeriilt elvetniiik ajbvb evi kenyernek valot." Figyelemre melto a
tsz lotenyeszete.
(Pest Megyei Hirlap, 1976. december 4, december 11.)
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Helyet cserelo iizletek. A foteri kereskedohazakban nyilik majd a Szentendrei Keptar, ezert elkoltozott innen a hiisbolt, a fotos, a radiojavito. A z
onkiszolgalo A B C szembe, a volt bank-epiiletbe ment. A gyogyszertar
elkoltozik a Liget utcai uj epiiletbe, helyere cipobolt keriil.
(Pest Megyei Hirlap, 1977. februdr 12.)
"A mai nappal a piacgond megsziinik. A z ostermelok, a kisarutermelok
birtokukba vehetik a Biikkos patak baloldalan, az S Z T K rendelovel
szemben letesitett nagy teret, amely a varos vegleges piacanak tekintheto." A 400 m^-es betonozott teriileten 20 betonasztal mellett szerdan
es szombaton reggeltol delig tart a piac.
(Pest Megyei Hirlap, 1977. mdrcius 26.)
A hiisz eves Moricz Zsigmond gimnaziumban eddig 1175-en erettsegiztek, koziiliik 648-an jelentkeztek egyetemre vagy foiskolara. A jelentkezolc 56%-at - 386 tanulot - elso jelentkezesre felvettek. ( A masodik,
harmadik probalkozasra bejutottakrol nines statisztikai adat.)
(Pest Megyei Hirlap, 1977. dprilis 9.)
Eliizem lett a V O L A N 20. szentendrei fonoksege. 180-an dolgoznak a
vallalatnal, 25 db Ikarusz panorama autobusz van forgalomban a varosban.
(Pest Megyei Hirlap, 1977. dprilis 23.)
A tavaszi Agromasexpon az E R F A "...bronzermet szerzett a kiallitott
ujszerii tragyaszoro egytengelyes 6 tonnas jarmiivever', melybol maris
200-at rendelt a kereskedelem.
(Pest Megyei Hirlap, 1977. mdjus 14.)
Junius 1-en erkezik az elso turnus (60 gyerek) a Lenin liti littoro
parktaborba, - az orszagos Sagvari vandortabor egyik allomasara.
(Pest Megyei Hirlap, 1977. jiinius 4.)
Fejleszteni kell a lakotelepeken a tomegsportot, kispalyak epitesevel,
egeszsegiigyi tornak, kocogomozgalom szervezesevel.
(Pest Megyei Hirlap, 1977. jiinius 11.)
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• Julius l-tol 24-ig 15 alkalommal mutatta be a Szentendrei Teatrum
Shakespeare Tevedesek vigjateka cimfl szinmuvet, 9-szer rendeztek
meg a fomilsor elott a Templom-teri jatekokat. "Kerenyi Imre amit letrehozott, annak napjaink szinjatszastortenetebe is lehet kisugarzo jelentosege. Telibe talalta a popularis szinjatszas stflusat." (Kriszt Gyorgy)
(Pest Megyei Hirlap, 1977. jiilius 3.)
•

"Elszoktunk ettol a nyiltszivfi piactol, atszoktunk difFerencialtabb, komplikaltabb, integraltabb, spiritualtabb, affektaltabb, effektaltabb szorakozasokra, atszellemitettebbekre, mint ez. ( . . . ) Talan eloszor igazan j o a
jatek Szentendren az iden, talan eloszor olyan, hogy feszenges nelkul
lehetne megmutatni a koztarsasag szuk hatarain tul lakoknak, buznyakert, vagy meg kemenyebb rezpenzekert. ( . . . ) A csinyt, amit odafonn a
templomdombi piacon a rendezo Kerenyi Imre delutan elkezdett, este a
szinpad-utcan betetozi. Csinyben fovd feje tiiljar Shakespeare eszen.
( . . . ) Teljes biztonsaggaljatszik valodi szinhazat az utcan. Levantet csinal
Szentendrebol, mer vasari keretbe tenni klasszikust es Shakespeare fejerol nem esik le ettol a korona..." (Matrai-Betegh Bela)
(Magyar Nemzet, 1977. jiilius 10.)

•

"A szentendrei es a szegedi jatekok kiilonosen sajatos jegyeket viselnek
magukon. Ugyanannak a jelensegnek a ket polusarol van szo, itt is, ott
is hatarozott karakterrel. A Szentendrei Teatrum varazsat ugyanis elsbdlegesen intimitasa, a kornyezethez valo messzemenb alkalmazkodas
adja, a szegediek sajatossagat viszont a monumentalitas, a nagy tomegek,
nagy meretek." (Lbkos Zoltan)
(Pest Megyei Hirlap, 1977. jiilius 26.)

•

"Meggybzbdesem, hogy ez az egyetlen fesztivalok rendezesere maradektalanul alkalmas varos Magyarorszagon, eros milveszeti hagyomanyokkal rendelkezik, mint kep, latvany is esztetikus, raadasul a fovaros
kozvetlen kozeleben fekszik." (Kerenyi Imre)
(Pest Megyei Hirlap, 1977. jiilius 24.)

• A Szentendrei Teatrum 60 ezer fos latogatottsaga mellett nem lehetett a
Templomteret dsztan tartani, nem volt eleg parkolo, " . . . a varos vendeglato ipara pedig egyszeriien csbdbt mondott." (Kriszt Gyorgy)
(Pest Megyei Hirlap, 1977. augusztus 4.)
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27 termeloegysege van a Szentendrei Szolgaltato Ipari Szovetkezetnek.
Hat eves huzavona utan epiil az iij szolgaltato haz a foteren, varhatoan
november 7-re megnyilik a kovetkezo reszlegekkel: ndi-, ferfi fodraszat,
kozmetika, ndi szabdsag, fotd, tv- radid- haztartasi kisgepjavitd, latszeresz szakiizlet.
(Pest Megyei Hirlap, 1977. jiinius 18. Julius 2.)
A Rakdczi es Bajcsy-Zsilinszky utcai iskola uttdrdi Lakitelek-Tdserddn,
a Lenin utiak Vajan taboroznak.
(Pest Megyei Hirlap, 1977. Julius 9.)
A mintegy 100 dolgozdt foglalkoztato Kazanipari Szdvetkezetrdl: "Idestova mar 100-120 varosban es faluban iizemeinek a szdvetkezet szerelte
ivdviz- es szennyviztisztito berendezesek. S egyre tobb helyen szereliink. A z utdbbi idd'ben egyre tobben erdeklddnek a strandviz-visszaforgatd berendezesek irant. ( . . . ) A z iden iij profilkent lepett be az olajos
szennyviztisztito berendezd egyseg gyartasa es szerelese".
(Pest Megyei Hirlap, 1977. jiilius 23.)
Tdbbszdri hataridd mddositas, szervezesi hibak utan augusztusban
atadjak az 1500 adagos kozponti napkdziotthonos konyhat es ebedldt.
(Pest Megyei Hirlap, 1977. mdjus 7, mdjus 21.)
"Szentendre resze a fdvaros agglomeracidjanak, ugyanakkor 8-11 kdzseget is vonzasaban tart. A tavaly kesziilt felmeresek alapjan 2628 dolgozo, a varos aktiv keresdinek tobb mint 32%-a jart el Szentendrerdl
dolgozni, elsdsorban Budapestre. ( . . . ) Ugyanakkor a varosba tobb mint
2500-an jonnek. A z eljard dolgozdk tobbsege szakmunkas, miiszaki es
egyeb ertelmisegi, viszont a bejardk kdzdtt joval nagyobb a seged- es betanitott munkasok aranya."
(Pest Megyei Hirlap, 1977. augusztus 6.)
1977. augusztus 15-en avattak fel a Peter-Pal templom mellett Janzer
Frigyes Ignjatovic-mellszobrat az ird sziiletesenek 150. evforduldjan.
(Pest Megyei Hirlap, 1977. augusztus 16.)
1977. augusztus 19-20-an Szentendren rendeztek a X V Orszagos N e m zetisegi Fesztivalt.
237

1977. augusztus 24-en felavattak Czobel Bela iiloszobrat a muvesz egykori lakohaza helyen. "Nagyszerubb helyre nem is keriilhetett volna
Varga Imre remekbe formalt szobra, mint ide, a Czobel-kertbe, amelynek ma mar se keritese, se kapuja, mindenki beterhet, megpihenhet,
adozhat a mester emlekenek, aki erre jar."
(Pest Megyei Hirlap, 1977. augusztus 26.)
•

Valtozik a varos area. Marosvolgyi Lajos tanacselnok az urbanizacios
menetrendrol; "Mas lesz a varos szerkezete. A z egykozpontu varos helyett kialakuloban van a sugar iranyaban fejlodo varos, amelynek kozpontjahoz alkozpontok rendszere kapcsolodik. A kialakulo alkozpontok
- a B K V allomas kornyeke, a Felszabadulas lakotelep, a Vasvari lakotelep
es Izbeg - atvesznek bizonyos funkciokat, tehermentesitik a zsufolt varoskozpontot. (...) A varos egeszenek kepe megvaltozik ugyan, de megorizziik a regi Szentendre hangulatat, a varoskepi szempontbol egyediilallo varoskozpontot. Megoldodik a latszolag megoldhatatlan konfliktus,
lehet egyszerre modern varost epiteni es megorizni a tortenelmi
varoskepet."
(Pest Megyei Hirlap, 1977. szeptember 3.)

•

Nyolcadik alkalommal rendezik meg Szentendren az egeszsegnevelesi
napokat, amely ezevben mar "...orszagos meretti eszmecsereve valt".
(Pest Megyei Hirlap, 1977. szeptember 7.)

•

Rekonstrukcio a Papirgyarban. Feliijitjak az 1938 ota miJkodo 1. szamii
papirgyarto gepet 30 millio forint koriili koltseggel. U j uzemcsarnok is
epiil 17 millio forintert.
(Pest Megyei Hirlap, 1977. szeptember 3, szeptember 29.)

•

Szeptember 12-en atadtak a 100 ferohelyes ovodat a Vasvari lakotelepen.
"Harsfa, platan gesztenye. Oktoberben nagyaranyu fasitas kezdodik
Szentendren." ( A belso koriit, a Biikkos-part, a Vasvari lakotelep es a
postas strand fasitasa szerepel a tervekben.)
(Pest Megyei Hirlap, 1977. szeptember 24.)

•

Kiemelt esemenyek Szentendren a Nagy Oktoberi Szocialista Forradalom 60. evfordulqjan: A z lij szolgaltatohaz, a Szentendrei Szalon (Keptar)
es az E T I tartoszerkezeti es betontechnologiai laboratoriumanak atadasa. (35 millios koltseggel epiilt az iij laboratorium.) "...a szociaUsta or-
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szagok koziil jelenleg a Szovjetunio rendelkezik ilyen hatalmas merettj
tartoszerkezet-vizsgaloval, egesz Europaban csupan Svajcban talalhato
meg hasonlo."
(Pest Megyei Hirlap, 1977. oktober 15, oktober 28.)
"Az utobbi evekben Szentendren javult az adofizetesi moral. A m i a
legtobb gondot okozza: a motorkerekpar- illetve gepjarmiiado. (...)
Szentendren kb. 1500 j a r m i i van."
(Pest Megyei Hirlap, 1977. oktober 29.)
A PEFEM-szolgaltatasok mersekelt arai miatt "...tobb kisiparos is kenytelen volt 10-15%-kal csokkenteni korabbi szolgaltato arait."
Ewegere elkesziil az iij autobusz-megallo 10 millio forintos koltseggel
az Aszfaltiitepitd Vallalat kivitelezeseben.
(Pest Megyei Hirlap, 1977. november 19.)
Jelenleg 10 tagja van az ot eve alakult Vajda Lajos studionak. "Forrasban
levd, kiserletezd kdzdsseg."
(Pest Megyei Hirlap, 1977. december 3.)
A szentendrei Mathiasz, a pomazi Petdfi es Arpad Tsz-ekbdl 1974-ben
alakult Dunakanyar Tsz "...egyesulesre kesz tarsa" lett az orszagos hirii
Obudanak. 1978. januar 1-en egyesul a Dunakanyar az Obudaval.
(Pest Megyei Hirlap, 1977. december 7.)

978
Az egyesiilt Obuda Termeldszdvetkezet 3000 hektaron, 7000 dolgozdval
termei. F d profilja a virag- es diszndvenytermesztes. Teheneszetenek
kb. fele Szentendren van.
Januar 27-en nyilik a Szentendrei Keptar. A szentendrei miiveszet 50
eve cimii kiallitassal.
(Pest Megyei Hirlap, 1978. janudr 22.)
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•

"A nehezipari Miniszterium 1975-ben dontott: bekapcsolja Szentendret
a vezetekes gazhalozatba. A varosi tanulmanyterv elkesziilt." 1. iitem:
megepitik a fovezeteket Budakalasztol Szentendreig; 2. iitem: A Felszabadulas es Vasvari lakotelepig viszik a vezeteket; 3. iitem: a P E F E M kozponti telepeig j u t el a vezetekes fbldgaz.
(Pest Megyei Hirlap, 1978. februdr U.)

•

A varosi partbizottsag 1978-as cselekvesi programjaban kiemelt helyen szerepel a gazdasagpolitika. Feliilvizsgaljak a draga gepi berendezesek kihasznaltsagat, a termeles hatekonysagat. Jobban ki kell hasznalni "...a mozgo
berek es celpremiumok osztonzo lehetosegeit." A tanacsi vallalatok a korabbinal eredmenyesebben termeltek "A miniszteriumi iparban a kozponti
szabalyzok es nagyvallalati megkotesek miatt szerenyebbek az eredmenyek"
(Pest Megyei Hirlap, 1978. februdr 18.)

•

"Reszben elkeszitettek es atadtak Szentendren a H E V vegallomasnal levo
autobuszpalyaudvart.
(Pest Megyei Hirlap, 1978. februdr 4.)

•

Munkasszallasok Szentendren: a papirgyari fahaz 20 ferohelyen 10 lany
lakik; a p A E V szallasan 26-an elnek, az emeleti helyisegeket berbeadtak
a Gyor Megyei Epitoipari Vallalatnak. A B V M 35 fds szallasan volt allami gondozott fiiik is helyet kaptak.
(Pest Megyei Hirlap, 1978. mdrcius 3.)

•

Koriilbeliil 1000 kiskerttulajdonos van Szentendren, megndtt tehat a
Gazdabolt forgalma.
(Pest Megyei Hirlap, 1978. mdrcius 11.)

•

A V G V megkezdte 30 fdteri haz sortatarozasat D e i m Pal es Balogh Laszlo
festdmiiveszek szintervei alapjan.
Tizenket pedagdgus vagy kdzmtivelddesi dolgzd szamara kesziilt leanyszallas az 5-ds (Szabadsagforras uti) dvoda tetdtereben.
(Pest Megyei Hirlap, 1978. mdrcius 18.)

•

Szaz uj lakast adtak at a Fiizesparkban, a kozeljovoben elkesziil tovabbi
65 lakas. E z evben 23 engedely nelkiili epitkezes miatt rdtt ki birsagot a
Miiszaki Osztaly.
(Pest Megyei Hirlap, 1978. mdrcius 25.)
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Hetvegeken naponta 15-20.000 gepkocsi halad at Esztergom fele a l i es uton.
(Pest Megyei Hirlap, 1978. dprilis 1.)
Ket eve adtak at eloszor Pro Urbe emlekermet a varosban. A z 1978-as
ev Pro Urbe dijasai: H e l m Gyorgy, dr. Katona Gyula, Kazai Kama.
(Pest Megyei Hirlap, 1978. dprilis 8.)
1978. aprilis 21-en felavattak az allando Barcsay kiallitast Steger Ferenc
sziilohazaban.
(Pest Megyei Hirlap, 1978. dprilis 22.)
O t eve szerveztek meg Szentendren a hazi szocialis gondozast. "Jelenleg
30 szentendrei lakost teljes gondozasban, harmat reszlegesben reszesit a
25 tiszteletdijas aktiva." Izbegen a Pap Milica fele hazban kesziil az oregek napkozi otthona.
(Pest Megyei Hirlap, 1978. mdjus 6.)
"Szentendre ipari teriiletere egyre-masra telepiilnek a termeloegysegek.
Most epiil peldaul a Koziizo utcaban a Keramia-iizem termelocsarnoka.
(Pest Megyei Hirlap, 1978. mdjus 23.)
Szentendre napi visziikseglete 12.000 m \z kicsi a csdhalozat atmerqje. A j o v o evben kezdik meg a csocseret. 16.000 m^ kapacitasu vizbazis
epul a varosban, ezen a nyaron keszen lesz. A 3000 m^-es szennyviztisztito helyett 1985-t61 10.000 m'-es lep uzembe. A papszigeti termalkut 42°-os vizevel temperaljak a sttand medencejet. Meg egy melyfiirasu
kiitra volna sziikseg.
(Pest Megyei Hirlap, 1978. jiinius 10.)
1978. Junius 25-tol jiilius 23-ig tart a Szentendrei Teatrum 10. - j u b i leumi - evadja az elozo evben bemutatott miisorral. "A valtozatlanul magas kozonsegsiker is azt igazolja, hogy a Teatrum megtalalta miifajan
beliil a szentendrei sajatossagoknak is megfelelo miisorpolitikat. E z t az
utat kell - most mar uj programokkal - tovabbra is kovetni."
(A Muvelodesi Osztdly eloterjesztese vb-iilesre. FM Adattdr)
Kerenyi Imre rendezd: "A tizeves teatrum tiiljutvan gyermeki szepsegein es kamaszkori tetovasagan, felndtt intezmenynek tekintheto, mely
komoly helyet vivott ki maganak az orszag kulturalis eleteben. A
241

Teatrum eletkepes, a Teatrum terjeszkedni kenyszeriil."
(Kezirat, 1977. jiilius 24. FM Adattdr)
•

"Ket kisvendeglo nyilt Szentendren, az Aranysarkany a M a r x ter
kozeleben, a Sarga csiko pedig az Arpad utcaban."
(Pest Megyei Hirlap, 1978. jiilius 15.)

•

Harom evig epiilt a Felszabadulas lakotelepi ovoda es bolcsode. Tobbsz5ri hatariddmodositas utan augusztus 1-en megvolt a miiszaki atadas,
de a hibak javitasat az augusztus 20-ra tervezett iinnepelyes atadasig
nem tudtak befejezni. "Az ovoda, bolcsode szeptemberben munkaba all.
Csendben, avatas nelkiil."
(Pest Megyei Hirlap, 1978. szeptember 7, szeptember 16, szeptember 30.)

•

79 vedett epiilet van Szentendren, ebbdl 35 allami, 26 szemelyi, 18 egyhazi tulajdonban.
(Pest Megyei Hirlap, 1978. szeptember 16.)

• A hamburgi szekhelyii Schumacher-alapitvany aranyermet a szentendrei Szabadteri Neprajzi Muzeumnak iteltek "...kimagasld epiteszeti,
muzeumi es miiemlekvedelmi teljesitmenyenek elismeresere".
(Pest Megyei Hirlap, 1978. szeptember 19.)
•

"Baratsagi het zardiinnepsege Szentendren. Naggyiilesen vettek bucsut
Suhl testvermegye kiilddttei."
(Pest Megyei Hirlap, 1978. szeptember 22.)

• A z elmult evben 215 - fdleg vagyon elleni - biincselekmeny volt Szentendren. "Csabitanak a hetvegi hazak."
(Pest Megyei Hirlap, 1978. oktober 14.)
• A volt szoborpark helyen megnyilt a Kerenyi Jend Muzeum.
Negy eve nyilt Suranyi Istvan kitiind cukraszdaja a Gdrdg utcaban. Azdta
hat ipari tanuld szabadult fel nala.
(Pest megyei Hirlap, 1978. november 18.)
•

November 21-en vette fel a szentendrei zeneiskola Vujicsics Tihamer
nevet. Ezevben 400 tanuld es 19 zenetanar van az iskolaban.
(Pest Megyei Hirlap, 1978. mdjus 27, november 22.)
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192,2 millio F t volt a varos 1978-as osszexport-termelese, ebbol 174,1
millio F t erteket a P E V D I exportalt.
1978-ban jelent meg a Jobbagy Karoly Szentendrei bucsu cimii
verseskotete a Szepirodalmi kiadonal.
1978-ban alakult a Szentendrei Kamarazenekar Fenyo Gabor vezetesevel.

A z M S Z M P helyi bizottsaga Szentendre ipararol: javult az anyagtakarekossag, jobb a gepkihasznalas, de "...az allami es szovetkezeti iparban
foglalkoztatott 4000 dolgozo 15%-a kicserelddott egy ev alatt. (...) A
szolgaltato tevekenysegben szereny, de folyamatos fejlodest hozott 1978.
(...) A Szentendren dolgozo 160 kisiparos tavaly megfeleloen egeszitette
ki a szolgaltatasokat."
Elkesziilt a 160 gepkocsi befogadasara alkalmas Paprika biro utcai parkolo.
(Pest Megyei Hirlap, 1979. janudr 6.)
1361 t a ^ a l 43 kiscsoport miikodik a Pest Megyei Milvelodesi Kozpont
es Konyvtarban, koztiik az orszagos hiril Vujicsics egyiittes, a varosi korus es Uttoro Fiivoszenekar.
(Pest Megyei Hirlap, 1979. janudr 9.)
2100 hetvegi hazat tartanak nyilvan Szentendren.
(Pest Megyei Hirlap, 1979. janudr 27.)
Barat Endre, a Varosi Partbizottsag elsd titkara egyik helyi gyar beszamold jelentesevel kapcsolatban: "Nines helye semmifele vezetdsegben,
funkcidban annak, aki csak a jogot ismeri, de elfeledkezik a kdtelessegrdl."
"A Szentendre Varosi es Jarasi Tiizoltd Egyesiilet tagjai az elmiilt 4 ev
alatt 63-szor vonultak ki kiilonfele tilzesetekhez, ebbdl 23-szor a jaras
teriiletere. (...) Vizkarokhoz ugyancsak az elmult negy ev alatt 41-szer
kellett kivonulniok, ahol lakdhazmenteseket is vegeztek"
(Pest Megyei Hirlap, 1979. mdrcius 24.)
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• A z N D K D E F A filmstudio a nemzetkozi gyermekev alkalmabol dokumentumfilmet keszit Szentendren az ovodas es also tagozatos gyerekek
vizualis nevelesenek helyi tapasztalatairol.
•

Het felndtt- es negy gyermekorvosi korzet van a varosban. A Szakorvosi
Rendeld Intezet 58.000 ember jardbeteg-ellatasat oldja meg.
(Pest Megyei Hirlap, 1979. dprilis 14.)

•

A Hazafias Nepfront es a Varosi Tanacs vezetdsege a Szentendren eld
hiisz ciganycsalad helyzeterdl targyai.
(Pest Megyei Hirlap, 1979. dprilis 28.)

•

Szentendren rendezik a milveszeti fdiskolasok I I . orszagos talalkozdjat.
1700 hallgatdt varnak a Pest Megyei Miivelddesi Kozpont es Konyvtarba
a harom napos fesztivalra.
(Pest Megyei Hirlap, 1979. mdjus 5.)

•

A Divataru Nagykereskedelmi Vallalat es a Megyei Ruhazati Kiskereskedelmi Vallalat kdzds vallalkozasakent megnyilt a Mddi bolt Szentendren. "A merev, nehezkes kereskedelmi formak feloldddtak, s a Mddi
a varos kedvence lett. A z ott elkdltdtt tekintelyes osszeg is ezt bizonyitja." A nepszeriiseg jele, hogy a kozonseg «butib>-nak hiyja.
(Pest Megyei Hirlap, 1979. mdjus 26, Julius 23.)

• Junius 8-an atadtak a HEV-megalld eldtd 30 m hosszu, 6 m szeles aluljardt, amely a belsd kdriit egyik legfontosabb szakasza alatt halad at.
(Pest Megyei Hirlap, 1979. Junius 9.)
•

A tanacsi V B . a Pest Megyei Mlizeumok Igazgatosaga beszamoldjanak
targyalasa utan hatarozatot hozott: a Tanacs elnoke "...teremtse meg
annak a lehetdseget, hogy a Mane teren levd kereskeddhaz emeleti resze
varostdrteneti kiallitasok celjaira felhasznalhato legyen."
(Pest Megyei Hirlap, 1979. jiinius 2.)

•

"A varos iparaban foglalkoztatottak egyharmadat a szovetkezeti szektorban
dolgozdk teszik ki. ( . . . ) N e m egyertelmiien elegedett a part-vegrehajtdbizottsag a szdvetkezetek eddigi munkajaval. Meg sok tartalek van, amelyek feltarasa utan sokkal eredmenyesebb munkat tudnak majd vegezni."
(Pest Megyei Hirlap, 1979. mdjus 19.)
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"1976 ota a mai napig 2142 fovel gyarapodott Szentendre lakosainak
szama. ( . . . ) Minel hamarabb meg kell allapitani azt a bevandorlasi szintet, amelyet a varos meg kepes elviselni."
(Pest Megyei Hirlap, 1979. jiinius 30.)
1979. Julius 7-tdl Julius 29-ig Marin Drzic Dundo Maroje cimii szinmilve szerepel a Szentendrei Teatrum miisoran Szirtes Tamas rendezeseben. A Templomteren Koz Tarsasagi Huntzutsagok cimmel vasari
komediak lathatok, a rendezo Bekes Andras.
A z arviz utan a Papszigeten "...huszonot ember dolgozik megfeszitett
munkaval, hogy minel elobb megnyithassa kapuit a fiirdo."
(Pest Megyei Hirlap, 1979. jiilius 19.)
" H a meglesz az iij iskola! - Szentendren a legtobb fohasz igy kezdddik
manapsag. Mert ha nem, dsszel at kell terni a csaknem ketezer iskolas
gyerek harom miiszakos oktatasara. ( . . . ) H a megis elkeszul ez akeservesen kibdjtdlt iskola, akkor hasonld kalvariat, mint ami iskolaiigyben
tortent az eltelt harom evtizedben Szentendren, ne eljenek at soha ezutan gyermekeink."
(Magyar IjjUsdg, 1979. Julius 13.)
1979. szeptember 3-an megnyilt a Felszabadulas lakotelepi altalanos iskola. Marcius dta a partbizottsag szervezte az alvallalkozokat es a 4000
tarsadalmi munkadra szakmunkat, 2500 munkadra segedmunkat. (Az
alapozastdl az atadasig mintegy 13.500 tarsadalmi munkadrat dolgoztak
itt gyari szocialista brigadok, gimnazistak, katonai fdiskolasok, szovjet
katonak.)
(Pest Megyei Hirlap, 1977. szeptember 3, 1979. szeptember 4, 1979. szeptember 8.)
A z lij altalanos iskola atadasa eldtt Kozponti Altalanos Iskola neven
dsszevontak a Bajcsy-Zsilinszky es Rakdczi utcai iskolakat, egyben megallapitottak az uj kdrzethatarokat. A Miivelddesiigyi Osztaly kdzvelemeny-kutatast vegzett az esetleges nemzetisegi nyelvii oktatasrdl. 11
gyerek erdekldddtt a szerbhorvat, 50 a szlovak es 300 a nemet nyelv irant.
(Pest Megyei Hirlap, 1979. jiilius 28.)
Szakonyi Karoly elnokletevel iilest tartott Szentendre Barati Kdre. "Tobb
felszdlald hangstilyozta, hogy a rendezvenyek szama helyett meg tobb
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gondot kell forditani azok minosegere. Legyenek a produkciok kozerthetoek, de ne legyen Szentendre vurstlivaros."
(Pest Megyei Hirlap, 1979. oktober 6.)
•

Oktober 22-en atadjak a belsd kdriit I I I . szakaszat, ezzel teljesen megvaltozik a varos kdzlekedesi rendje.
(Pest Megyei Hirlap, 1979. oktober 20.)

A vdrosszerkezetet lenyegesen dtalakito belso korut (kesobbi felvetel)

• A helyi Epitdipari Szdvetkezet megkezdte a Rakdczi liti iskola nyolc tanteremmel vald bdviteset.
(Pest Megyei Hirlap, 1979. oktober 30.)
•

GazfStes - zdkkendkkel. Szeptemberre igertek a gazfiites bekdteset a
Rozsakert lakasaiba. A lakdk a regi fStdtesteket leszereltek, de csak november vegen, december elejen indult meg a gazfiites.
(Pest Megyei Hirlap, 1979. decetnber 8.)

•

A V G V meg 1976. tavaszan lebontotta a tervezett lij posta helyen alio
hazakat. 1978. vegen, 1979 elejen kezdtek az iij posta es telefonkozpont
alapozasat, '79 decembereben folyt a zsaluzas, kezddddtt az epitkezes.
(Pest Megyei Hirlap, 1976. dprilis 17, 1979. janudr 13, december 15.)
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1979-ben adtak at a Kovacs Margit Muzeum kibovitett szarnyat.
1979-ben alakult meg a Nosztalgia Kavehaz Miniatur Szinpada, a masodik vilaghaboru utan az orszag elso maganszinhaza. Hemzo Ilona es
Elias Tibor volt a tulajdonos.

980
"A termeloegysegek gazdasagi munkajanak fejlodeset bizonyftja az a teny,
hogy 10%-os letszamcsokkenes mellett csaknem ketszer annyi erteket
hoztak letre az 5. oteves tervidoszak alatt, mint a 4. oteves terv soran.
( . . . ) Csak eredmenyes piackutato es termekszerkezetet fejleszto tevekenysegiikkel tudnak valamennyien hosszii tavon bennmaradni a versenyben."
(Eloterjesztes az MSZMP Vdrosi Bizottsdga 1980.fehrudr 10-i iilesere)
Ilosvai Varga Istvanne a magyar allamnak ajandekozza elhunyt ferje 180
alkotasat. A muzeumigazgatosag igeretet tesz onallo Ilosvai Varga Istvan
Muzeum letesitesere Szentendren.
(Pest Megyei Hirlap, 1980.februdr 26.)
Junius 7-en avattak a Duna-parton Farkas A d a m Szentendrei jelkep
cimij terplasztikajat.
(Pest Megyei Hirlap, 1980. Junius 7.)
A Szentendrei Nyar kereteben Junius 28-t6I Julius 20-ig ismet Marin
Drzic Dundo Maroje cimtJ szinmuve szerepel a Szentendrei Teatrum
mfisoran. Kiegeszito mflsorok: Duna-parti vigassagok es Templomteri
rendezvenyek az elozo evinel szerenyebb keretek kozott. A z utobbi
evekben ugyanis "...a nyari jatekok egyikenel-masikanal a nagy buzgosagban elfeledkeztek a Szentendren kotelezo leptekrol. A latvany harsanyabb lett a kelletenel, olyik-olyik ttilsagosan is vasari, Szentendret
legalabbis egy-egy nyar erejeig Disney-landde tettek. ( . . . ) Meg a Teatrum is folebe nott a Foternek, bajat maga ala tapodvan. Regi magyar j a tekok igeretevel indult, ahol puritanul, minden kiilonosebb kellek nelkiil fujjak le a port idobetemette ertekeinkrol es amelyekhez semmi sem
szolgal kiilonb diszletiil, mint a termeszetes hatter, aztan egyre tobb a
kellek, a harsany, operettes latvany, a vasari, a cirkuszi elem. A haz247

magassagba emelkedo iiloter behemot acsolata egy lager hatasat kelto
farosriemez falaival (...) a leglatogatottabb idoben teszi tonkre a bajos
latvany elvezetet, amit a terecske a latogatoknak nyujthat." (Szeberenyi
Lehel)
(Vdrosepites, 1980. 6. szdm.)
• Julius 7-en atadtak a Dumtsa Jeno utcaban az uj O T P szekhazat.
(Pest Megyei Hirlap, i980. Julius 5, Julius 8.)
• Boromisza Tibor festomuvesz 100. sziiletesi evfordulojan emlekszoba
nyilt egykori lakohazaban.
(Pest Megyei Hirlap, 1980. Julius 19.)
• A z Eszak-Pest Megyei Siitoipari Vallalat szentendrei iizemeben napi 6870.000 peksiitemeny es 50-55 mazsa kenyer siil ket muszakban, szilkos
koriilmenyek kozott. "A megoldast csak az uj kenyergyar jelenti majd."
(Pest Megyei Hirlap, 1980. Julius 26.)
• Sikerrel es jelentos aranyban szerepeltek a szentendrei kepzomiiveszek
a Velencei Biennalen.
(Pest Megyei Hirlap, 1980. augusztus 24.)
• Atadtak a nyolc uj tantermet a Rakoczi liti iskolaban. A ket iskolaval, a
napkozis konyhaval es a keszulo tanuszodaval "...igazi iskolautca alakul
ki Szentendren, olyan, amely kitunoen illeszkedik a miJemleki kornyezethez is."
(Pest Megyei Hirlap, 1980. augusztus 16, augusztus 30.)
• Tizennyolcfele szakkor, klub, milveszeti csoport, tanfolyam indul a
P M K K - b a n az 1980-81-es evadban.
A Moricz Zsigmond Gimnaziumban " . . . a 25 ev alatt vegzett 1.200 diak
koziil 457 nyert egyetemi vagy foiskolai felvetelt."
(Pest Megyei Hirlap, 1980. szeptember 20.)
• A Felszabadulas lakotelepen sok tarsadalmi munkaval felujitottak egy
regi epiiletet, 75 ferohelyes ovodat alakitottak ki benne.
(Pest Megyei Hirlap, 1980. oktober 4, oktober 11.)
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Korszerusitik a foteri kozvilagitast, uj, nagyteljesftmenyu transzformatorhaz kesziilt a megnovekedett aramfogyasztas kielegitesere.
(Pest Megyei Hirlap, 1980. nouember 6, november 10.)
"Iden az Urbanisztikai Tarsasag az orszag varosai koziil egyediil Szentendrenek itelte oda a Hild-ermet!"
(Pest Megyei Hirlap, 1980. oktober 11.)
A z Urbanisztikai vilagnapon a Kovacs Margit Muzeumrol: "... legmeghokkentdbb talan az a teny, hogy muzeumi latogatottsagban megelozte
a Nemzeti Muzeumot es a Galeriat." [Az 1979-es latogatasi statisztika
szerint a Kovacs Margit Muzeumot 671.000, a Nemzeti Miizeumot
648.000, a Nemzeti Galeriat 581.000 latogato kereste fel.]
(Pest Megyei Hirlap, 1980. november 7.)
Oktoberben kezdtek epiteni az uj postat, noha a tervek szerint mar az
elmult evben tetd aiatt kellett volna allnia.
(Pest Megyei Hirlap, 1979. szeptember 29, 1980. november 22.)
Kovacs Lajos es Wolfne Kovacs Zsuzsa vezenyletevel iinnepi hangversenyt adott a Varosi Korus megalakulasa 30. evfordulqjan.
Ranges kiilfoldi politikusok, protokoll-vendegek kalauzolasaert, muzeumi vezeteseert Pro Urbe kitiintetesben reszesiilt dr. Mailath Imre, a
Ferenczy Muzeum munkatarsa.
(Pest Megyei Hirlap, 1980. november 29.)
A telen elkesziil a Felszabadulas lakotelepen a "...terven feliili beruhazasban epiilo 100 szemelyes, Betonyp technologiaval epiilo uj ovoda".
(Pest Megyei Hirlap, 1980. december 6.)
Szentendre lakosainak szama 1980-ban 16.901 fo. Koziiluk 45% iparbol, 9%
mezogazdasagbol, 9% szallitasbol, hirkozlesbol, 8% kereskedelembol, 3%
vizgazdalkodasbol, 7% szemelyi es gazdasagi szolgaltatasbol, 11% egeszsegiigyi, szocialis es kulturalis szolgaltatasbol, 8% egyeb szolgaltatasbol el.
1980-ban 5305 lakas van a varosban, ebbol 3025 csaladi haz jellegtl, 578
tarsashazi- es oroklakas, 448 szovetkezeti, 1245 allami, 9 egyeb lakas.
4418 lakasban van vizvezetek, 4634 csatornazott. A lakasok 71,4%-a
komfortos, 6,9%-a felkomfortos, 21,7%-a komfort nelkuli.
(Az 1980-as nepszdmldlds adatai)
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•

P E F E M : " Felemas kepet mutat ma a vallalat kiilleme: ocska, evszazados
epiiletekben dreg gepek dohognak, s kicsit arrebb modern szerelocsarnok magasodik, benne sok-sok milliot ero korszeru masinak. A mult es
ajelen, s a ketto egyiitt mutat ajovd fele."
(Pest Megyei Hirlap, 1981. januar 31.)

•

Viz ala kerult a Papsziget a miilt heti nagy arviz idejen, a 11-es miiut es
a D u n a kozti lakohazakat, a Pannonia liti ovodat is ellepte a viz. Eddig
ket csaladot kellett kikoltoztetni a Rakoczi es Alkotmany liti iskolaba.
(Pest Megyei Hirlap, 1981. marcius 21.)

•

A z orszagban eloszor Szentendren lesz kornyezetvedelmi tabor, a
Biikkos-patak volgyeben dolgoznak majd a fiatalok.
(Pest Megyei Hirlap, 1981. marcius 21, Junius 21.)

•

A miiveszeti foiskolasok harmadik orszagos talalkozqjan 3 nap alatt 44
rendezvenyt tartottak. "...sokszor leirt megjegyzes: Szentendre varosanak a jelenleginel tobbet kell tenni azert, hogy igazi j o hazigazda lehessen."
(Pest Me^ei Hirlap,1981. mdjus 2, mdjus 6, mdjus 16.)

•

Unnepelyes keretek kozott nyilt meg majus 8-an a Kmetty Muzeum.
(Pest Megyei Hirlap, 1981. mdjus 9.)

•

"A crossbar tavbeszelo kozpont technologiai szereleset aprilis kozepen
kezdtek meg a B H G dolgozoi."
(Pest Megyei Hirlap, 1981. mdjus 16.)

•

"A Neumann Janos Szamitogeptudomanyi Tarsasag szentendrei szakcsoportja tegnap tartotta alakulo iileset. ( . . . ) A szentendrei szakcsoport
tagjainak celja az is, hogy megszervezzek ezen ismeretek terjeszteset a
varosban. A kozepiskolakban peldaul szamitastechnikai szakkort kivannak alakitani."
(Pest Megyei Hirlap, 1981. mdjus 23.)
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Junius 12-en 100 ferohelyes ovodat adtak at a Felszabadulas lakotelepen.
Maris targyalni kezdtek a Hold utcaban epitendo uj ovodarol.
(Pest Megyei Hirlap, 1981. Junius 13.)
A Kocsigyar - 1980 6ta Erdeszeti Gepgyarto Vallalat - 7 hektaros teriiletet vett a Kdzuzo utcaban, negy iitemben tervezik az attelepitest.
(Pest Megyei Hirlap, 1981. Junius 20.)
Testvermuzsak cimmel orszagos zenei-kepzomiJveszeti tabort szerveztek a Felszabadulas lakotelepi altalanos iskolaban.
(Pest Megyei Hirlap, 1981. jiinius 27, Julius 4.)
Csiky Gergely - Szakonyi Karoly: Mukanyi cimu vfgjatekat jatszQttak
1981. Julius 3-t61 Julius 26-ig a Szentendrei Teatrum mrisoran.
Naponta negy hajqjarat indul Budapestrol Szentendrere, egyik a Teatrum musorahoz igazodva. Egy varosnezd autobusz is erkezik a fdvarosbol minden nap, idegenvezetdvel, 7 oras programmal.
(Pest Megyei Hirlap, 1981.jMius 4.)
Testnevelesi tagozatos osztalyokat inditottak a Kozponti Altalanos Iskolaban.
(Pest Megyei Hirlap,1981. Julius 11.)
"A varosban es jarasban levd kozepfoku intezmenyek mindossze csak
egyharmadat tudjak fogadni a 8. osztalyt vegzetteknek."
(Pest Megyei Hirlap, 1981. Julius 18.)
"Nemzetkozi regeszeti tabor nyilt hetfon Szentendren. A harom hetig
tarto tabort a Budapesti Miiszaki Egyetem Epitesz Karanak a K I S Z szervezete hozta letre, s ok toboroztak a resztvevoket: a magyar, a finn, a francia, a dan, a cseh es az N D K - b e l i epiteszhallgatokat. A fiatalok a Szabadteri Neprajzi M u z e u m teriileten levd, I I I - I V szazadban epiilt romai
villa - dr. Topal Judit regesz tarta fel - falait vedik meg a pusztulastol."
(19 idegen nyelviJ egyetemista taborozott a 6 eve felfedezett villanal. Terveik szerint a kovetkezd evben megismetlik a harom hetes tabort.)
(Pest Megyei Hirlap, 1981. Julius 18, Julius 25.)
A H E V megallo kispadjain, kdkeritesein eddig illegalisan arultak viragot,
zdldseget, gyiimolcsot a kistermeldk, bar a tanacs "elnezte" e szabalysertest, - csak igy lehetett friss aruval ellatni az utazokat. Most orsza-

251

gosan rendezodott a kiskerttermelok arusitasi jogositvanya.
(Pest Megyei Hirlap, 1981.julius 18.)
•

Felmertek a varosi es jarasi munkaeroigenyeket. "Nagyobb letszamii
szakmunkaskepzest a kereskedelmi, a vendeglato, a fono es szovd, a textilfesto, az esztergalyos, a szerszamkeszito es a gepi forgacsolo szakmaban igenyelnek."
(Pest Megyei Hirlap, 1981. Julius 25.)

•

A Julius 28-i Studio '81 cimu tv-musor teljes egeszeben Szentendrerdl
szolt.

•

A papszigeti kemping lakoit az lijabb dunai arviz miatt Leanyfalura
kellett attelepiteni. Augusztus kozepen nyithat ujra a strand es a kemping.
(Pest Megyei Hirlap, 1981. augusztus 1, augusztus 8.)

•

A Teatrum etterem parkolqjaban nyilik augusztus 20-an az orszag elso
autosmozija. Hetven gepkocsibol nezheto egyszerre a vaszon.
(Pest Megyei Hirlap, 1981. augusztus 9.)

•

Teljes rekonstrukcio folyt a Marka iizemben. "Biiszke lehet ra a varos.
( . . . ) E z marvaloban gyar. Meghozza igazi. Tiszta. Modern. Gusztusos.
Az uj mixelogep orankent 160 hektoliter iiditot kever, a moso meg naponta hetvenezer iiveget valogat, tisztit."
(Pest Megyei Hirlap, 1981. augusztus 15.)

•

A Katonai Foiskolan rendeztek a barati hadseregek 5. nyari spartakiadja
sportlovo viadalat 14 orszag reszvetelevel.
(Pest Megyei Hirlap, 1981. augusztus 16.)

•

A Budapest kornyeki T U Z E P Vallalat szentendrei telepen elegendo t i i zelo van, a szallitasnal viszont csak a maganfuvarosokra lehet szamitani.
(Pest Megyei Hirlap, 1981. szeptember 12.)

•

E p u l a szentendrei vizi sporttelep. "A tervezett epiiletkomplexumban
alul csonakhaz, feliil turistaszallo lesz."
(Pest Megyei Hirlap, 1981. szeptember 26.)
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Megnyilt a Szentendrei Milhely Galeria. Egyik celja ".. .hozzasegiteni a
kispenzueket is a nagy mesterek alkotasaihoz".
(Pest Megyei Hirlap, 1981. oktober 3.)
103 elso osztalyos tanulo iratkozott be a Moricz Zsigmond G i m n a ziumba, 30 gyereket elutasitottak. Ebben a tanevben kezdddik a tanterem-igenyes fakultacios oktatas. "Regi muhelybol, zoldsegraktarbol,
korabbi felvonulasi epiiletbol formaltunk tantermeket. Volt itt az elmult
honapokban fodemcsere, kiilso-belso vakolas, kozpontifStes-szereles. A
negybol egyre ra lehet fogni, hogy komplett tanterem, a tobbi kis csoportoknak valo. ( . . . ) A z iden meg tudtunk ugy iigyeskedni, hogy delutanra nem kellett orat tenniink."
(Pedagogusok Lapja, 1981. oktober 8.)
Oktober 18-an nyilik a Szabadteri Neprajzi Muzeum kisalfoldi tajegysege. A megnyito napjan miikodik a mosonszentmiklosi tipromalom, a nyuli presszin es a szilsarkanyi kovacsmuhely.
(Pest Megyei Hirlap, 1981. oktober 17.)
Nagy Istvan varosi- jarasi rendorkapitany: "A koruti lamparendszerti
forgalom-szabalyozas elerte celjat. N e m ilyen j o a belvaros forgalomszervezese. Sok a tilto es felreertheto tabla. ( . . . ) Csucsforgalom
idoszakaban 15-20 ezres nagysagrendu az egy napra juto gepjarmuforgalom, s ennek mintegy 70%-a a Dunakanyar koriiton bonyolodik
le."
(Pest Megyei Hirlap, 1981. oktober 31.)
Nyolc veszelyes pincet erositett meg a varos onerobol a Szamarhegyen.
Ketszaz meg hatra van. A 6. oteves tervben e celra 70 millio F t tamogatast kapott a varos, noha 180-210 millio kozt varhatok a koltsegek.
(Pest Megyei Hirlap, 1981. december 10.)

A partbizottsag a varos gyarairol: A z elmult evben tobb helyen volt
profilvaltas, termekszerkezet-atalakitas, melynek eredmenyekent " . . . a
mult evben Szentendren nem volt vesztesegesen gazdalkodo vallalat.
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uzem, szovetkezet!" Tovabbi feladat az ingazas csokkentese, "...onallo
varosi-jarasi szakmunkaskepzes, uj gimnazium letesitese".
(Pest Megyei Hirlap. 19S2. januar 28.)

Tandcsules (1982)

•

"A varosban miikodd hibaelharito egysegek, igy a P E F E M szolgaltato
reszlege valamint a Varosgazdalkodasi Vallalat kepesek 24 oran beliil a
kisebb hibaelharitasokat elvegezni." A G E L K A - s z e r v i z a javitasok 70%at a helyszinen vegzi. "A szerviz 1981-ben mintegy 40 ezer javitast vegzett, ebbol kb. 30 ezer hiradastechnikai kesziilek, 10 ezer haztartasi gep."
(Pest Megyei Hirlap, 1982.februdr 11, marcius 23.)

•

A 60 bolcsodei, 75 ovodai ferohelyes letesitmeny helyett 100 ferohelyes
ovoda epiil a H o l d utcan, takarekossagi okokbol. "A befejezesi hatarido
1982. augusztus 31. Igen, iden augusztus vege! Mert ez esetben a hatarido szentiras!"
(Pest Megyei Hirlap, 1982.februdr 11.)

•

A H o l d utcai ovoda atadasa utan 975 ferohely lesz a varosban, ahol az
1081 jelentkezot el tudjak helyezni.
Lassan halad a H o l d utcai ovoda epitese. A tanacs kiemelt feladatnak
tekinti, hogy szaz sziilo gondja mielobb megoldodjek.
(Pest Megyei Hirlap, 1982. Junius 10, december 30.)
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Akadozik a varosban es jarasban a kenyerellatas, csak az uj kenyergyar
atadasa jelent megoldast. "Az epiiletnek az ev vegere allnia kell."
(Pest Megyei Hirlap, 1982.februdr 18.)
"Az uj uzemeltelesiS formaban dolgozo, valamint magantulajdonii vendeglok jovoltabol kialakult az egeszseges verseny, amely a szinvonalra is
kedvezoen hat." 1982-ben nyilt pi. a Rab Raby, a Vidam szerzetesek, a
Muhely Galeria alatti Galeria presszo.
(Pest Megyei Hirlap, 1982. marcius 18,julius 15, Julius 29, oktober 21.)
"Divat a nosztalgia; markas kacatok, hobortos ruhak. ( . . . ) J o otlet volt
igy egyiitt az egesz - az Aranysarkany, a kavehaz es a harom iizlet - szentendrei hagyomany: kereskedohaz."
(Pest Megyei Hirlap, 1982. marcius 18.)
"Folavattak tegnap az orszag legszebb postajat." Kempl Csaba tervezte,
a P A E V volt a kivitelezo.
(Pest Megyei Hirlap, 1982. aprilis 3.)
A z orszagban negy helyen - Szentendren is - egyesiilt a varosi es jarasi
partbizottsag.
(Pest Megyei Hirlap, 1982. aprilis 15.)
Csupan egy taxi volt eddig a varosban. A z elmult honapokban hat maganfuvarozo kezdett dolgozni, az uj rendeletek szerint konnyebbe valt
az engedelyezes.
(Pest Megyei Hirlap, 1982. majus 6.)
A T v Galeriaja 1982. jiinius 9-i adasa teljes miJsoridejet a Szentendrei
Grafikai Mflhelynek szentelte.
A K P M es a Pilisi Parkerdo Gazdasag erdei gepkocsi utat epit Szentendre es Visegrad kozott.
(Pest Megyei Hirlap, 1982. jiinius 24.)
A Szentendrei Nyar mii'soraban szerepel a X D C Orszagos Nemzetisegi
Fesztival Junius 26-27-en, rendszeres hetvegi program a Templomteri
sokadalom - kezmilves bemutato es vasar.
A Szentendrei Teatrum mtlsoran Schubert Harom a kislany cimu daljateka szerepel Kerenyi Imre rendezeseben.
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• A varos kiemelt sportegyesuletei:
Kossuth K F S E (sportlovo es labdarugo szakosztalya a legismertebb), Petdfi S K (fo erossegiik az autocross es a termeszetjaras), Szentendrei
V i z m u S E (kajakos es kenus szakosztallyal indult). Elenkul a lakohelyi
sportmozgalom.
(Pest Megyei Hirlap, 1982. jiilius 8, oktoherl.)
•

Tizenhat ifjusagi nyari tabor volt Szentendren (pi. dekoracios, zeneikepzomuveszeti, olvaso-kepzomuveszeti, kornyezetvedo, eszperantista,
grafikus, muegyetemistak miiemlekkatasztert keszito tabora, nemzetkozi tabor a villa rustica feltarasan).
(Pest Megyei Hirlap, 1982. jiilius 15.)

• A Pest Megyei Milvelodesi Kozpont es Konyvtar 1982/83-as evadra
meghirdetett szakkorei, tanfolyamai, klubjai: angol, francia, nemet,
orosz nyelvtanfolyamok, matematika egyetemi elokeszito, szocialista
brigadklub, varosi korus, nyugdfjasok klubja, citerazenekar, szabas-varras tanfolyam, kepzdmtlveszkor, falikarpitszovo szakkor, babszakkor,
gyermek kepzomiivesz szakkor, gyermektanccsoport, ifjusagi sakkszakkor, miiveszitorna-tanfolyam, ifivezetok klubja, Vujicsics-klub, szinjatszo kor.
(Szentendrei Musor, 1982. augusztus)
•

1982-ben 160 lakast adtak at a Felszabadulas lakotelepen, ezzel befejezodott a varos legnagyobb lakotelepenek az epitese. A Vasvari lakotelepen es a Laszlo-telepen folytatodik a telep-szeriS epitkezes. 1700 j o gos lakasigenylot tartanak nyilvan a varosban. A Vizgazdalkodasi Intezet
Szamitastechnikai Irodaja elkeszitette a szentendrei lakasigenylok szamitogepes nyilvantartasat 1981-ben.
(Pest Megyei Hirlap, 1982. augusztus 19, szeptember 2.)

•

449 elso osztalyos tanulo iratkozott be a varos altalanos iskolaiba, - szazzal tobb, mint az elozo tanevben. 80 tanulocsoport lesz, egy muszakos
oktatassal.
(Pest Megyei Hirlap, 1982. augusztus 26.)

•

Nyolc tantermes gimnazium epitese szerepel Szentendre kozeptavu
fejlesztesi terveben 1984-es befejezesi hataridovel. A varos onerobol
7 millio forinttal el tudna kezdeni a munkalatokat, csak a megye engedelye hianyzik.
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1982. januar 1-en megszunt a Vas- es Kazanipari Szovetkezet, "...hogy
uj n e w e l , strukturaval, uj munkastilussal, lehetosegekkel mint a
Szentendrei Vizgepeszeti Kisszovetkezet dolgozzon tovabb. ( . . . ) Most
olyan lehetoseget kaptak, amivel ha helyesen elnek, tovabbra is az
elvonalban levo szovetkezetek soraba tartozhatnak."
(Pest Megyei Hirlap, 1982. szeptember 8.)
48 magankereskedo van a varosban 32 alkalmazottal, 11 kisegito csaladtaggal, 38-an rendelkeznek iizlethelyiseggel. A 10 maganvendegloben
napi 400-500 adag etelt adnak el. Magasabbak az araik, de jobb az eteleik
mindsege az allami vendeglokenel. (A december 31-i allapot szerint 59
magankereskedo es 264 kisiparos dolgozik a varosban.)
(Pest Megyei Hirlap, 1982. szeptember 30, 1983.februdr 10.)
A Szentendren folyo legnagyobb beruhazasok: kenyergyar, szennyviztisztito telep, vizisport-telep.
(Pest Megyei Hirlap, 1982. oktober 14.)
A volt varosi fiirdd epiileteben megindult az urologiai es ideggyogyaszati szakrendeles.
(Pest Megyei Hirlap, 1982. oktober 21.)
A Milhely Galerianak eddigi fennallasa alatt mintegy ezer - fdkent k i i l foldi - vasarloja volt. 30 peldanyban kesziild szitanyomatokat is arusitanak. Bemutatkoztak mar a budapesti Vigado Galeriaban, a T v - G a l e riaban, a bazeli miiveszeti vasaron es az Egyesiilt Allamokban is.
(Pest Megyei Hirlap, 1982. november 9.)
A Kossuth Lajos Katonai Foiskola "...a fiatal tisztekfelkeszitesevel, szeles korii poiitikai, tarsadalmi, honvedelmi neveldmunkajaval, orszagosan elismert oktatas-modszertani eredmenyeivel tekintelyt vivott ki a
nephadseregben, a kulonbozd part-, tarsadalmi- es allami szervek,
valamint a barati hadseregek katonai tanintezetei elott. Napjainkban a
foiskola altalanosan elismert oktatasi intezmennye fejlodott."
(Nephadsereg, 1982. marcius 27, szeptember 25, november 13.)
25 fele pezsgot, 30 fele bort, 5 fele vermutot, 6 fele iiditot palackoznak
a Marka iizemben az iinnepekre.
(Pest Megyei Hirlap, 1982. december 9.)
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•

December 10-en iizembe helyezik az uj, crossbar-rendszeru telefonkozpontot, atternek az otjegyu telefonszamokra. 167,8 millio forintba
kerult a beruhazas. A z uj telefonokat csak j o v d evben kezdik szerelni.
" K i hinne, hogy a 17 ezer lakosu varosban, a legujabb telefonkonyv
tanusaga szerint, mindossze 302 magan telefonallomas van."
(Pest Megyei Hirlap, 1982. december 10, december 16.)

• A foldgazvezetek elerte a Felszabadulas lakotelep fiitdmrivet.
(Pest Megyei Hirlap, 1982. december 23. )
• J61 kihasznaljak a Rakoczi uti iskolaban epiilt tanuszodat. Kovats Lajos
"szocialista milliomos ( . . . ) 600.000 forintnyi alapitvanyt letesitett seriilt
gyermekek gyogyitasara liszas segitsegevel."
(Pest Megyei Hirlap, 1982. december 30.)

1983
• A varos felszabaduiasanak 38. evfordulojara a Kossuth Lajos Katonai
Fdiskola atadta "...azt az egyediilallo technikai megoldasii gyalogoshidat, amely a Sztaravoda patak felett ivel at, dsszekotve a varost es a
hajoallomast a lankas setanyon keresztiil. " (A Pilisi Parkerdd Gazdasag
adta a sziikseges anyagot.)
(Nephadsereg 1983. januar 15.)
•

1980-ban hoztak orszagos szintil hatarozatokat a kisiizemekrdl,
kisszovetkezetekrdl, 1982 ota van jogszabaly a gazdasagi munkakozossegekrdl. Szentendren 24 g m k v a n (ebbol 7 a P E F E M - n e l , 8 az E R G E P nel) 145 dolgozoval.
(Pest Megyei Hirlap, 1983.februdr 3.)

•

Kisvallalatta alakult a G E L K A , a felbomlott A F I T helyett kisvallalatok
vegzik a maganautok javitasat, 1983-ban novemberig 25 magankereskeddi engedelyt adnak k i Szentendren (ajandek-, iiveg- porcelan bolt, palacsintas, presszo, panzio, falatozo, barkacsbolt, 8 helyiseges iizletsor a H E V
megallo kozeleben, gyiimolcs-felvasarlohely kistermeldk reszere stb.).
(Pest Megyei Hirlap, 1982. oktober 14, 1983. januar 20, mdjus 26, Junius 9,
Julius 21, szeptember 8, november 10, december 8.)
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•

P E F E M : "Az iizemek koziil talan ez a vallalat volt az, amely a legrugalmasabban es kivaltkepp gyorsan alakitotta at termekszerkezetet, batran
vallalt kockazatot, bankkolcsont vett fel. ( . . . ) A P E F E M ma mar formatervezett szerszamokat gyart, kivalo minosegben,"
(Pest Megyei Hirlap, 1983.februdr 24.)

•

"Naponta csaknem 400.000 boritekot keszit a Papiripari Vallalat szentendrei gyaregysegeben ket modern gepsor. A z egyik vegen felrakjak a
papirhengert, a masik oldalon mar csak dobozba kell csomagolni a
boritekokat. A napi teljesitmenyt digitalis szamlalo mutatja."

A P E V D I szentendrei iroszergyara versenytargyalast nyert 12 millio B I C betet Algeriaba szallitasara, rovid hataridovel. Emiatt harom muszakos
munkara tertek at. Hatariddre szallitottak kivalo mindseget, - most
ujabb algeriai megrendelesrdl targyalnak.
(Pest Megyei Hirlap, 1983. marcius 3.)
•

Aprilis 16-t61 23-ig Kossuth het a Pest Megyei Mtlvelddesi Kozpont es
Konyvtarban; tablokkal, filmekkel, kulturalis miJsorokkal bemutatkozik
a Kossuth Lajos Katonai Fdiskola.
1983. majus 2-an a Dunakanyar koruti gyalogos atkeldn egy gepkocsi
halalra gazolta Fabian Zoltan irot, az Iroszovetseg szervezdtitkarat.
Az uj tanevben minden ovodaba jelentkezd gyereket el mdnak helyezni.
Flamarosan atadjak a 100 szemelyes Hold utcai ovodat. A z elhiizodo
epitkezes idejen felmentek az anyagarak, a kiilonbozetet - kb. 3 millio
forintot - a varos iizemei gyujtottek ossze.
(Pest Megyei Hirlap, 1983. mdjus 5, mdjus 12.)

•

Orszagos autocross bajnoksag volt az izbegi palyan. A szentendreiek egy
egyeni negyedik, egy csoportos masodik es egy csoportos harmadik helyezest ertek el.
(Pest Megyei Hirlap, 1983. mdjus 12.)

•

Szakmunkashiany van a varosban. A pilisvorosvari "206-os Ipari Szakmunkaskepzd Intezet szentendrei kihelyezett reszlege annak ellenere
nem tudja biztositani az utanpotlast, hogy a Futo utcai volt Pechy hazban levd ideiglenes helyet tobb helyiseggel (a volt gyermekkonyvtarral
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es egy szolgalati lakassal) bovitettek." A z 1982/83-as tanevben 16 pedagogusa es 256 tanulqja volt az iskolanak.
(Pest megyei Hirlap, 1983. Junius 30.)
•

A Szentendrei Nyarnak ismet a Templomteri Sokadalom es a Szentendrei Teatrum a fo rendezvenye. A Teatrum mirsoran ez evben is
Schubert Harom a kislany cimu daljateka szerepel.
E v i masfel millio turista latogatja a varost. "A szentendreiek minderre
biiszkek, ugyanakkor neha ligy erzik, mintha mar nem is a sajatjuk lenne a varosuk."
(Pest Megyei Hirlap, 1983. Julius 2.)

•

A Hazafias Nepfront varosi-jarasi bizottsaga "...eddig tizenot lakossagi
forumot, retegtalalkozot szervezett. Bevett gyakorlat, hogy egy-egy nagyobb fejlesztesi tervet tarsadalmi vita elozte meg", amely altalaban "alakito, modosito megbeszeles".
(Pest Megyei Hirlap, 1983. jiilius 28.)

•

Akusztikai laboratorium epiil az Epitestudomanyi Intezetben. Egy eve
folyik a munka 30 millio forintos beruhazassal.
(Pest Megyei Hirlap, 1983. jiilius 29.)

•

"Vajon hany szal rozsa keriil naponta Szentendrerdl a vilagpiacra? B i z tos, hogy rengeteg, hiszen a varos deli reszen egymast erik a kerteszetek
es mindeniitt rozsa nyilik."
(Pest Megyei Hirlap, 1983. augusztus 4.)

• Julius kozepen felepiilt a D M R W beruhazasaban a vizisport-telep 40
szemelyes szallodaval, csonaktaroloval. A vartnal kisebb volt a forgalma,
fdkent kiilfoldiek vettek igenybe. "A tervek szerint itt lesz a nemzetkozi
vizitiira utvonal egyik allomasa."
(Pest Megyei Hirlap, 1983.Jehrudr 10, augusztus 11, szeptember 8.)
•

Augusztus 19-en avatjak a H o l d utcai ovodat 120 ferdhellyel. Ezzel
1081-re nd a varosban az ovodai ferdhelyek szama.
"J61 kell kesziilni az idegenforgalomra. Mindig telt haz van Szentendren." Sok kis maganvendegld varja a kirandulokat, "...am az olcso es
gyors fdetkezes meg mindig csak vagyalom"
(Pest Megyei Hirlap, 1983. augusztus 11.)
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A Katonai Foiskola a tisztjelolteknek polgari kepesitest is ad. Korabban
pedagogus, majd gepesz-iizemelteto iizemmernoki oklevelet kapnak a
vegzett novendekek. A foiskola uj, automatizalt Idtere nemzetkozi versenyek rendezesere is alkalmas.
(Honvedsegi Szemle, 1983. augusztus)
E z evben 300 altalanos iskolat vegzett gyereket nem tudott fogadni a helyi ket gimnazium es a szakmunkaskepzd, s jovdre 200-zal tobben
vegeznek a varos es a jaras altalanos iskolaiban. Szeptemberben konnyuszerkezetes elemekbdl sziiksegtantermeket epitettek a Moricz gimnazium udvaran. Augusztus 8-an a V G V elkezdte az uj, nyolc tantermes
gimnazium alapozasat a Kalvaria liton.
(Pest Megyei Hirlap, 1983. augusztus 18, szeptember 8, november 23.)
Tagas, fSthetd szereldcsarnokot adnak at a H E V allomason a szerelvenyek karbantartasara.
(Pest Megyei Hirlap, 1983. augusztus 18.)
"Nagy tetszest keltett a «Szentendre muveszete» cimu tarlat, melyet
eddig mar Ankaraban es Isztambulban is bemutattak." Szeptemberben
Athenba viszik a dr. Hann Ferenc rendezte kiallitast.
(Pest Megyei Hirlap, 1983. szeptember 1.)
1983 oszen uj szarnnyal boviilt a Czobel Muzeum, ahol Modok Maria
kepei is helyt kaptak.
Tobb mint 2000 hatvan ev feletti idds ember el Szentendren. Sokan
reszsiilnek szocialis segelyben, napkoziotthonos vagy hazi szocialis
ellatasban. A negy eve letesult izbegi napkozi otthonban husz idds embert latnak el napi haromszor elelemmel, tisztalkodasi lehetdseggel.
(Pest Megyei Hirlap, 1983. oktober 6.)
A varos es a Pap-sziget koze kb. 20 eve epiilt gat miatt eliszaposodott a
Duna holtaga. A z idolcozben furt csdatereszek nem hoztak megoldast:
oktoberben elkezdtek a gat lebontasat, a Kossuth Lajos Katonai Fdiskola
tarsadalmi munkaban vallalta a hid elkesziteset. "A harminc meter
szelessegu, ketpilleres vas- es fakombinaciojii hid varhatoan november
vegeig kesziil el. A sziget addig csak csonakon kozelithetd meg."
(Pest Megyei Hirlap, 1983. mdjus 19, szeptember 22, oktober 8.)
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Unnepseg dr. Katona Qyula, evtizedeken Szentedren praktizdlo koztiszteletben alio orvos
dfszpolgdri beiktatdsa alkalmabol. Mellette Marosvolgyi Lajos tandcselndk

•

A B V M szentendrei gyarabol folyamatosan szallitanak gephazelemeket
a paksi atomerdmu epitesehez.
(Pest Megyei Hirlap, 1983. oktober 20.)

•

1983 novembereben alakult meg a Kek D u n a Egyiittes. (1989-t61 a Pest
Megyei Milvelodesi Kozpont es Konyvtar kereteben miikodott. 1991tol Szentendrei Neptancegyiittes neven a Dunaparti Milvelodesi H a z hoz tartozik.)
J61 bevaltak a gazdasagi munkakozossegek: csokkentek a termelesi koltsegek, importhelyettesito, kis szerias gyartmanyok kesziteset is vallaljak.
A varosban 41, a jarasban 44 gmk miikodik.
(Pest Megyei Hirlap, 1983. december 1.)
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Utkereso evek. Monumentalitas vagy
kisvarosi mertek?
(I984-I987)

• Januar l-tol megszuntek a jarasok, a volt szentendrei jaras negy nagykozsegi es kilenc kozsegi tanacsa az uj kozigazgatasi rendszer szerint
Szentendre vonzaskorzetehez tartozik.
(Pest Megyei Hirlap, 1983. december 24.)
•

A Kiiliigyminiszterium protokoll osztalya evek ota rendszeresen Szentendret is bemutatja a hazankba erkezo neves vendegeknek, akik tobbnyire a
Kovacs Margit Muzeumot tekintik meg. 1984. februarjaban Margaret
Thatcher angol miniszterelnok jart a varosban, dr. Mailath Imre protokoll
i d c g c n v c 7 c t d TTiutnttn be nrki S/cntcndre tortcnclmi-muves7eti ertekeit.

Margaret Thatcher angol miniszterelnok Idtogatdsa a Ldszld-tekpen.
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•

1984-ben atadtak a Szakorvosi Rendeld Intezettel szemben az uj, valamennyi felnott korzeti orvosi rendelonek helyet ado felujitott epiiletet.
A varos gyarai, iizemei kozott "...veszteseges egyseg nines". Ot ev alatt
20%-kal csokkent az iparban dolgozok letszama, de termekszerkezetatalakitassal, exportnovelessel es belso erdekeltsegi rendszer kialakitasaval biztositottak a termeles zavartalansagat.
(Az MSZMP mrosi-jdrdsi pdrtertekezlete, 1985.)

•

1984-ben osszesen 32,340.638 forint ertekii tarsadalmi munkat vegeztek
Szentendren. 1.763 F t volt az egy lakosrajuto tarsadalmi munka erteke.
(A HNF Szentendre Vdrosi Bizottsdgdnak beszdmoloja, 1985.)

•

A z 1984/85-os tanevben 12 ovoda mulcodott a varosban 1019 ferohellyel,
1014 beiratkozott gyerekkel.
Ebben az evben 90 altalanos iskolas tanulocsoportnak 91 tanterem allt
rendelkezesere. 2723 volt az altalanos iskolai tanulok es 173 a pedagogusok szama. A Szakmunkaskepzoben 12, a Ferences Gimnaziumban
22, a Moricz Gimnaziumban 26 pedagogus dolgozott.
A ket varosi bolcsode 145 ferohelyen 126 gyermeket gondoztak. 751
bolcsodeskoru gyerek elt ekkor Szentendren.
(Statisztikai osszesites, 1984.)

•

A z 1980 ota epiilo, 20 alvallalkozot foglalkoztato kenyergyari epitkezesnek 1983. augusztus 20-ra kellett volna elkesziilnie. "...de ugy veljiik,
- sok baba kozt elvesz a gyerek - ezt nem sikerul majd tartani" velekedtek 1983. februarjaban. Vegiil is 1984-ben adtak at a kenyergyarat.
(Pest Megyei Hirlap, 1981. oktober 17, 1983.Jebrudr 24., 1983. szeptember 29.)

•

1984-ben felepiilt a P E V D I haromszintes iizemcsarnoka.

•

1984-ben megnyilt a 400 m2 alapteriiletu A B C aruhaz Pismanyban, a
11-es miiut mellett.

•

1984. oktober 6-an adtak at az Anna Margit - Amos Imre Muzeumot.

•

"...Szentendret nem szabad odadobni annak a Minotaurusznak, amit
urbanizacionak neveziink. Maradjon ez csak kisvaros, persze nem csokotten, a fejlodes litjarol felreallva. Nehany eve finnorszagi filmesek

264

kertek ra, hogy kalauzoljam dket a varosban: celluloid szalagra vettek
Szentendret. De nem a regi, elsosorban a mai elet erdekelte dket. A
keszitendd film egy volt azok soraban, amiket a vilag kisvarosairol forgattak. Ezeknek a meg felismerheto humanus karaktereit kerestek mindeniitt. A mostanaban mindinkabb kiveszo kozvetlenseget, kornyezeti
beket, harmoniat lakohely es ember, taj es kozosseg kozott. Szentendret
nem csak szepnek, otthonosnak is talaltak.
E z t az otthonossagot kell vedeni, ezt a jelleget kell megdrizni.
A gigantizmus a X X . szazadban fekezhetetlennek latszik. A sziikseg parancsa teremtette - ellenszegiilesiink eredmenyes lehet-e? N e m ostobasag szembefordulni egy torvenyszeriJ civilizacios folyamattal?
A m tekintsiink masfele: eppen s megint csak a sziikseg most mar megallitana ezt a folyamatot. A monumentalitasba belefaradt ember a termeszet egyszerilseget es csendjet ahitja: otthonat, varosat a maga kepere
formalna, gyalogjarna az utcakat, ismerni akarja szomszedjait, tarsalogna a boltban, szeretne attekinteni kdrnyezetet.
Szentendre ligy szolgalhatja a kort, ugy illeszkedhet be a vilag harmoniajaba, ha megdrzi karakteret. Csak annyi alakitast, javitast kivan, amennyit
egeszsege megkovetel. Mikent ajelen a mult koveit - ajovd is drizze meg
ezt a soktornyu, sok nyelvii, de egy akaratii, remekmivil varost." (Szakonyi
Karoly)
(Szentendre minikonyv, 1984.)

985
Az eletszinvonal megtartasa erdekeben Szentendren is ndtt a masodlagos gazdasag szerepe.
A varos es jaras mezdgazdasagaban "...az alaptevekenysegjovedelmezdsege tovabb csokkent, amit a mellekiizemagak miikodtetesevel egyre
nehezebben ellensiilyoztak." A z Obuda Tsz letszama 34%-kal csokkent
az utobbi evekben. A mezdgazdasag tovabbi feladata: a termdhelyi
adottsagokjobb kihasznalasa, a termdfbld eddiginel fokozottabb vedelme, nagyobb mervu reszvetel a gabona- es husprogramban.
(Az MSZMP vdrosi-jdrdsi kiildottertekezletenek elozetes anyaga, 1985.)
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•

A Szentendrei Teatrum julius 4. es Julius 28. kozott Nagy Ignac Tisztujitas cimu zenes vigjatekat es Donizetti A szerelmi bajital cimtl vigoperajat mutatta be.

•

A Moricz Zsigmond Gimnazium atkoltozott uj, 16 tanulocsoport fogadasara alkalmas Kalvaria uti epiiletebe. A gimnazium regi epiiletebe koltozott a Szakmunkaskepzd Intezet.
(Szentendrei Hirlap, a Pest Megyei Hirlap kUlonkiaddsa, 1985. augusztus 20.)

•

" A varos V I . oteves tervi celkitirzeseit teljesitettiik, illetve tiilteljesitettiik. Ennek ellenere a fesziiltseg egyes agazatokban fennmaradt,
vagy ujratermelddott, mert a bekoltozesek kovetkezteben tovabb ndtt a
varos lakossaga es erdteljesen fokozddott az idegenforgalom. (...)
A z osszes uj lakas 11%-a allami berlakas, ez azonban ajogos igenyeknek
csupan a felet elegitette ki. Osszesen a tervezettnel tobb uj lakas epult
(781 helyett 917): ez a megnovekedett iitemiS csaladihaz-epites eredmenye. (...)
Elkeriiltiik a valtott tanitasra valo visszaterest, de nagyon sok a sziiksegterem es alig elviselhetd a zsufoltsag a Felszabadulas lakdtelepi altalanos iskolaban. Kesik a fedett sportpalya epitese Izbegen. (...)
Legnagyobb fesziiltseg a kereskedelmi ellatasban keletkezett. Megepult
ugyan az uj kenyergyar, ket uj A B C , sok iizlet letesiilt maganvallalkozasban, de (...) az ellatas nem elegiti k i sem az allando lakossag, sem
az ide latogatok igenyeit.
Ndtt a kisiparosok szama. (...)
Jelentdsen fejlodott - a maganerds beruhazasok reven - a vendeglatas. A
szallasferdhelyek bdviiltek, de nem az igenyeknek megfelelden.
A terviddszak vegere ketszeresere ndtt (6.000 m3/nap) a szennyviztisztito
kapacitasa. A tervezettnel nagyobb mertekben bdviilt a szennyvizcsatorna, a v i z - es elektromos halozat. A vizbazis, s viztarozo-kapacitas elegtelensege, a halozat korszertitlensege miatt a varosban nyari csiicsiddszakban vizellatasi zavarok vannak. Sok a zarolt transzformatorkorzet, amely
akadalyozza a korszeru elektromos haztartasi gepek hasznalatat. A varos
tobb reszen korszeriltlen a kozvilagitas.
U j kozmiJszolgaltataskent a varos harom korzeteben (Pannonia, Felszabadulas lakotelep, belvaros) letrejott a gazellatas, kiepiiltek a gerincvezetekek. (...)
A telefonhalozat bdviilt, csaknem a haromszorosara (750-re) ndtt az
eldfizetdk szama.
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U t - es hidepitesre, korszerusitesre valamint fenntartasra tobb penzt
forditottunk a tervezettnel. A z utepitesi anyagok eroteljes aremelkedese
miatt azonban egeszeben nem javult, sot helyenkent romlott az utak
allapota. (...)
A tervciklusban allami tamogatassal kezdodott a veszelyeztetett belvarosi pincerendszer rekonstrukciqja. Ennek reszekent a Szamarhegy teljes teriileten elkesziilt a csatornazas. Terven felul rendezesre keriilt a Papszigeti ag es a gat helyere hid epiilt."
(Szentendre varos VII. oteves tervi koncepcioja. 1985. szeptember. Szentendre
Vdrosi Tandcs)
•

"December 3-an a Majus 1. utca 2. szam alatt a Komarom Megyei Allatforgalmi es Hiisipari Vallalat megnyitotta Hiisaruhazat."
"December 16-an a Felszabadulas lakotelepen fiokpostahivatal nyilt,
mely penzfelvetelt is bonyolit."
"1985. december 17-en az M S Z M P Varosi Bizottsaga, a H N F Varosi
Bizottsaga es Szentendre Varosi Tanacsa varosunk felszabaduiasanak 4 1 .
evfordulqja tiszteletere iinnepi iilest tartott, melyen az iinnepi megemlekezest kovetoen Szini Istvan tanacselnok atadta Marosvolgyi Lajos
nyugdijas tanacselnoknek a diszpolgari cimmel jaro oklevelet es emlektargyat. (...) A z iinnepi megemlekezes a Szentendre cimu film premiervetitesevel zarult."
(Szentendrei Gyorstdjekoztato afontosabb vdrosi esemenyekrol, 1985. december hd)

•

"Nines meg egy ilyen varos az orszagban: Szentendren minden van.
Romai sane es szerb kalvaria, szoborkert es szabadteri mozi, legalabb
negyven templomtorony s meg tobb kepzomuiveszeti kiallitas, a Teatrumban Schubert, a Miniatlir Szinpadon Shaw es Karinthy Ferenc, fenn
a plebanianal lezerjatek, lent a parton pizza, langos, siilt kolbasz, hot
dog. Egykor hunok, tatarok, torokok dultak, s romaiak, szarmatak, avarok, keltak, gorogok, nemetek, delszlavok laktak, bekes kis Babel a Duna
menten, regi, kiilonfele betuikkel rott feliratait csak bongesszek a hivatasos es milkedvelo irasfejtok. Fagylaltozo, pecsenyesiito es csiiloktanya, s
annyi butik, hogy egy evi kereseted tiz perc alatt elkoltheted. (...) A k i
meg sose jart Szentendren, siessen, nem halhat meg, amig nem latta."
(Karinthy Ferenc: Hivogato)
(Liscsinky Bela Negy evszak az Aranysdrkdnyban cimii szakdcskdnyv-sorozatdnak Tauasz-kotete, 1985.)
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1986
•

"Legfontosabb celkituzesunk, hogy a fejlodes (fejlesztes) mennyisegi
mutatoit haladjak meg az eletkoriilmenyeket alapvetoen befolyasolo
minosegi valtozasok, novekedjek a lakossag komforterzete."
(Szentendre varos VII. oteves tervi koncepcioja. Szentendre Vdrosi Tandcs, 1985.
szeptember)

•

"Elkesziilt a part-es tomegszervezeti szekhaz a Somogyi-Bacso parton.
Ebben az epiiletben kap helyet az M S Z M P Varosi Bizottsaga, a K I S Z
Varosi Bizottsaga, a Munkasorseg Varosi Parancsnoksaga es a Voroskereszt Varosi Vezetosege. A kiilsd munkak meg folynak. Itt keriil kialakitasra a volt Kert utca feloli oldalon az lij Marx ter. E z t kovetoen a jelenlegi Marx ter a Fo ter nevet fogja visszakapni.
Az M S Z M P Varosi Bizottsaganak regi epiiletet a tanacs - kiurites utan megkapja. Szeptemberben itt fog megnyilni a varosi zeneiskola." (Oktober 1-en, a Zenei Vilagnapon avattak.)
"Marcius 12-en szamos erdeklodo jelenleteben nyilt meg az A R T - E R L A
Alkotokozosseg iizlethelyisege az Allami Biztosito volt epiileteben, a
Varoshaz ter l.sz. alatt."
"1986. marcius 13-an nyilt meg a Szentendrei Tavaszi Fesztival. A nagyszamii erdeklodo eI6'tt az unnepi rendezvenysorozatot Berecz Janos
elvtars, az M S Z M P K B titkara nyitotta meg. A rendezveny propagandajajoval meghaladta az elozo evit. ( . . . )
1986. marcius 14-en koszonizasi iinnepseget tartotmnk az 1848-as forradalom es szabadsagharc tiszteletere. A varos vezetoi a K I S Z fiatalokkal kozosen
megkoszoriiztak Petzelt Jozsef honvedtabomok szentendrei siremleket. A
koszonizasi unnepsegen a megemlekezo' beszedet Szini Istvan elvtars, Szentendre varos tanacselnoke tartotta. A koszoruzast kovetoen a Varosi Tanacs
disztermeben Katona Tamas eloadast tartott az 1848-as esemenyekrol. ( . . . )
1986. marcius 21-en a direktoriumi emlektablanal valamint az Omszki
tonal levo Ligeti Karoly emlekmtinel koszonizasi iinnepseg kereteben
emlekezett meg a varos az 1919-es Magyar Tanacskoztarsasagrol. A partbizottsag tanacstermeben iinnepelyes veteran-KISZ-es talalkozon koszontottek a varosi partbizottsag tagjai a meg elo hosoket."
(Szentendrei Gyorstdjekoztato, 1986. mdrcius ho)

268

•

1986 majusaban nyilt meg Bethlen Bela Metszet Galeriaja.
(Dunakanyar Kurir, 1986. julius)

• Junius 11-en Szentendren jart Gorbacsova asszony, tobbek kozott megtekintette a Szabadteri Neprajzi Muzeumot es a Kovacs Margit M u zeumot.
Havass Imre tanacselnok-helyettes a Pest Megyei Tanacs V B . EpitesiViziigyi Osztalyara kerult, Krajcsovits Istvannet valasztottak tanacselnok-helyettesnek.
(Szentendrei Gyorstdjekoztato, 1986. Junius)
• A varoshazudvaron bemutatott Parasztbibliat a Studio '86 cimu tevemusor 1986. julius 22-en, a Lattuk, hallottuk cimii radiomiJsor 1986.
augusztus 5-en (Petofi, 11.45) ismertette.
A z 1986-OS Szentendrei Nyaron nem rendeztek zenes varosnezeseket
es elmaradt a templomteri sokadalom is. Szabo Ferenc, a muvelodesi
osztaly vezetqje: "A kozhangulat a nyari rendezvenyek ellen fordult. Itt
olyan tomeg jon-megy naponta, fokent hetvegeken, hogy akadalyozzak
az emberek mindennapi, normalis eletet. Raadasul attol a monstrumtol
[a Teatrum nezo'teretol] meg kozlekedni sem lehet es rontja a varoskepet is. A Teatrum musoraival is elegedetlenek vagyunk. N e m a mienk az
a szinhaz."
Szini Istvan tanacselnok: "Szentendrenek az intimitasa adja utolerhetetlen bajat. Ebbol az kovetkezik, hogy itt nem kellenek nagy tomegeket
csalogato rendezvenyek. A Teatrumot szeretjiik, a varos elidegenithetetlen reszenek tartjuk. Egyetlen bajunk van, s ez a nezoter elviselheteden
kiilseje. Ennekmegoldasa mindossze penz es miiszaki kerdes. ( . . . ) Amit
szeretnek: talaljak meg jobban azokat a miisorokat, amelyek Szentendrehez illenek es mondjanak le a kommersz tomegrendezvenyekrol.
Ennek a varosnak vibralnia kell es nem harsanyan orditani."
(Pest Megyei Hirlap, 1986. jiilius 24.)
• Julius 7-en biitoraruhaz nyilt a volt pekseg helyen.
Julius 18-an felavattak a varos tizennegyedik mHveszeti kozgyujtemenyet, Meszaros Dezso szoborparkjat.
(Szentendrei Gyorstdjekoztato, 1986julius)
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•

"Az 1986-OS nyari rendezvenyek a korabbi evekhez viszonyitva a varos
hangulatanak megfeleloen lenyegesen szolidabbak, ugyanakkor szinvonalasabbak voltak." A Szentendrei Teatrum Donizetd A szerelmi bajital
cimiJ vigoperajat es Moliere Scapin furfangjai cimu vigjatekat mutatta
be. Szinvonalasak voltak ez evben is a Miizeumkerti Hangversenyek a
Barcsay M i i z e u m udvaran. A Varoshazudvari Szinjatekok legsikeresebb
bemutatoi a Parasztdekameron es a Parasztbiblia eloadasai voltak. "Tobb
eszrevetel is bizonyitja, hogy a Teatrum nezotere zavarja a varos lakoinak es az idegenforgalomnak az erdekeit is, ezert celszeril egy lij, korszerfi, a F o terhez illo nezoter kialakitasa. H a ez nem lehetseges, fontolora
kell venni, hogy a Teatrum esetleg a varos egy masik alkalmas teriiletere
keriiljon at, figyelve arra, hogy a csaknem ket evtizedes hagyomany ne
seriiljon."
(Szentendrei Gyorstdjekoztato, 1986. oktober)

•

"A korabbi evek hagyomanyainak megfeleloen ez evben is megrendezesre keriiltek az Eszkimo-indian jatekok, amelyek mellett most eloszor szerepelt a programban a Delfm-Derby uszoverseny. ( . . . ) Szeptember 21-en megkezdodott a varos es a varoskornyek ezidaig legnagyobb
meretu sportakciqja, a Dunakanyar 7 + 1 akcio, amely valamennyi
korosztaly szamara biztositja a szabadido hasznos eltolteset. Jelenleg
mar ket proba lezajlott. A Kanyarfutason 1800 fd, mig az Ifju Szakmunkasnapok kereteben lebonyolitott spartakiad jellegtl rendezvenyen 1260
fd vett reszt."
(Szentendrei Gyorstdjekoztato, 1986. oktober)

•

1986 decembereben nyilt meg a Vajda Lajos Mtizeum.
1986-ban 2 x 2 4 lakasos O T P tarsashaz, 500 m'-es viztarozo epiilt.
Atadtak a Felszabadulas lakotelepi gyogyszertarat.
Megnyilt a Duna-parti kozossegi Haz (a szakmunkaskepzd elkoltozese
utan), a Pest Megyei Mtlvelddesi Kozpont es Konyvtar epiiletebe keriilt
a gyermekkonyvtar.
(Szentendre es Videke, 1987.janudr)
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"Az 1985 juniusaban megvalasztott uj kepviselotestiiletnek es az apparatusnak legnagyobb megprobaltatasa az elmult idoszakban a T E H O
megszavaztatasa es bevezetese volt." A megszavazott - ezert megvalosulo - beruhazasok tenyleges koltsegei: Vasvari lakotelepi gazvezetes
10,5 millio, Pannonia telep csatornazasa 15,4 millio , a Felszabadulas
lakotelepi orvosi rendelo 7,0 millio forint. Ebbol T E H O - b o l befolyik:
1,7 millio, 1,5 millio, ill. 3,3 millio forint. Nemeth Ferenc penziigyi
osztalyvezeto: "Nem jarnak tehat rosszul azok a lakoteriiletek, ahol f i zetik a T E H O - t , hiszen a varosi hozzajarulas sokszorosa annak, amit a
lakossag fizet. ( . . . ) A T E H O celkituzese, hogy a lakossag kozvedeniil
jaruljon hozza lakoteriilete fejlesztesehez, idoszeru, hasznos volt; a bevezetes idozftese, modszerei azonban mar nem." Ajovoben, - 1990 utan,
ha a jelenlegi 3 evre megszavazott T E H O veget er - inkabb tarsulasok
szervezesevel vonjak be a lakossagot.
(Szentendre es Videke, 1987.februdr)
Krajcsovics Istvanne tanacselnok-helyettes: K i a felelos azert, hogy az izbegi tornacsarnokot meg nem vehette at az iskola, mert gyulekony
anyagbol kesziilt a tetoszerkezete, es hogy a mentoallomas atvetele a
tervtol elteroen, funkciqjanak nem megfelelden epiilt lepcsd miatt kesik?
(Szentendre is Vidike, 1987. julius)
"A Varosi Tanacs eldszor 1985-ben bocsatott ki kotvenyt. A 7,2 millio
forint bevetelbdl epiilt meg a Rozsakert lakoteleptdl a varoskozpontig
huzodo gazvezetek. A kedvezd visszafizetesi- es kamatfeltetelek miatt
harom nap alatt az osszes kotveny elkelt. A Tanacs most ujabb kotvenyt
bocsat ki. Tervezett erteke 10 millio forint. Ebbdl epul meg a Kalvaria
tertdl a Vasvari lakotelepig a gerincvezetek es a nyomascsokkentd. A
kotvenyt a bankjegynyomda tizezer forintos cimletekben allitja eld." A
kibocsatas napjan 1,2 millio forint ertekii kotvenyt megvasaroltak
Szentendren, a tovabbi 1,8 millio forint ertekii a kovetkezd ket napon
Budapesten kelt el.
(Szentendre is Vidike, 1987. mdjus, julius)
A z 1987-es Szentendrei Nyar nyitdprogramja a mar hagyomanyos E s z kimo-indian jatekok volt Junius 26-an.

271

A Szentendrei Teatrum Moliere Scapin furfangjai cimu vigjatekat es
Rossini Hamupipoke cimu vigoperajat mutatta be. A Szentendrei Nyar
tovabbi programjai: ifju tehetsegek nepzenei talalkozqja; egyetemi es
foiskolai szinjatszok orszagos talalkozqja; jazz- es folkegyuttesek a
Barcsay M u z e u m udvaran; a Varoshazudvari Szinjatekok kereteben
kiserleti szinjatszo csoportok negy produkciot adtak elo.
(Szentendre es Videke, 1987. Junius)
•

A Szentendrei Oszi Tarlatrol 14 fiatal mvivesz alkotasaival egyutt kivonult es a Vajda Lajos Studioban rendezte meg sajat kiallitasat - mintegy
ellentarlatkent. Errol es a szentendrei muvesztelepekrol, galeriakrol
szolt a Studio '87 1987. december 1-i adasa.
(Magyar Televizio, I.)

•

Takacs Tibor Sziklatores cimu, 1987-ben megjelent regenye az iidiilokertek, konkretan a Tyukos-tetd mikrovilagat mutatja be, ahol egyfelol
"nem lehet baratsag nelkiil elni", masfelol "mindenki a maga telkevel
van elfoglalva, mindenki a maga hazaba huzodik vissza". Erzekelteti a
nyolcvanas evek fonaksagait, pi. ".. .hogy honnan van a cement, a tegla,
hogy ki mivel mossa a masik kezet, hoi kapni majat, velot, pacalt, hogy
hoi merik a repi bort, a hazi palinkat", hogy "...hoi itt loknek be egy
karton bort, hoi amott egy fel szarvast, vaddisznot a csomagtartoba",
hogy "...szokni kell ezt a felrebillent vilagot. Micsoda dolog, hogy itt
minden ferde..."
(Takacs Tibor: Sziklatores, 1987.)
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Valsagtunetek (1988-I989)
"Ha Mszul rank dolni a hdz^
nem kovetelhetjiik magunknak a jogot, hogy csak mi taldlunk kiutat.

•

"A Szentendre es Videke hivatalosan is engedelyezett varosi lap lett, s
mint ilyen, Budapest, Szeged, Miskolc es Dunaujvaros utan otodik az
orszagban."
(Szentendre es Videke, 1988. fehrudr)

•

Dr. Szini Istvan tanacselnok ujevi koszontojebol: "Felo, hogy 1988-r61
is elmondhato a kesernyes vice: nehezebb evnek igerkezik, mint 1987
volt, de biztos konnyebb lesz, mint 1989. (...) 1988-ban mai ismereteink
szerint a varos 339 millio forinttal gazdalkodhat. E z szam szerint annyi,
mint amennyi penziink 5 eve volt, a valosagban az aremelkedesek miatt
kb. 40%-kal kevesebb. S most ebbol a penzbol tobb feladatot kell megoldani, mert azota onallo intezmenyeink szama nott (pi. Szakmunkaskepzd, Zeneiskola)."
Nehany beveteli tetel: szemelyi jovedelemado ("fejkvota szerint a koltsegvetesbdl kapjuk, dsszegenek semmi koze a szentendrei lakosok altal
befizetett jovedelemadohoz"): 107 millio Ft; allami tamogatas: 168,6
millio Ft; T E H O : 1,3 millio Ft; pinceprogram (kozponti kdltsegvetesbdl a Szamarhegy megmentesere): 18,0 millio Ft.
A mUkodesi, fenntartasi es a mar lekotott fejlesztesi kiadasokon kiviil
18,5 millio Ft marad. "Ebbdl a kovetkezd halaszthatatlan feladatokat
kellene megoldani: a gimnazium tovabbepitese 28,5 millio Ft, 30 db
szocialis berlakas epitesenek megkezdese 9,0 millio Ft, a Pannoniatelepen T E H O - b o l csatorna epitese 5,0 millio Ft, a Felszabadulas lakotelepen a T E H O - b o l orvosi rendeld megkezdese 4,0 millio Ft, kozmlitarsulasok tamogatasa: 7,3 millio Ft. Osszesen; 53,8 millid Ft."
(Szentendre is Vidike, 1988. januar)
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•

Dr. Szini Istvan tanacselnoic: "Szentendre zart kozosseget az agglomeracios fejlodes, - az, hogy a varos lakossaga az elmult evtizedekben megduplazodott, meg az az idegenforgalmi uthenger, ami atmegy rajtunk ha
akarjuk, ha nem, - egy kicsit szetzilalta. (...) Tetezte meg ezt a helyzetet,
hogy a fejlodest, ami Szentendren lezajlott, kiviilrol vezenyeltek es ezert
az emberek kevesbe tudtak melle allni. Azt hiszem, hogy ilyen helyzetben a spontan, alulrol jovo, onallo kezdemenyezes, ami kisebb kozossegek letrehozasara iranyul es ami a helyi taradalom egeszseges szovetet
adhatja, nagyon fontos." (Tizenegy egyesiilet mtilcodik akkor a varosban,
pi. Petofi Kulturalis Egyesiilet, Szerb Hagyomanydrzo Egyesiilet stb.)
(A Petofi Radio Napkozben cimu musora, 1988. januar 19. 9.05)

•

"Atadtak a Moricz Zsigmond Gimnazium uj tornacsarnokat. Alapteriilete 47 x 24 m . Nemzetkozi merkozesek lejatszasara is alkalmas, 1000
fdnyi nezdkozonseg elott. A beruhazas 35 millio forintba keriilt. (1988ban befejezik a gimnazium 12 tantermes boviteset is.)
(Szentendre es Videke, 1988. fehrudr)

•

Szini Istvan: " A varosi tanacs ebben az evben sem utat, sem villany- es
vizvezeteket, sem csatornat nem epit. A m akik osszefognak, azokat tamogatja. S az eredmeny? Tavaly tobb mint negyven tarsulas dolgozott a
varosban, az legalabb ezer szentendrei csalad reszvetelet jelentette, s
negyvenhat millio forintos ertektermelest."
(Szentendre es Videke, 1988. mdrcius)

•

"Egy mecenas halalara. H a megirjak valaha a biirokracia tortenetet, abban
kiilon fejezetet erdemel a kozelmiiltban 83 eves koraban elhunyt Kovats
Lajos, aki vagyona altalanos orokoseiil Szentendre Varos Tanacsat tette
meg. Eletenek utolso masfel evtizedet faradhatatlan levelezessel toltotte.
Alapitvanyt letesitett. A telkei eladasabol befolyt penzbol a szentendrei
gyermekintezmenyeket kell fejleszteni."
(Szentendre es Videke, 1988. mdrcius)

•

1988. aprilis 2-an elhunyt Barcsay Jend Kossuth dijas kivalo mfivesz.

•

"Belvarosi fdrum. Maradjon az elelmiszeriizlet a F d teren, vagy epiiljdn
uj A B C - a r u h a z a Dobozi utcaban? E r r o l a kerdesrdl mondhatja el velemenyet aprilis 6-an."
"Megkezdddott a vardombi templom helyreallitasa." Az induld tdke a
Petdfi Hagyomanydrzd Egyesiilet altal rendezett tavalyi biicsu 302.000
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Ft-os bevetele es a Muemleki Feliigyeldseg 300.000 Ft-os hozzajarulasa
volt.
(Szentendre es Videke, 1988. aprilis)
A z 1988-as Szentendrei Nyar hagyomanyos musorai: Szentendrei Teatrum (milsoron Rossini Hamupipoke cimu vigoperaja es Csepreghi Ferenc Piros bugyellaris cimu zenes jateka), jazz es folk estek a Barcsay
Muzeum udvaraban, Varoshazudvari Meseszinpad. tJjszeril musorok:
egesz napos szentendrei biicsu, spontan utcai zenelok fellepese, terzene
a belvarosban, a Nosztalgia Kavehaz Miniatur Szinpadanak musorai.
(Szentendre es Videke, 1988. julius, melleklet)
"A nyugatnemet Thyssen ceg nem talalta gazdasagosnak a regi fiireszmalom helyere szant Hotel Galeria terveit."
"Az orszag leglatogatottabb helyeve valt Szentendre es korzete. 1987ben ketmillional tobben latogattak el varosunkba. A z idegenforgalmi
szezon mar aprilistol oktoberig tart, nyaron naponta 12 ezer iidulovel
novekszik a nyaralohelyek forgalma."
(Szentendre es Videke, 1988. augusztus)
Nyolcadik alkalommal rendeztek nemzetkozi diaktabort a villa rustica
feltarasara a Szabadteri Neprajzi M u z e u m teriileten.
(Szentendre es Videke, 1988. oktober)
"A Magyar Demokrata Forum szentendrei szervezete szeptember 26-an
megalakult. A z ideiglenes szervezdbizottsag tagjai: Aknay Janos festomuvesz, Balazs Gyorgy neprajzkutato, dr. Berenyi Istvan, az M T A tudomanyos fomunkatarsa, Ijgyarto Balint kozepiskolai tanar, dr. Kulin
Ferenc egyetemi tanar, K u n Csaba agrarmernok, dr. Orban Gyorgy gazdasagi igazgato, dr. Szel Peter iigyved es Tamas Janos teve-muszeresz. A
lapzartakor kapott tajekoztatas szerint a tagok szama eddig 110."
(Szentendre es Videke, 1988. november)
"Szinte a Garayhoz hasonlo merettive valt a patak jobb oldalara attelepitett piac, ahol lengyelek es mas nemzetbeliek tomege arulja az iigyesen
felterkepezett hianycikkeket es mindent, ami a magyar arakhoz kepest
olcsobb."
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A Felszabadulas lakotelepen "...az 1526 szavazasra jogosult csaladbol
788-an szavaztak, amelybdl 768 volt az ervenyes szavazat. A z orvosi rendeld mellett 66-an, ellene 702-en szavaztak. E z azt jelenti, hogy 952 csaladnak masfel-ket honapon beliil a varosi tanacs visszafizeti az eddig befizetett tefat."
(Szentendre es Videke, 1988. december)
•

1988. november 12-en megalakult a Kisgazdapart varosi szervezete. Dragon
P a l , a 17 alapito tag egyike: "...a part orszagos lijraszervezddesetdl fiiggetleniil jottiink letre. (...) Jelolteket allitunk mar a kovetkezd tanacsi valasztasokon. Elsdsorban a vailalkozok erdekeit kivanjuk kepviselni. A part
orszagos lijraszervezddesi munkajaban is reszt vesziink, szemely szerint
en vagyok az orszagos szervezdritkar. (...) Meggydzddesiink, hogy Szentendrenek es kornyekenek sziiksege van korhazra. E n n e k idealis helye
lenne a szovjet laktanya tersege."
(Szentendre es Videke, 1989.februdr 1.)

•

" M S Z M P partertekezlet utravaloval. November 26-an megtartott partertekezleten elsd titkarnak Rozgonyi Erndne dr.-t, a masik ket titkarnak
Miakich Gabort es Nemeth Ferencet valasztottak meg. (...) A felnapos
targyszerii eszmecsere nyilvanvaldva tette, hogy a parton beliil is oriasi
elteresek vannak ugyanannak a kerdesnek a megiteleseben. (...) Valamennyiiiket a part megkopott presztizsenek feltese kesztette megnyilatkozasra. (...) Voltak olyan kiildottek is szep szammal, akik szamolnak
azzal, hogy veszelybe keriilhet az M S Z M P vezetd szerepe. (...) Reformpartiak es konzervativak erveltek faradhatatlanul meg az ertekezlet sziineteben is. (...) Farkas Janos olyan beteghez hasonlitotta a szocializmust,
akit a szulei apolas helyett rugdosnak, pedig az elmult 40 ev alatt nem
csak hibak es biinok voltak, hanem vitathatatlan ertekek is letrejottek.
(...) A z M S Z M P - n e k a tobbpartrendszerre is fel kell kesziilnie, ha hatalmon akar maradni. Ehhez olyan politikusok kellenek, akik elviselik,
ha atmenetileg hatterbe szorulnak, s alkalmasint a bukast is. (...) A k i i lonbozd alternativ szervezetek eppen azert jottek letre, mert az emberek
evtizedeken at nem kaptak valaszt kerdeseikre. (...) Mas fdrumrendszerre van sziiksege a partnak, s uj szovetseget is kell kotnie. (...) H a kesziil
rank ddlni a haz, nem kovetelhetjiik magunknak a jogot, hogy csak m i
talalunk kiutat."
(Szentendre es Videke, 1988. december)
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"Megalakult a Munich Ferenc Tarsasag szentendrei csoportja."
A Magyar Demokrata Forum szentendrei szervezetenek decemberi
vitaforuman felvetettek a mozgalom partta alakulasanak szuksegesseget.
Megnyilt az Orszagos Kereskedelmi es Hitelbank Rt. szentendrei fiokja.
(Szentendre es Videke, 1989. januar 1.)
"Tanacsi konyha helyett bajor kiralyi serfozde, (...) ami a szentendreiek
szerint nem kifejezetten lakossagi erdek."
"Kiado a parthaz also szintje? (...) Felmeriilt, hogy a fogaszati rendelo
koltozzon at a Somogyi-Bacso partra."
(Szentendre es Videke, 1989. januar 16.)
"Szentendre foteret evek ota csiifitja a nyari szinhaz otromba szinpada
es nezotere. A varoslakok evek ota kovetelik eltavolitasat. Eddig a tanacs
csak igergetett, most a Nepfront iilosztrajkot hirdetett."
(Tv Hirado, 1989. januar 31.)
Szabo Ferenc mrivelodesiigyi osztalyvezeto: "A tet nem kicsi: a F d ter
nyugalma erdekeben lemondunk-e a ket evtizedes nyari szinhazunkrol,
vagy a hely szellemere es a varosi igenyekre epiilve idegenforgalmat is
vonzd erdve valik a megiijuld Szentendrei Teatrum."
(Szentendre es Videke, 1989. fehrudr 1.)
"Rendkiviili tanacsiiles dontson!"
Szentendrei Nepfrontelndkseg: "Az akcioval nem a nyari szinhaz ellen,
hanem annak rossz musorpolitikaja es ormotlan nezdtere ellen kivanunk
tiltakozni."
A Magyar Demokrata Forum szentendrei szervezetenek ideiglenes
vezetdsege: "Hatarozottan kiallunk amellett, hogy a Teatrum fenntartasa
tovabb semmikeppen nem indokolt. (...) Meggydzddesiink, hogy az
idegenforgalmat az eldadasok elmaradasa nem erintene. Kiilonben is, az
idegenforgalom mar regen meghaladta a varos tilrdkepesseget."
(Szentendre is Videke, 1989. fehrudr 15.)
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•

"Kilakoltatta Szentendre fotererol a Teatrumot a varosi tanacs. (...) A
mai tanacsiilesen, amelyen a 45 tagu tanacstestiiletbol 34-en voltak jelen,
33-an a teatrum nyari eloadasainak a foteri megsziintetese mellett voksoltak. Csupan egyetlen egy tanacstag tartozkodott a szavazastol."
(Kossuth Radio, Esti Magazin. i989. fehrudr 21. A hirt a TV Hirado is ismertette.)

•

"Egyiitt marcius 15-en. A 914. szamii Endre Cserkeszcsapat, a Fiiggeden
Kisgazda es Polgari Part Szentendrei Szervezete, a Hazafias Nepfront
Varosi Bizottsaga, a K I S Z Szentendrei Varosi Biztossaga, a Magyar D e mokrata F o r u m Szentendrei Szervezete, A Magyar Szocialista Munkaspart Varosi Bizottsaga, a Magyar tJttord Szovetseg Szentendre Varosi
Elnoksege, a Petofi Kulturalis es Hagyomanyorzo Egyesiilet, az iskolak
es a Pest Megyei Muvelodesi Kozpont es Konyvtar ...Szentendre varos
tanacsanak felhivasara elhataroztak, hogy marcius 15-et ez evtol
hagyomanyteremto cellal kozosen megiinneplik."
"Szetvalik a Kozponti Altalanos Iskola." Szeptember l-tol harom intezmeny lesz az egy helyett. "A eel az, hogy emberleptekii kozoktatasi-nevelesi egysegeket hoznak letre. (...) Valamikor ket iskola volt ez az egy,
de akkor az egyesites volt a divat."
(Szentendre es Videke, 1989. mdrcius 1.)

•

"A Varosi Tanacs munkaugyi szakigazgatasi szervenel eddig nem tapasztalt mertekben megnovekedett a munkat keresok szama. Fokent segedes betanitott munkasokjelentkeznek. A z elhelyezkedes eselyei romlottak.
Korzetiinkben februar 20-an peldaul mindossze egy segedmunkas szamara tudtak a tanacsnal helyet ajanlani."
(Szentendre es Videke, 1989. mdrcius 15.)

•

"A Szentendreiek megint szegenyebbek lettek egy illiizioval. Azt remeltek, es azt is igertek nekik, hogy az egyszeriben tagasnak bizonyult varosi
M S Z M P also traktusait az egeszsegiigy foglalja el. A megyei partbizottsagon, Budapesten azonban maskepp dontottek. A Budapest Bankkal es
a Varosi Renddrkapitanysaggal kotottek berleti szerzodest."
Lenard Laszlo, az M S Z M P Pest Megyei Bizottsaga titkara: "A fogaszati
rendeleshez olyan infrastruktura kell, amit nagy koltseggel kellett volna
letrehozni, - ezt a helyi tanacs is belatta -, tulajdonkeppen a parthaz most
kialakitott strukturajat megbontotta volna, es nem lett volna celszerii
szetverni a parthazat."
Qo reggelt! Kossuth Radio, 1989. dprilis 6.)
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Majus l-tol athelyezik a "lengyel" piacot a Sport etterem melle, a Rozsakert lakotelep kozelebe.
(Szentendre es Videke, 1989. mdjus 1.)
"Koveteljiik a lengyel piac athelyezeset! A Rozsakert lakoi."
(Szentendre es Videke, 1989. Junius 1.)
"Dontes sziiletett, hogy marad a bolcsode az Aprilis 4. uti epiiletben.
Tbvabb vizsgaljak a belvarosban az idosek kozossegi hazanak kialakitasi
lehetoseget."
(Szentendre is Vidike, 1989. mdjus 1.)
"hz M S Z M P helyi reformkoret 1989. majus 4-en megalakitottuk. Ezzel
az elhatarozasunkkal csadakoztunk az M S Z M P budapesti es debreceni
reformkorei altal kozzetett platformhoz."
(Szentendre is Vidike, 1989. mdjus 16.)
"Szentendre lakossaga dontott: jojjon vissza a feher barany, amely zold
dombon, kek hatter elott all es hatrafele, balra tekint. (...) Augusztus 20tol uj lesz a varos zaszlqja is."
(fo reggelt! Kossuth Rddid, 1989. Junius 28.)
"Az M D F szentendrei szervezete felkeri a varos szolgalatara rendelt tanacsot, hogy az 1948. januar 1-jen fennallo tulajdoni helyzet alapjan a
fbldek visszaszerzesere tegyen hatarozott lepeseket. (...) A fbldek elsdsorban tulajdonosaikhoz vagy azok torvenyes orokoseihez keriilhessenek
vissza, ha a tulajdonos a mezdgazdasagi felhasznalasrol mintegy tiz evre
szolo folyamatosan ellendrizhetd kotelezettseget hajlandd vallalni.
Dr. Szini Istvan tanacselnok: "Hiszem, hogy a tarsadalmi-gazdasagi atalakulas sarkkove a tulajdonviszonyok reformja. (...) A varos szolgalataban a tanacs szivesen vallal a korabbitol elterd, a miilt keretein tiillepd
feladatokat is, azonban a cikkbeli teljesithetetlen megbizasokra nem
vallalkozhat, mert a varost kivanja szolgalni es nem a kiilonfele poiitikai
szervezetek kiizdelmeit. (...) Javaslom, hogy kezdjiik meg Szentendren
is a helyi kerekasztal megbeszeleseket!"
(Szentendre is Vidike, 1989. julius 1, augusztus 1.)
A Kereszteny Demokrata Neppart szentendrei es kornyeki szervezdbizottsaga megkezdi a helyi partszervezet alakitasat.
(Szentendre is Vidike, 1989. szeptember 1.)
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•

"J6-e Szentendrenek a vilagkiallitas? (...) Mert egyelore nagyon sok meg a
ketely. Pedig a szentendreieket valahogyan erdekeltte kell tenni a vilagkiallitasban, hogy az amugy is meglevd a^lomeracios hatranyok enyhiiljenek."
(Szentendre es Videke, 1989. szeptember 16.)
"Tisztelt Polgartarsak, kedves Barataim! Szentendre Varos Tanacsa keresemre 1989. oktober 1-jei hatallyal fblmentett tisztsegembol. (...) Tisztelettel es
szeretettel kivan bekes es hasznos esztendoket mindannyiunknak Szentendre volt tanacselnoke, akibol nem lesz mar polgarmester. Dr. Szini Istvan."
Dr. K u l i n Ferenc, az M D F helyi szervezetenek elnoke orszagos jellegd
megbizatasa miatt lemond tisztsegerol, Aknay Janos lesz az lij elnok.
"A szentendrei telkek elherdalasarol egyre tobb szo esik. Az egyik koronatanu, Karasz Lajos (a tanacs mezogazdasagi szakigazgatasi szervenek egykori
vezetqje) az eddig leirtakhoz kepest maskent latja a fbldeladasok tortenetet.
- Azt allitja tehat, hogy nem tortentek visszaelesek?
- Igen. Mindenki megfizette az akkori arakat. Azt tudom, hogy a jelentkezok kozotti rangsorban szamitott a beosztas. Szerintem akkor kezdodott a
szocialista protekcionizmus. A varos vezetoi olyan embereket hoztak, akik
beruhazasi penzek felett rendelkeztek. Kirilla Ferenc olyan kapcsolatokat
alakitott ki, amelyekkel rengeteg penzt szerzett Szentendrenek, s meg
mennyit szerezhetett volna, ha marad! (...) Mondjuk ki vegre nyiltan, hogy
a varos lakoinak akkor joljott a penz. Akik szabadon rendelkeztek a folddel, szabadulni kivantak tole. Nagyon oriiltek, hogy tuladhattak az evek ota
gazosan alio parlagon. (...) Sok szentendreit most ingerel, hogy annak idejen olcson tuladott a ma milliokat ero fbldjen."
(Szentendre es Videke, 1989. oktober 1.)

•

Szini Istvan lemondasa utan Krajcsovits Istvanne tanacselnok-helyettest
valasztottak uj elnokke, "...a varosban mukodo partok egyetertesevel,
titkos szavazassal".
(Szentendre es Videke, 1989. oktober 16.)

•

"Parttitkarsirato. Hivatalat egyeves korkedvezmennyel elhagyta Rozgonyi
Ernone dr. (...) Tudom, parttitkart meltatni manapsag nem eppen halas
feladat, amikor ijeszto mereteket kezd olteni a miilttal valo leszamolas,
s fennall a veszelye, hogy megannyi ertek is mellozesre, pusztulasra karhoztatik. (...) Szegenyebbek lettiink tavozasaval."
(Szentendre es Videke, 1989. november 16.)
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•

"Szinte semmit nem tudunk arrol, mennyi penziink lesz 1990-ben. A
megye sem tajekozottabb, mert meg a parlament sem dontott koltsegvetesi kerdesekben. 1988 vegen is volt bizonytalansag, de ekkora meg
sohasem. A m i felelosseggel allithato: egyenlore 30 millio forint minuszszal indulunk az esztenddnek." ( A Penziigyi Osztaly vezetqje a varosi
koltsegvetesrdl.)
(Szentendre es Videke, 1990. januar 16.)

• A z 1990-es parlamenti valasztasok szentendrei eredmenyei:
Valasztasra jogosult: 13.684 szemely.
Megjelent: 9577. Ervenyes szavazat: 9319 (68,10%)
534 szavazat.
Keresztenydemokrata Neppart:
5,73%
Szabad Demokratak Szovetsege:
1554
"
16,68%
Magyar Neppart:
65
"
0,70%
0,69%
64
"
Agrarszovetseg:
263
"
2,82%
Vailalkozok Partja:
Fiatal Demokratak Szovetsege:
1300
"
13,95%
Magyar Demokrata Forum:
2810
"
30,15%
F i i ^ e t l e n Kisgazda es Polgari Part: 1211
"
12,99%
2,12%
198
"
Magyar Szocialdemokrata Part:
Magyar Szocialista Part:
1209
"
12,97%
111
"
1,19%
Hazafias Valasztasi Koalicio
(Parlamenti Vdlasztdsok, 1990. Poiitikai szociologiai korkep. 1990. MTA Tdrsadalomtudomdnyi Intezete)
•

A l l . valasztokeriilet orsza^yvilesi kepviselqje dr. Szel Peter, az M D F
jeloltje.
"Vitaindito gondolatok a kiiiriilo szoyjet laktanya hasznositasara. Korhaz
a varos szelen?"
(Szentendrees Videke, 1990. dprilis 15.)
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•

A z Izbegi Jubileumi Bizottsag nagyszabasu iinnepsegsorozatot rendezett Izbeg fennallasanak 300. eveben. Junius 17-en volt az egesz napos
kiemelt program.
"Ertesitjiik Szentendre es a varoskornyek lakossagat, hogy a varosunkban allomasozo szovjet katonai alakulat 1990. Junius 25-ig befejezi kivonulasat. Varosi Tanacs."
(Szentendre es Videke, 1990. jiinius 16.)

•

1990. majus 11-en megalakult a Belvarosi Erdekvedelmi Egyesiilet.
(Szentendrees Videke, 1990.julius 1.)

•

"Teatrum-potlo" eloadasok a F o teren epitett nezoter nelkiil, tizenot alkalommal: Alain Rene Lesage: Crispin, mint vetelytars.
A tanacselnok asszony nyilatkozatabol: "A fiatal milveszek megkerestek
minket es jatszasi lehetoseget kertek. U g y ereztiik valamennyien, hogy
ezt meg kell ragadni. Meg kell mutatni a ketelkedoknek, hogy igenis
Szentendren a F o teren lehet szinhazi eloadast csinalni anelkiil, hogy itt
mindent felforgatnank."
(Magyar Televizio, Studio '90. 1990. jiilius 27.)

•

"Amit 1969-ben annyi onzetlen hittel megteremtettek az akkori fiatalok,
azt 1990-ben a mostani fiatalok visszahoztak a klinikai halal allapotabol."
(Szentendre es Videke, 1990. augusztus 1.)

•

"Csak a laborok maradnak meg ket epiiletben az Epitestudomanyi Intezet szentendrei telepen. A csarnokokat ket tucatnyi vallalkozas, kft. foglalta el. A z E T I berendezeseit, gepeit az udvaron veri az eso. A koltsegvetes penzebol vettek. Felelos nines!"
"1990. juhus 13-an a P E F E M - b e n megalakult Szentendre elso m u n kastanacsa. A dolgozok megdobbenessel hallottak, hogy a gyar jelenlegi
vezetese melyen aron alul el kivanja adni a munkahelyiiket jelento gyaregyseget. ( . . . ) A dolgozok dolgozoi reszveny vagy egyeb mas formaban
szinten meg kivanjak vasarolni az iizemet, illetve egyes iizemreszeket."
(Szentendre es Videke, 1990. augusztus 1.)
" H o i tart a P E F E M privatizalasa? A Dobos Kft. ugyvezetd elnoke 1990.
augusztus 6-an irasban is bejelentette veteli szandekat a vallalat torzsgyarara. ( . . . ) A z iigy az Allami Vagyoniigynoksegre tartozik." "Az
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egyuttmukodes kidolgozasa a Torzsgyar munkastanacsanak bevonasaval
jelenleg is folyik." (A gazdasagi igazgato nyilatkozata)
(Szentendre es Videke, 1990. szeptember 1.)
•

"Szentendre kornyeken az ingadanok negyzetmeterenkenti ara a nyar
folyaman elerte a harmincotezer forintot."
"Augusztus idusan megalakult Szentendren a masodik munkastanacs.
A z Obuda Tsz szentendrei ipari foagazatanal a dolgozok ( . . . ) attol felnek,
hogy eladjak a fejiik foliil a miihelyeket."
(Szentendre es Videke, 1990. szeptember 15.)
"Szeretettel iidvozoljiik Oszentseget, German szerb patriarkat, a szerb
egyhaz fejet es a szerb pravoszlav egyhaz magasrangu kiildottseget abbol
az alkalombol, hogy a seoba 300. evfordulqjan latogatasukkal megtisztelik varosunkat, Szentendret."
"Koszontjiik Goncz Arpad koztarsasagi elnokot, a Szerb Ortodox Egyhazmuveszeti es Tudomanyos GyiJjtemeny allando kiallitasanak iinnepelyes megnyitasa alkalmabol." (Szalagcimek)
(Szentendre es Videke 1990. oktober 1.)

GonczArpdd

kdztdrsasdgi elndk Szentendren. Jobbjdn Krajcsovits Istvdnne, Szentendre utolso

tandcselndke, bal oldaldn Vujicsics D. Sztojdn, a Szentendrei Egyhazi Gyujtemeny igazgatdja.
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•

"Kiilfoldi nyelvtanarok Szentendren." A kotelezo orosz orak megszuntetesevel a Moricz Zsigmond Gimnazium harom fiatal kiilfoldi
nyelvtanart alkalmaz.
(Szentendre es Videke, 1990. oktober 1.)

•

"Gratulalunk varosunk 19 tij kepviselqjenek "
A valasztokeriiletekben megvalasztott egyeni jeloltek;
Dr. Kovacs Bela (fiiggeden), dr. Stiegler Roza ( M D F - K D N P ) , Nemeth
Lajosne (fiiggeden), Faradi Gabor ( F I D E S Z - S Z D S Z ) , T o t h Istvan
(fiiggeden). Kiss Karoly (fiiggeden), Berenyi Peter ( S Z D S Z - F I D E S Z ) ,
Jolsvai Arisztidne (fiiggetlen), Nemeth Gabor ( S Z D S Z - F I D E S Z ) ,
Szentendrei Geza ( F I D E S Z - S Z D S Z ) .
Partok, szervezetek listajarol bejutott kepviselok: FKgFP-Szentendrei
Kereskedok Testiilete - Ipartestiilet: Paulina Laszlo; S Z D S Z - F I D E S Z :
Szentirmai Zoltanne, dr. Koltai Jeno, Gyore Zsofia, Szalai Gaborne;
M D F : Osvay Andras, Szabados Janos, Soos Sandor; M S Z P : Miakich
Gabor.
"Oktober 26-an hajnalban, 6t orakor allt keresztbe a varosba vezetd liton
az elsd szentendrei taxi. Hatra kialakult a torlasz a pomazi bekotduttol a
Papirgyarig terjedd szakaszon."
"Az E D O G E P , vagy kozismert neven a Kocsigyar szerepel a Vagyoniigynokseg elsd privatizacios programjaban. ( . . . ) Meg akarjuk venni a vallalat
dolgozoival es alkalmazottaival a vallalat reszvenyeit, es ezaltal teljes jogu
mlajdonosok kivanunk lenni a gyarban. ( . . . ) Menjiink elebe annak, hogy
a Vagyoniigynokseg vagy barki mas a fejiink foliil megvehesse a gyarat."
(Interjii Bartha Andras igazgatoval)
A P E F E M - b e n "... nem iizemei a Munkastanacs. Amikor kideriilt, hogy
mindenkeppen felmondanak, de ( . . . ) a Dobos Kft. atvesz benniinket,
mar nem volt mit tenni. ( . . . ) A z utobbi iddben csak a Dobos ur megrendeleseit csinaltuk, mert egyediil d volt fizetdkepes. "A dolgozoi reszvenyekrdl: ".. .semmi eselyiink nem volt, mert berbdl es fizetesbdl eliink,
es az utobbi egy ev tortenesei anyagilag nullava tettek az emberek tobbseget."
(Szentendre es Videke, 1990. nouember 1.)

•

"Szentendre kepviseld-testiilete Nemeth Gabort, az S Z D S Z - F I D E S Z
listavezetdjet valasztotta meg polgarmesternek november 2-an."

284

"Robbanas utan hasadas. Ketteszakadt a helyi M D F . "
"1990. oktober 7-e jelentos datuma a Szerb Ortodox Egyhaz magyarorszagi tartomanyanak. 39 evi sziinet utan dr. Danilo Krstic szemelyeben
ismet van piispoke a budai-szentendrei piispoki szeknek."
(Szentendre es Videke, 1990. november 15.)
A szentendrei allando nepesseg 1990-ben: 18.609 szemely, a lakonepesseg szama 19.351. Kozuliik 2241 felsofokii vegzettsegU.
Aktivkereso;
9115 (47,1%),
Munkanelkuli:
234
(1,2%),
Inaktiv kereso:
4390 (22,7%),
Eltartott:
5612 (29%)
A9115aktivkeres6'b61
2370 (26%) iparban,
768 (8,4%) epitoiparban,
544 (6%) mez6-es erdogazdasagban,
772 (8,5%) kozlekedes, posta, tavkozles teriileten,
1108 (12%) kereskedelemben,
243 (2,6%) vizgazdalkodasban,
3310 (36,3%) egyeb munkakorben dolgozik.
Helyben dolgozik 5356, naponta eljar a varosbol 3719, naponta
Szentendrere jar 3304 szemely.
A lakasok szama 6874. Ebbol 746 (10,9%) egy szobas, 2966 (43,1%) ket
szobas, 3161 (46%) harom vagy tobb szobas.
6074 lakas (88,4%) komfortos, 283 (4,1%) felkomfortos, 517 (7,5%)
komfort nelkiili.
6528 lakasban (95%) van vizvezetek, 6209-ben (90,3%) W C , 6551 lakas
(95,3%) van bekotve a szennyvizcsatorna halozatba.
A z 1990-es lakasallomanybol
616 epult 1900 el6'tt,
235 "
1900 es 1919 kozott,
552 "
1920 es 1944 kozott,
371 "
1945 es 1959 kozott,
1128"
1960 es 1969 kozott,
2218 "
1970 es 1979 kozott,
1754 "
1980 es 1989 kozott.
(Az 1990-es nepszdmldlds adatai)
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•

A Nemzeti Orokseg Bizottsaga 1991 januarjaban a Nemzeti Orokseg
reszeve nyilvanitotta Szentendre belvarosat.
(Szentendre es Videke, 1991. fehrudr 1.)

•

1991. marciusaban elhunyt Onodi Bela festomfivesz
"A Szentendrei Keptar, valamint szamos kisgaleria nemregiben vette kezhez azt a levelet, melyben a Varosgazdalkodasi Vallalat a helyisegek berleti dijanak drasztikus emeleserol ertesitette oket. A keplet egyszeru: az
anyagi javakban nem diiskalo onkormanyzatnak gyorsan minel tobb
penzre van sziiksege. ( . . . ) M i t gondol az onkormanyzat, ha a keptarak,
a muzeumok es a galeriak bezarasra kenyszeriilnek es helyiikon butikok
letesiilnek, butikot nezni pont Szentendrere megy majd ki a kiilfoldi?"
(TV 2, Studio '91, 1991. mdjus 27.)

•

A kepviselotestulet marcius 12-en az Art X X . Miiveszetpartolo Alapitvannyal szerzodest kotott a Szentendrei Nyar es a Teatrum rendezvenyeinek megszervezesere es finanszirozasara. A Teatrum musoran Cimarosa
Titkos hazassag cimtl vigoperaja es A helyseg kalapacsa cimu neptancszvit. A nyar tovabbi programjai: tanc-es nepzenei egyiittesek a Templomdombon, jazz es folk estek a Barcsay Muzeum udvaran, orgonahangversenyek a Peter-Pal templomban, eloadoestek a Nosztalgia kavehazban,
a Varoshaza disztermeben es a P M K K szinhaztermeben, reneszansz vasar
a varoshaza udvaran, gyermekprogramok a Foteren, a Barcsay udvarban
es a Templomdombon.
(Szentendrees Videke, 1991.Junius 1, jiinius 15)

•

"Az elokeszitesben szervezo es beruhazo szerepet vallalo Dunakanyar
E X P O B T . a kornyek vallalkozoival egyiitt bizik abban, hogy a vilagkiallitas 1996-ban megvalosulhat, s benne Szentendre es kornyeke jelentos szerepet jatszhat."
(Szentendre es Videke, 1991. jiinius 15.)

•

Szentendrei Nyar-elozetes a szponzor kereses jegyeben. "Alapitvanyi,
egyesiileti szisztemaval probaljak megorizni azokat a szellemi ertekeket,
ami nelkul nem tudunk meglenni. Vajon ez elegseges-e es hosszu tavon
biztositja-e az ertek fennmaradasat? Hiheteden kiizdelmekkel jar ez az
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atmeneti idoszak. Bizni kell, hogy atmeneti es nem rogziil ez a fajta ertekvesztettseg."
(TV 2, Studio '91, 1991. julius 8.; Napkelte, TV 1. 1991, augusztus 5.)
•

Szandeknyilatkozat: "Szentendrei kepzomfiveszeti alapitvany ( . . . ) a h u szadik szazadi szentendrei kepzomuveszetet meltokeppen bemutato
allando kiallitohely megvalositasara. ( . . . ) A hosszu ideje hasznositatlanul alio, romos allapotban levo regi malomepiilet alkalmas lenne egy
ilyen kiallitast befogado epiiletegyiittes (intezmeny) kialakitasara."
(Szentendre is Vidike, 1991. augusztus 1.)

•

"Egy elelmes belvarosi utazasi iroda, a Chemol Travel Kft. kirandulasokat szervez itt nyaralo amerikaiaknak elhagyott szoyjet laktanyakba 15 dollarert. A ket es feloras latogatas soran a szentendrei objektumban
nezhetnek szet az erdeklodok es alkothatnak kepet arrol: hogyan elt
ezekbenazeloretolthelyorsegekbenEuropalegnagyobbhadserege. ( . . . )
A haloterem epiileteben, hoi 300 szoyjet katona aludt osszezsufolva, hat
egymastol el nem valasztott WC-csesze van es csak csapok hozza, zuhanyozo nelkiil. A fiirdo kulon epiiletben van, minden katona hetenkent
egyszer zuhanyozhatott."
(Kossuth radio, 168 ora, 1991. augusztus 3.)

•

"Vadolom a polgarmestert I . - I I .
" N e m mondok le!"
(Cimek a Szentendre is Vidike 1991. augusztus 1-i, szeptember 1-i szdmaibol)

• A Pest Megyei Kozgyilles 1991. oktober 1 -vel megszuntette a Pest Megyei
Milvelodesi Kozpont es Konyvtar integralt intezmenyet, helyette letrejott a varosi feladatokat is ellato Pest Megyei Konyvtar, a Pest Megyei
Kozmiivelodesi es Informacios Kozpont, valamint a Dunaparti M u v e lodesi Haz.
"Szeptember 27-en protokollon kiviili latogatasra varosunkba erkezett a
spanyol kiraly felesege. ( . . . ) Megtekintette a Szerb Egyhazmiiveszeti
Gyiijtemenyt."
(Szentendre is Vidike, 1991. oktober 1.)
Szentendre lakossaga 1991 vegen: 20.265 szemely.
A varos terulete: 43,83 k m ' .
Elve szuletes 1991-ben: 239. Halalozas: 210, (ebbol 5 egy even aluli).
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Az iparban foglalkoztatottak szama: 2111, koziiliik 1537 fizikai dolgozo.
A z iparban alkalmazott fizikai dolgozok brutto atlagbere 14.736 Ft.
7 altalanos- es 4 gyermek-korzeti orvos van a varosban.
A z idosek klubjaban 17 szemelyrol gondoskodnak.
125 bolcsodei ferohelyen 79 beirt gyerekkel 27 gondozono foglalkozik.
815 ovodai ferohelyre 851 gyereket irtak be, 76 ovono dolgozik a varosban.
95 altalanos iskolai osztalyteremben 90 osztaly - osszesen 2370 tanulotanul, koziiliik 806 napkozis. A z altalanos iskolai pedagogusok szama 185.
A kozepiskolai tantermek szama 33. 78 kozepiskolai tanar 978 diakot tanit, koziiliik 555 nem szentendrei.
449 kiskereskedelmi egyseg van a varosban, ebbol 103 elelmiszerbolt.
A 167 vendeglatohelybol 48 meleg konyhaval rendelkezik.
2673 a vezetekes gazt fogyaszto haztartasok szama.
Osszesen 2339 telefon mukodik a varosban, ebbol 1621 db a lakasokban
felszerelt.
(Pest megye statisztikai evkdnyve, \991. Bp., 1992.)
•

"A december 20-i adatok szerint Szentendren az 1991-es evben 366
munkanelkiili volt, 3,2%-a az aktiv kereso lakossagnak. ( . . . ) A SomogyiBacso partra koltozott Munkakozvetito Iroda munkatarsai szerint
aggasztoan novekszik a munkanelkiiliek szama. "
(Szentendre es Videke, 1992. januar 15.)

"Az elmult ev soran mintegy tizenot szentendrei alapitvany letrehozasarol adtunk hirt, s csak azokrol, amelyek kertek a lapunk nyujtotta
nyilvanossag lehetoseget. Az idei ev els6' alapitvanyat koszonthetjiik a
Pro Musica Kamarazenekari Alapitvanyban, amelyet varosunk szeretett
es koztiszteletben alio kamarazenekaranak tovabbi zavartalan miikodese
erdekeben hoztak letre."
(Szentendre es Videke, 1992. fehrudr 1.)
•

'Az Allami Vagyoniigynokseg mar masodszor probalja ertekesiteni a papszigeti Szigetgyongye vendeglo mlajdonjogat. Kikialtasi ara: 6,5 millio forint."
(Uj Szentendrei Hirmondo, 1992. fehrudr 22.)
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•

"A Pest Megyei Konyvtar, melynek tovabbi mukodtetese meg mindig
bizonytalan, az elmult negy ev alatt megketszerezte latogatoinak es k i kolcsonzott koteteinek szamat. 1991-ben 49 ezer latogato kereste fel a
szentendrei szekhelyii intezmenyt, ahonnan 114 ezer kotetet kolcsonoztek ki az olvasok."
(Szentendre es Videke, 1992. mdrcius 1.)

•

"Egy het alatt harom magas rangu vendeg jart Szentendren." (Andrasfalvy Bertalan, Bekesi Laszlo, Fiir Lajos)

•

Barcsay Jeno nevet vette fel a Szentendrei Felszabadulas lakotelepi Iskola.
(Szentendre es Videke, 1992. mdrcius 15.)

•

Megnyilt a Dalmat Pince Eszpresszo, szamos kulturalis es kozeleti rendezveny szekhelye.
Elso osztalyosok beiratkozasi lehetosegei az 1992/93-as tanevre:
Izbegen ket parhuzamos osztaly indul, angol es nemet jatekos nyelvtanulas koziil lehet valasztani.
A Templomdombon egy osztaly indul, angol-, nemet-, francia nyelvtanulasi lehetoseggel es erdei-iskola programmal.
A Barcsay Jeno Altalanos Iskola harom indulo osztalyabol egyik napkozi
otthonos. Nemet es angol nyelv valaszthato.
"A volt Erseki Leanyiskola es Rendhaz epiileteben (Bajcsy Zsilinszky liti
iskola) indul ket elso osztallyal a katolikus szellemiJ neveles. ( . . . ) O k u menikus szellemu nevelest kivanunk biztositani. A z egyik osztaly,
amennyiben van ra igeny, zenetagozatos lesz. ( . . . ) Negyedik osztaly
utan lehetoseg nyilna arra, hogy varhatoan az akkorra mar beindulo 8
osztalyos Ferences Gimnaziumba atmenetet biztositson."
"A I I . Rakoczi Ferenc Iskola ettol a tanevtol kezdve 6 + 6 osztalyos rendben miikodik. A testneveles tagozat megmarad."
Az alapitvanyi, nem hagyomanyos modon oktato A G Y Tanoda hat osztalyos lesz, elvegzese utan a I I . Rakoczi Ferenc iskola is fogadja a gimnaziumi oktatasra jelentkezoket. Eves tandij 5000 Ft.
(Szentendre es Videke, 1992. mdjus 1.)

•

"Toplista az iskolai beiratkozasrol. A legnagyobb tuljelentkezes mar az elso
nap utan az atalakulo I I . Rakoczi Ferenc 6+6 osztalyos iskolaban volt. ( . . . )
A masodik legnagyobb erdeklodest az A G Y Human-Real Tanoda keltette."
(Uj Szentendrei Hirmondo, 1992. mdjus 2.)
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•

"A Szentendre es Videke A F E S Z a vegelszamolas mellett dontott. A
vegelszamolas elsodleges celja az A F E S Z adossagainak kiegyenlitese.
(...) Vailalkozok, kiskereskedok, itt a lehetoseg!"
"Elenk vita alakult k i a testiileti dontes szerint megsziintetendo Kovacs
Laszlo liti bolcsode koriil. ( . . . ) Hat szakkepzett gondozono foglalkoztatasa megoldadan."
(Uj Szentendrei Hirmondo, 1992. mdjus 16.)
"Vekony a penztarca, elillant a vasarlokedv. Elkepzelhetetlen, hogy legyen
olyan allampolgar a varosban, aki meg nem jart a Duna-parti «lengyel
piacon». Vasarlasi szokasainknak ez, s a hasonlo megoldasok - import
tiirkalo, felpenzes ruhabolt, konzervgyarak nagybani piaca - mar megszokott eleme."
Nemeth Gabor polgarmester es Paulina Laszlo, a kisgazdapart helyi vezetqje a karpodasrol:
" N . G . : A z Obuda Tsz 902 hektar foldteriiletebol a tagok bevitt foldje
121 hektar. E z t a teriiletet elkul6nitettiik.(...)
PL.: E s a kalaszi tavak? Hiszen ott is volt j o nehany szentendrei csaladnakfbldje. ( . . . )
N . G . : A tervek szerint ott egy szabadidokozpont epiilne, ezert nem
tanacsos ezt a fbldreszt szetszabdalni.(...) A hajdani fbldmlajdonok nagy
resze eleve kioszthatatlan: az evek soran elfoglalta a Skanzen, a H o n vedseg es a Pilisi Parke rdogazdasag. De itt varja karpotlasat a varosba
ujonnan erkezett polgar is. ( . . . )
PL.: Kevesebb a fold, mint amennyi a konkret igeny hoi jelol ki a varos
potfbldteriiletet?
N . G . : Sehol. Nines a kornyeken szabad hely. Vagy netan a Dunara vagy
a pilisi hegyekre gondolt?"
(Szentendre es Videke, 1992. jiinius 1.)

•

Tervezett nagy beruhazasok Szentendre Budapest fele eso kapujaban:
benzinkutak, szalloda, szabadidokozpont a banyatavaknal, a volt szovjet
laktanya hasznositasa palyazat utjan, bevasarlo kozpont.
Julius 5-en atadtak az uj digitalis telefonkozpontot, megkezdodhet az
allomasok bekotese.
(Uj Szentendrei Hirmondo, 1992. Junius 13.)
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Nimeth Gabor polgarmester koszonti Krachlcr Agostont, Izbeg legidosebb polgdrdt 90. szuletsenapjdn.

•

Szentendrei nyar - programelozetes: Rossini: A sevillai borbely a Teatrum
mtisoran, - mobil nezoterrel; gyermekeldadasok a varoshaza udvaran;
jazz- es folkestek a Barcsay M u z e u m udvaran; orgonahangversenyek a
Peter-Pal templomban; eloadoestek a Nosztalgia Kavehazban; Honda
nemzetkozi jazz-fesztival a postas strandon; kiallitasok, muzeumi programok.
Szervezo: Art X X . Muveszetpartolo Alapitvany.
Gregor Jozsef operaenekes: "Szet kell nezni ebben a varosban. Arra van
predesztinalva, hogy itt egy Rossini vigoperat jatszunk."
(Kossuth rddio, ReggeliKronika, 1992. mdjus21.; Szentendrees Videke, 1992.
Junius 15; TV-hirado, 1992. Junius 9.)

•

Riportreszlet Nemet Gabor polgarmesterrel:
"Mit tart polgarmestersege eddigi legnagyobb gondjanak es eredmenyenek?"
"A legnagyobb gond a penztelenseg, amely nem teszi lehetdve a varos
fejleszteset. Mar az is nagy szo, hogy legalabb az eddigi eredmenyeket
meg tudjuk tartani. A m i talan eredmeny, lakossagi befizetesekbol
rovidesen mindenki telefonhoz juthat Szentendren."
(Ipszilon, 1992. l.evfolyam l.szdm., julius 3.)
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•

"Szentendren 568 munkanelkuli kap segelyt. A varost es kornyeket
egyiitt ertekelve 1 ev alatt a munkanelkiiliseg l,5%-r61 5,5%-ra nott".
A B e t o n a r u gyar 100-120 szentendrei dolgozoval: "Csokkentett munkaidoben termeliink heti negy napon egy muszakban. ( . . . ) A z A V U a
masodik, egyszerflsitett privatizacios programba sorolt, tehat iden probalnak eladni minket."
A Kocsigyar Kft 3%-os dolgozoi tulajdoni reszarannyal miikodik.
"Jelenleg - elvileg - felszamolasi eljaras folyik egy nem letezo vallalat, az
Erddgep ellen, ugyanakkor meg nem indult meg a kotelezoen kert csodeljaras a jogszeruen milkodo, de meg be nem jegyzett Szentendrei K o csigyar Kft. ellen."
A Papirgyarnak elegendo' megrendelese van, letszama nott. Osztrakmagyar kozos reszvenytarsasagga alakulasuk meghiiisult, - az osztrak
partner visszalepett.
Dobos Kft. "Termekeik szamara a hazai piac teljesen leepiilt. Sikeresen
valtottak viszont nyugati piacra. Szakmunkasokat vesznek fel."
(Uj Szentendrei Hirmondo, 1992. julius 11.)

•

"Az Obuda valamikor - volumentet tekintve - az orszag elsd tiz szovetkezetebe tartozott. ( . . . ) A z eladosodott szovetkezet ketsegbeesetten
keresi a lehetseges kiutat, s az igenyeknek megfelelden probalja kihasznalni ertekes teriileti adottsagait."
(Uj Szentendre Hirmondo, 1992. julius 25.)

•

1992. julius 14-en nyilt a H E V regi kocsiszinje helyen a B K V Varosi T d megkdzlekedesi Muzeum.
(Kossuth Radio, Deli Kronika, 1992. jiilius 14.)

•

"A szentendrei olimpiai bajnok - Meszaros Erika (a ndi kajaknegyes
tagja) - tiszteletere a polgarmester tir augusztus 18-an fogadast adott."
"A testiilet egyhangulag es veglegesen dontott a Kovacs Laszlo liti bolcsdde megszunteteserdl."
(Uj Szentendrei Hirlap, 1992. augusztus 22.)

•

"Egyhazak altal visszaigenyelt ingadanok. Reformatus egyhaz: Foldhivatal epiilete (Kossuth Lajos u.); Katolikus egyhaz: Bajcsy-Zsilinszky
liti Altalanos Iskola, Kozponti Ovoda, Alkotmany u. 4. (lakas es boroz6), F d ter 9. (drogeria es lakas), Templom ter, Czobel Mtizeum epiile-
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te, Templomdombi Iskola, Majus 1. u. 5. (volt Legenyegylet); Szerb
Ortodox Egyhaz: Ferenczy Muzeum"
(Ulcisia Castra, 1992. szeptember, 1. euf 1. sz.)
"A Pest megyei es szentendrei onkormanyzat immar birosag elott vitatkozik a Dunaparti Muvelodesi Haz tulajdonjoga felett."
Palyazaton nyert osszegbol elkezdtek a varoson beliili kerekparut epiteset.
(Uj Szentendrei Hirlap, 1992. oktober 31.)
A V G V es a G A M E S Z ewegeig Varosi Szolgaltato Rt-ve alakul.
A Szentendrei Teatrum a Dunaparti Muvelodesi Haz kereteben fog
mtikodni Perjessy Barnabas igazgatosaga alatt.
(Uj Szentendrei Hirlap, 1992. november 14.)
"A karpotlasra jogosultak tobbsege nines megelegedve az Obuda Tsz
fbldalap kijelolesevel. ( . . . ) A z Erdekegyezteto Forum fellebbezest nyujtott be a Karpodasi Hivatalhoz."
(Uj Szentendrei Hirlap, 1992. november 28; Kossuth Radio, Reggeli Kronika
(Falurddio) 1992. december 10.)
"Megalakult a Pannonia Vedegylet, melynek letrejotteben nem kis szerepet jatszott a vagohid. A sok vitat kivaltott epitkezes erlelte meg a gondolatot: a pannoniaiaknak szervezodniok kell, ha nem akarjak, hogy a
hatuk mogott dontsek el, milyen legyen a lakohelyiik."
(Szentendre es Videke, 1992. december 1.)
"Pannonia-telepen elkesziilt a szennyvizcsatorna, ezzel egy hosszu evek
ota vart beruhazas valosult meg."
(Szentendre es Videke, 1992. december 15.)
1992-ben 219 szentendrei illetosegil lakos hunyt el, koziiluk 119-en a
keringesi rendszer betegsegeben, 54-en daganatos megbetegedesben,
19-en eroszakos halallal (baleset, gyilkossag, ongyilkossag), 14-en emesztorendszeri betegsegben.
(KSH adatszolgdltatds, 1995. november)
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'993
•

"Sokaknak evtizedes vagya teljesiilt. ( . . . ) 3500 uj telefonvonal letesiilt,
vagyis akik elso iitemben kotottek szerzodest, mar a sajat kesziilekiikon
kivanhattak boldog uj evet hozzatartozoiknak, barataiknak."
(Szentendre es Videke, 1993. januar 15.)

•

"Kavarog a levego a varosi T V koriil. T o t h Istvan onkormanyzati kepviselo mar ket eve probalja litjara inditani."
(Uj Szentendrei Hirlap, 1993. januar 23.)

•

"Nines uj gazdaja a Dobozi uti A B C - n e k . A z arverest nem tartottak
meg, mert a palyazok meg a targyalas elott visszaleptek. ( . . . ) Hire terjedt
varosszerte, hogy a H E V allomasnal levo nagy A B C - t is eladjak,
privatizaljak. A bezaras reme csak remhirkent fenyeget."
(Szentendre es Videke, 1993. fehrudr 1.)

•

"A privatizalasra keriild Szentendrei Papirgyar vagyonabol - mivel a
telek onkormanyzati tulajdon - a varos 12%-ban reszesiil."
"Szentendren osszesen 1761 ervenyes lakasigeny van beadva, van, aki
mar tizenot eve var."
"Folytatodik a pincek feltarasa, biztonsagossa tetele, feliijitasa, esetleg
hasznositasa. Iden 15 millio forintot (palyazati penz) fordit a varos erre
a celra."
(Uj Szentendrei Hirlap, 1993. fehrudr 6.)

•

Interjureszlet a Pest Megyei Render fdlcapitanysag munkatarsaval:
"- Szentendre a szervezett biinozes hatokorebe keriilhet?
- N e m keriilhet, mar ott van. A mristaszezon sajnos termeszetesen hozza
magaval a valutazast, a drogot es a prostituciot."
(Szentendre es Videke, 1993. fehrudr 15.)

•

D e i m Pal (1932- ) festdmii'vesz Kossuth-dijat kapott.
(Szentendre es Videke, 1993. dprilis 1.)
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•

1993 tavaszan Szentendrei Polgar cimmel indul az egyesiiletek es
tarsasagok lapja a Szentendrei Erdekvedelmi Egyesiilet kiadasaban. (40
tarsadalmi szervezet miikodik a varosban.)
"Megmerevedtek a frontok a fbldalapok kijeloleseben. A z erintettek
megegyezes hijan kenyszerkijelolest kertek az illetekes hivataltol. Mind
a karpotlasra jogosultak, mind az Obuda Tsz valtoztatas nelkiil ragaszkodott az altala elkeszitett fbldalap-kijeloleshez." 233 karpotlasi igenyt
nyujtottak be a polgarmesteri hivatalba 12.945 aranykorona ertekben.
A Szentendrei Nyar kereteben "...tizenket helyszinen tobb mint otven
kulturalis program szerepel. A Teatrum idei bemutatoja a Pikko hertzeg
es Jutka Perzsi szomoru vidam historiaja cimil barokk, zenes vasari
jatek. A z eldadas egy hajdani nagy szentendrei siker feliijitasa. ( . . . ) A
rendezvenysorozat szponzorai: Kereskedelmi es Hitelbank Rt, O T P I n gatlanforgalmazasi Rt, Szerencsejatek Rt, Kereskedelmi es Idegenforgalmi Tovabbkepzo Intezet, Magyar Nemzet mint mediapartner, Triikk
es Reklamugynokseg Betii Studio."
(Szentendrees
1993. jiinius 15.)

•

"A Nemzeti Egeszsegmegdrzo es Rakellenes Kozpont, valamint az Elso
Amerikai Korhaz Alapitvany kepviseloi alairtak azt a szindikatusi szerzodest, amelynek alapjan ez ev masodik feleben - az egykori szovjet
laktanya teriileten - vegre nekilathatnak a vilagszinvonalu egeszsegiigyi
komplexum kialakitasahoz."
(Szentendrees
1993.julius 1.)

•

"Immar vegleges, hogy bezart az Obuda Tsz Szentendrei Baromfifeldolgozo iizeme".
(Uj Szentendrei Hirlap, 1993. november 27.

•

"Valni kesziil Izbeg? ( . . . ) A felhaborodas oriasira nott, amikor hire kelt,
hogy Szentendre lijabb szemetlerakqjat Izbeg hataraban helyeznek el."
(Szentendrees
1993. jiilius 15.)
"Elhitettek a lakossaggal, ket forumon is, jobb lenne Izbegnek, ha elvalna Szentendretol."
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2314 munkanelkiilit tartanak nyilvan Szentendren, kozuluk 1837 fizikai
dolgzo.
(Uj Szentendrei Hirlap, 1993. julius 24.)
•

Nines letszamleepites a Betongyarban es a Papirgyarban. "Mindket ceg
nagyon varja mar az atalakulast, a privatizaciot."
(Uj Szentendrei Hirlap, 1993. augusztus 7.)

•

Elutasitottak a varos palyazatat, melyet a szennyviztelep bovitesere,
korszertisitesere nyiijtott be. "Dr. Szel Peter, Szentendre egyik orszaggyiilesi kepviselqje modosito inditvanyt nyiijtott be a Parlamentben,
masik kepviselonk. Dragon Pal a Kisgazda 36-ok, polgarmesteriink az
S Z D S Z - e s kepviselok kozott lobbyzott, igy vegiil - bar a kormany nem
tamogatta - az orszaggyiiles megszavazta a javaslatot. Elharult tehat az
akadaly a szennyviztelep bovitese eldl."
(Uj Szentendrei Hirlap, 1993. november 27.)

•

"A Szentendre Milveszeteert Alapitvany osszes penzvagyonat - ligy egymillio forintot - a malom feliijitasi munkaihoz sziikseges szakvelemenyek elkeszittetesere es a jelenlegi eletveszelyes allapot megsziintetesere forditja." Chikan Balint kuratoriumi elnok szerint ezek utan
mar tarthatok lesznek kiallitasok, rendezvenyek az epiiletben, majd a
malom szakaszos rendbehozatala utan kialakithato lesz a teljes muzeum.
A Pest Megyei Kozgyiiles es Soos Sandor, a Megyei Miizeumigazgatosag igazgatqja celszerubbnek es olcsobbnak latja, ha a malom helyett a
Castrum teriileten epitendo tij miizeumba koltozne a Megyei Mtizeumigazgatosag es a Ferenczy gytijtemeny. E z esetben elkezdodhetne a
romai kori romok feltarasa es bemutatasa is. "A szovevenyes, sokfele erdeket erinto iigybol egyertelmtien kitetszik: esszerii kompromisszumok
es egyiittmtikodes nelkiil sem a Ferenczy Mtizeum megfelelo elhelyezesebol, sem a malombol nem lesz semmi."
(Szentendrei Polgdr, 1993. Szeptember; Szentendre es Videke, 1993. december 1.)

•

Levelreszlet az Idegenforgalmi Hivatal frankfurti irodajabol: "...kirakodovasar mindeniitt, az epiiletek teleaggatva mindenfele portekaval,
butik butik hatan. Felmentiink a Templomdombra, de ott is hasonlo
helyzet vart bennunket: satrak, asztalok, orosz uniformisok, kitiintetesek. ( . . . ) H a Szentendre kommercionalis piacterre valik, elvesziti
eredeti bajat, vonzerejet, es elobb-utobb egy turista sem keresi majd fel."
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A kepviselotestulet visszavonta az izbegiek altal serelmezett hatarozatat,
mely szerint a szmerdani horhost jelolte ki hulladeklerako helykent.
Targyalast kezdtek a kommunalis hulladek Pomazra szallitasarol.
(Szentendre es Videke, 1993. december 15.)
"Szentendre lakoi 1994-ben varhatoan osszesen 540 millio forint szemelyi jovedelemadot fizetnek, melybol mintegy 180 millio keriil vissza
a varoshoz."
1994. varhato nagyberuhazasai: uj koztemeto, hullad^k-elhelyezes, csatornazas a Biikkos-pataktol delre, gondozasi kozpont, a Fo ter korszerusitese, a kerekparut folytatasa.
27-en rendszeres, 684-en atmeneti szocialis segelyben reszesiiltek Szentendren. 63 munkanelkiili kap jovedelempotlo tamogatast, 129 csalad
kiskorii gyermekeinek biztositanak nevelesi segelyt.
"A belvarosi kereskedohaz tulajdonjoga egy hosszu peres targyalas
kozbenso allomasakent reszben visszajutott a megyehez. Szentendre
fellebbez."
(Uj Szentendrei Hirlap, 1993. december 11.)

994
"Az A V U altal kiirt privatizacios palyazaton a Papirgyar vezetoibol alio
Kft. ( E hitelbol) es a dolgozok az M R P (Munkavallalasi Resztulajdonosi
Program) segitsegevel kozosen indultak, megajanlva az iizem A V U altal
meghatarozott arat. Sajnos ennek ellenere a jolmeno gyar (ma 325 fdt
foglalkoztamak, ismet elerve az 1989-es szintet) gorog tulajdonos kezebe keriilt."
(Uj Szentendrei Hirlap, 1994. januar 8.)
"A Kohegyen alio Czibulka Janosrol elnevezett Menedekhaz ( . . . ) j e lenlegi tulajdonosa az allam, kezelqje a Pilisi Parkerddgazdasag, 1993.
aprilis 15-tdl iizemeltetdje a H O D Honismereti Turistaegylet, a Magyar
Turista Egyesulet szentendrei osztalya."
(Szentendre es Videke, 1994. februar 1.)
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•

"Jelenleg 1,5 millio F t gydlt ossze a Szentendrei Muveszetert Alapitvanynal, melynek nagy resze a muveszek munkaibol jott ossze, pi.
Szentendre nemetorszagi es franciaorszagi testvervarosaval rendezett
kiallitason. E z ahhoz kepest persze kevesnek tunik, hogy kb. 300-400
millio forintra lenne sziikseg, de mint D e i m Pal elmondja, meg ha
aprankent is, de az a lenyeg, hogy gyillik a penz a malom-muzeumra."
(Budapest Korzeti Hirado, TV 2. 1994. februar 2.)

•

"A Kocsigyar az evek soran igen jelentos adossagallomanyra tett szert.
Ezek tobbsege a Budapest Bank Reszvenytarsasaghoz fuizi dket. A cegbirosag a bank es a gyar kozos kezdemenyezesere felszamolast rendelt
el. ( . . . ) E z a felszamolas most folyik. A Kocsigyarnak a torzsgyaron
kiviili, tehat a Vasiiti villasoron es a Kdzuzo utcaban meglevd ingatlanait
ertekesiteni kivanjak, ezt orszagos napilapokban meg is hirdettek. Amiigy
a Kocsigyar miikodik, mintegy otven ember folytatja a termelest. H a
addssag nem lenne, onfenntartd mddon tudna a gyar tovabb dolgozni.
A rendelesi allomany mindenesetre biztatd."
(Uj Szentendrei Hirlap, 1994. mdrcius 5.)

.

"1990-ben osztrak es svajci tdkevel, valamint a P E V D I resztulajdonaval
megalakult a Hungaropen Kft. ( . . . ) Ide a tulajdonos eddig csak hozta a
penzt, nem vitte. U g y tunik, a gyar tovabbra is stabil munkaadoja lesz a
varosnak. Voltak ugyan itt is elbocsatasok, de most is mintegy 150 fdnek
nyiijtunk biztos megelhetest."
"Hamarosan pont keriil a P E F E M regdta hiizddd iigyere. A gyarat privatizaljak. A vevdl:: 50-50%-ban a Dobos es fia Kft. es a Promt Kft. ( . . . )
A kozeljdvdben varhato az iizem lijbdli beindulasa, igaz, nemileg megvaltoztatott profillal."
(Uj Szentendrei Hirlap, i994. mdrcius 19.)

•

"Szentendrenek ot testvervarosa van: a nemetorszagi Wertheim (veliik a
legregebbi a kapcsolat), a finn Uusikaupunki, a romaniai Kezdivasarhely
(magyarlakta tobbsegu kisvaros), a szinten romaniai Zilah es a legfiatalabb, a franciaorszagi Arpajon."
(Szentendre es Videke, 1994. dprilis 1.)
"A renddrseg vegre megkapta az Elektromodul Ddzsa Gyorgy liti epiiletet, Igy koriilmenyei kulturaltabbak lesznek. A hirek szerint e hd vegeig atkoltoznek, a kdzlekedesrendeszet is a D u n a korzdrdl. A z epiilet hia-
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nyossaga, hogy nines fogda."
(Uj Szentendrei Hirlap, 1994. dprilis 16.)
* "A VIZ elontotte a Pap-szigetet es a derecskei iiduldteriilet also reszet is.
A Postas strandnal pedig gatat kellett epiteni. Szerencsere a D u n a mar
Budapestnel is tetozott, igy hat nagyobb baj nelkiil megiisztuk."
Majus 17-18, 24-25-en a Muvelodesi Kozpontban 39 hektar erdot arvereznek 192 aranykorona ertekben. A Foldrendezd Bizottsag javaslata: a
karpotlasi jegyek osszeadasa utan kozosen licitaljanak a szentendreiek.
Varosi tamogatas kozmiitarsulasoknak 1994-ban: szennyvizcsatorna
epitesere 1.367.000 Ft, ivovizvezetek epitesere 938.000 Ft, villanyvezetekre 1.272.000 Ft, gazvezetekre 2.475.000 Ft, utepitesre 5.302.000 Ft. A
kivitelezesre az onkormanyzat versenytargyalasokat ir ki.
(Szentendre es Videke, 1994. mdjus 1.)
•

A z orszaggyiilesi kepviseldvalasztas elso fordulojanak eredmenyei a l l .
valasztokeriiletben (Szentendren es kornyeken):
EKGP
1433 szavazat. 4,74%
Dragon Pal
li
fii^eden
963
3,20%
Erdelyi Sandor
u
MIEP
1225
4,05%
Feher Andras
u
KDNP
2647
8,75%
Dr. Giczy Gyorgy
li
FKGP
2728
9,01%
Dr. Kovacs Bela
u
MDF
4541
Dr. Kulin Ferenc
15,01%
it
FIDESZ
1919
6,34%
Legradi Tibor
a
MSZP
8622
28,49%
Miakich Gabor
a
Munkaspart
600
1,98%
Szepesi Peter
it
SZDSZ
5579
18,44%
Ungar Klara
A majusi masodik fordulo eredmenye:
Miakich Gabor 9.942 szavazat, 40,51%
Dr. Kulin Ferenc 8.001 "
32,60%
Ungar Klara 6.599
"
26,89%
(A Szentendren indulo jeloltek koziil Miakich Gaboron kiviil listarol
bejutott a parlamentbe dr. Giczy Gyorgy, dr. Kulin Ferenc es Ungar Klara.)
(Szentendre es Videke, 1994. mdjus 15; Orszdggyulesi vdlasztdsok 1994. Press
+ Print kiad.)

•

Szentendre varos sportegyesiiletei: Szentendrei Petofi S E , Szentendrei
Vizmfl S E , A L J E C H I M A M Sakk Klub, V S Z R T S E , Piramis S E ,
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Szentendrei Amator Football Club, Szentendrei Kezilabda Klub, Szentendrei Vivo egylet, E L C O M P S C , Papirusz Szabadidosport S E , H O D
Honismereti Turistaegylet, Piispokmajori Barati K o r S C , Szentendrei
Varosi Vizisport Egyesulet, Aeroglobus Repiilo S E , Szentendrei Sleepwalkers Baseball Club.
"Sikeresen, megegyezessel fejezodott be Szentendren az elso fbldarveres. A Szentendren es a kornyezd telepiileseken kijelolt erdok 52%-a
a helyiek, 48%-a «idegeneb> birtokaba keriilt. A z erdoteriiletek a karpotoltak osztatlan tulajdonat kepezik."
(Uj Szentendrei Hirlap, 1994. mdjus 28.)
•

A z 1994-es Szentendrei Nyar helyszfnei: F o ter, Barcsay M u z e u m
udvara, Templomdomb, Varoshaz-udvar, Szerb piispokseg kertje, Anna
- Amos M u z e u m kertje.
A Teatrum musora: Mozart: Cosi fan tutte a Kolozsvari Allami Magyar
Opera eloadasaban, Pikko Hertzeg es Jutka Perzsi.
"Neves szentendrei epiteszek braviiros megoldasokkal varazslatos,
europai szinvonalu kornyezetet teremtettek diakjainknak." Iskolabovitesek tetoter-beepitessel: Templomdombi Altalanos Iskola 190 m', R a koczi uti Altalanos Iskola es Gimnazium 450 m', Katolikus Iskola 300 m l
(Szentendre es Videke, 1994. oktober 1.)

•

A legtobb vitat kivalto, vegiil is megoldadanul maradt kerdesek az onkormanyzat negy eve alatt: szovjet laktanya, szemetlerako, V G V - V S Z
Rt, megegyezes az Obuda Tsz-szel a karpotlas iigyeben, varosi T V ,
autosmozi-zajrendelet, kozteriilet-foglalas, lengyelpiac, malom-miizeum.
(Uj Szentendrei Hirlap, 1994. oktober 1.)

• A z onkormanyzat eredmenyei negy ev alatt: 4200 fm villamoshalozat,
10017 fm vizvezetek, 20466 fm szennyvizcsatorna, 24964 fm gazeloszto
vezetek. "Az orszag varosai koziil, harom masikkal egyiitt, elsokent ertiik
el, hogy telefonellatasunk a fejlett nyugat-europai szinten van. Negy ev
alatt 5526 iij kesziileket helyeztek iizembe." (Nemeth Gabor polgarmester)
"Madari Csillat a polgarmester, Nemeth Gabor koszonti, s gratulal neki I I .
helyezesehez, melyet Milanoban a legfegyveres vilagbajnoksagon szerzett."
(Szentendre es Videke, 1994. oktober 15.)
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•

"A marcipankiraly hazater. Bar lassan ket honapja fogadja vendegeit
Szentendren a Dumtsa Jeno utcaban Szabo Karoly vilaghiru marcipanes cukraszmester marcipanmuzeummal egybeepitett cukraszdaja, a
hivatalos atadasra oktober 9-en kerult sor."
(Szentendre es Videke, 1994. nouember 1.)

• A december 11-i helyhatosagi valasztasok eredmenyekent alakult kepviselotestulet tagjai: 1. vk. Benkovits Gyorgy ( M S Z P ) , 2. vk. Szabo Imre
( M S Z P - S Z D S Z ) , 3. vk. Nemeth Lajosne (fuggeden), 4. vk. Varga Laszlone (Szentendrei Erdekvedelmi Egyesiilet, Izbegi Barati Kor, F I D E S Z ,
M D F ) , 5. Malomsokyjozsef ( S Z D S Z - M S Z P ) , 6. vk. Szabo Gusztav
(fii^etlen), 7. vk. Fuferendane Arszenievits Marta ( S Z D S Z - M S Z P ) , 8.
vk. Jolsvai Ariszddne (fiiggeden), 9. vk. Soos Sandor ( F K G P , K D N P ,
M I E P , E K G P ) , 10. vk. dr. Lazar Sandor (Szentendrei Erdekvedelmi
Egyesiilet, Izbegi Barati Kor, F I D E S Z , M D F ) . Kompenzacios listarol:
Feher Andras ( F K G P K D N P M I E P E K G P ) , Fiilop Zsolt (Szentendrei
Erdekvedelmi Egyesiilet, Izbegi Barati Kor, F I D E S Z , M D F ) , Horvath
Gusztav (Valasztasi Szovetseg Varosunkert), Maholanyi Pal ( M S Z P ) ,
Nemeth Gabor ( S Z D S Z ) , Paulina Laszlo ( F K G P K D N P M I E P E K G P ) ,
Takacs Gabor (Szentendrei Erdekvedelmi Egyesulet, Izbegi Barati Kor,
F I D E S Z , M D F ) . Nemet kisebbseg: Gavrilovits Sandor. Szerb kisebbsegi onkormanyzat: Petromarko Sara, Vukovics Koszta, Brczan Miroszlav,
Gality Voiszlav, Margaritovits Milenko.
A z 5627 ervenyes szavazatbol 2160 szavazattal a K D N P F K G P M I E P es
E K G P altal tamogatott Kallay Peter lett Szentendre polgarmestere.
"November 30-an megnyilt a varos eszaki hataran a Portendre bevasarlo
kozpont 780 m'-es belso terrel, a Szentendrei Epitesz Iroda tervezeseben. A z aruhazat Schenawsky lir epittette es a Port Real Kft. uzemelteti."
(Szentendre es Videke, 1994. december 15.)
•

1993. novemberetol 1994. novembereig a Szabadsagforras liti koztemeto^be 77 not es 87 ferfit temettek. A z elhunytak atlageletkora noknel 72,
ferfiaknal 63 ev.
"Dr. Katona Gyula orvosi munkajaert, a varos egeszsegiigyenek szervezeseben ot evtizeden at vegzett tevekenysegeert eletmti kitiintetest kapott. A Pro Sanitate dijat dr. Kovacs Pal nepjoleti miniszter adta at december 14-en a Nepjoleti Miniszteriumban."
(JJj Szentendrei hirlap, 1994. december 24.)
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•

Eletenek szazadik eveben elhunyt Banovszky Miklos festomuvesz, a regi Mdvesztelep alapito tagja.
"A rendorseg (...) korabbi szekhazat, melynek kisebb reszet a tuizoltosag
hasznalja, atadja a varosnak. E z t keri a reformatus egyhaz karpotlasul.
(...) A volt rendorsegi epiiletre palyazik a varosi egeszsegiigy is, hiszen
az egeszseghaz, ahol ma a fogaszat es a tiidogondozo mukodik, szilkos,
eletveszelyes, fbdemcserere szorul. Tovabb bonyolitja a helyzetet mas, a
varosban milkodo intezmenyek (peldaul T I G A Z , A G Y ) epiiletigenye, a
V S Z R t nehez helyzete. Penze pedig senkinek sines eleg, az onkormanyzat is egyre kevesebb kozponti tamogatasra es egyre tobb feladatra
szamithat. Nehez idokjonnek..."
(Uj Szentendrei Hirlap, 1995. januar 21.)

•

"Ebben a tanevben mar koriilbeliil tizedik alkalommal tortek be oktatasi
intezmenybe (iskolaba, ovodaba) Szentendren. N a meg a sorozatos
bombariadok a gimnaziumban. A rendorseg miert tehetetlen?"
"Denijs Dille elkoszont. A z idos Bartok-kutato elhagyta Szentendret,
hazatelepult Belgiumba."
(Szentendre es Videke, 1995. februar 15.)

•

"Hetek, honapok ota haborognak a Szamarhegy lakoi nehany
dett epitkezes miatt. (...) Hala a lakossagi felhaborodasnak, a
badsagnak es a TV-nek, epitesi tilalmat rendelt el a testiilet a
hegyre a reszletes szabalyozas elkesziilteig."
(Uj Szentendrei Hirlap, 1995. mdrcius 4.; Magyarorszdg ma. TV
mdrcius 29.; Szentendre es Videke, 1995. dprilis 1.)

megkezNepszaSzamar2. 1995.

•

"...megtartotta tisztiijito kozgyuleset a Magyar Miiveszeti Akademia. A z
ujonnan megvalasztott tagok kozott ott szerepel dr. H a n n Ferenc miiveszettortenesz is."
(Szentendre es Videke, 1995. dprilis 1.)

•

"A Pest Megyei Vagyonatado Bizottsag 1995. januar 1-i hatallyal az
onkormanyzat tulajdonaba adta az eddig a P A R M A P A T I K A Gyogyszer-
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ellato Vallalat kezeleseben allott Hamvas Bela uti, Paprikabiro utcai es
Liget utcai ingatlanokat."
(Uj Szentendrei Hirlap, 1995. dprilis 1.)
"A lengyel-piacot, azaz a Postas strand melletti vasarteret majus 31-evel
megsziintetik. U j helye a V S Z R t eldtti parkoloban, a Szabadkai uton
lesz."
(Szentendre es Videke, 1995. dprilis 15.)
A szentendrei iskolak tanuloletszama:
Moricz Zsigmond Gimnazium 539, Ferences Gimnazium 420, Szakmunkaskepzd 522, Barcsay Jend Alt. Iskola 644, I I . Rakoczi Ferenc
Gimnazium es Altalanos iskola 624, Izbegi Iskola 324, Bajcsy-Zsilinszky
liti Altalanos Iskola 225, Templomdombi Iskola 212, Katolikus Iskola
122, Kovacs Laszlo uti Iskola 78, Agy Human-Real Tanoda 43.
(Szentendrei Korkep, 1. euf. 1995. mdjus 13.)
43. alkalommal rendeztek fuvdszenekari fesztivalt a hollandiai Neerpeltben. A 116 egyiittes koziil a Vujicsics Tihamer Zeneiskola Fiivdszenekara masodik helyezest ert el.
(Uj Szentendrei Hirlap, 1995. mdjus 13.)
"Nehezen halad a Piispokmajor lakotelep onkormanyzati tulajdonti
lakasainak a privatizacidja: 310 kiertesitett berld koziil majus elejeig
csupan tiz fogadta el a veteli ajanlatot, jdllehet a berldk fele jelezte veteli
szandekat. (...) A csekely erdeklddes oka a magas arban keresendd."
(Szentendre es Videke, 1995. Junius 1.)
"Befejezesehez erkezett az utobbi evek legnagyobb szentendrei kozmiiepitese. (...) A kivitelezd V I Z E P Melyepitd Kft. egy ev alatt mintegy
8 k m hosszu gerinccsatornat fektetett le. (...) 460 csaladnak nyilik lehetdsege szennyvizenek zart csatomaban valo, kdmyezetkimeld elvezetesere."
(Szentendre es Videke, 1995. jiinius 15.)
Pro Urbe emlekermet adomanyozott az onkormanyzat dr. Katona G y u lane helytortenesz, Lehoczky Janos iparmuvesz, dr. Kiss Gyorgy nyugalmazott plebanos, a Kandelaber Rt. koUektivaja es elhunyt elnok-igazgatdja, Wlassics Zoltan reszere. Balogh Laszlo festdmuvesz Szentendre
varos Diszpolgara lett.
(Szentendre es Videke, 1995. julius 1.)
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• A z 1995-os Szentendrei Nyar programja:
Szinhazi eloadasok a Varoshaza udvaran: Goldoni: A kavehaz (Csiky
Gergely Szinhaz), Interoperett est, Szentivaneji alom ( U j Szinhaz), Szereto Musical.
Gyermekrendezvenyek az Ipszilon Galeria udvaran (Janos Vitez).
Tovabbi helyszinek: Dunaparti Muvelodesi Haz udvara, Barcsay M u zeum udvara, Templomdomb, szerb piispoki templom, Blagovestenska
templom.
Helyi szereplok: Vujicsics Egyiittes, Dunaparti Milvelodesi Haz szinjatszo csoportja, Szentendrei Gyermekszmpad, Pomazi Zeneiskola.
A Szentendre Neptancegyiittes Junius 29-en Salon de Provence-ban
fellepett a testvervarosok jubileumi talalkozqjan. "Az iinnepsegsorozat
egyik fo rendezvenye az Europa-bal volt, melyen a legnagyobb sikert a
mi gyerekeink tanca aratta, joggal."
"Tizmillio konyv harom ev alatt. Konyvkiado japan kormanyhitelbol
Szentendren. A z Interpopulart Konyvkiado a Kossuth Lajos u. 6-ban."
(Szentendre es Videke, 1995. julius 15.)
•

"Statisztikank szerint marciusban 1.577 fd volt a regisztralt munkanelkiili Szentendren, aprilisban ez 1552-re csokkent. 5%-os a munkanelkiilisegi rata."
(Szentendrei Korkep, 1995. julius 19.)

•

"Az onkormanyzat szeptember 1-jei hatallyal megszilnteti az un. Borsos-villa dvodakent valo miikddeset. A tagdvodat a Laszld-telepi
( F O R F A ) ovodaba olvasztjak be."
(Uj Szentendrei Hirlap, 1995. augusztus 19.)

•

A Pest Megyei Egyeztetd Bizottsag 1995. julius 24-i irata: "A 30 agyas
sziildotthon megsziinteteset nem tervezik. Javasolt agyszam 30.
Valtozas nines."
A z Orszagos Egeszsegiigyi Penztar augusztus 16-i irata: "Az on altal
vezetett intezmeny Miniszter U r altal jdvahagyott aktivalt szama: 0."
Kallay Peter polgarmester: "25 millid eves koltsegvetessel dolgozik ez a
korhaz, nem tudjuk fbnntartani. M i nemhogy 25, hanem 1 milliot sem
tudunk erre szanni, sajnos."
Musorvezetd: "A sziildotthon dolgozdit nem tudtak ertesiteni, dk a
radidbdl tudtak meg, hogy megsziinik az intezmeny, ahol dolgoznak."
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(A sziildotthon az orszaggyiilesi kepviseld, a helyi onkormanyzat, a helyi
partszervezetek, a sajtd es a lakossag tiltakozasa ellenere 1995. oktober
1-jevel megszflnt.)
(Kossuth Radio, Rdadds. 1995. augusztus 22.)
•

"Hosszu idd dta nem volt ilyen erdeklddes az eldadasok irant. A z orszagos es helyi sajtd odafigyelese is a Teatrum fenykorara emlekeztet.
Fiiggetleniil attol, hogy jot vagy rosszat irnak. (...) Nagy dolog az iden,
hogy egyaltalan lett Szentendrei Nyar, es az is lijdonsag, hogy szentendreiek csinaltak. (...) A Szentendrei Nyar stablistaja szigoruan abcrendben: Aknay Janosne, Czdvek Laszlo, Cser Csabane, Csiics Istvanne, Gollner Aurelne, Harsanyine Arvai Anna, Kurdics Valeria, Perjessy
Barnabas, Peter Istvanne, Pistyur Janosne, T o t h Sandorne."
(Szentendrei Korkep, 1995. augusztus 25.)

•

"A varosunkban ket hete (augusztus 10 dta) miikodd Pilis Radid (...)
stabja jelenleg 25 fdbdl all, kivetel nelkiil magyar allampolgarokbdl, kozel fele szentendrei lakos."
(Uj Szentendrei Hirlap, 1995. szeptember 2.)

•

Biczak Peter, a Pest Megyei Konyvtar igazgatdja: "Minden evben kertunk penzt a felujitasra, de a tulajdonviszonyok a varos es a megye kozott tisztazadanok, ennek kovetkezteben penzt sehonnan sem kaptunk."
(Szentendrei Korkep, 1995. szeptember 28.)

•

"Jelenleg tobb mint 200 lakasigenylest tartanak nyilvan a hivatalban, s
ebbdl csupan kettdt tudtak eddig elintezni. Tetezi a gondot, hogy a varos
tulajdonaban levd hazak koziil tobb annyira leromlott, hogy eletveszely
miatt azokbdl ki kellett kdltoztetni sziikseglakasokba az ott lakdkat."
Szentendren a korabbi nagy szerb nepesseg megcsappant, jelenleg szaz
hivdt tartanak szamon a varosban."
(Pest Megyei Kronika, a Nepszabadsdg melleklete, 1995. nouember 7.)

•

"Hosszu-hosszii huzavona utan vegre osszesen mintegy 230 hektarhoz
juthatnak az Obuda Tsz valamikori teriileten a karpotlasra jogosultak. A
ket het eldtti regisztracion kb. 600 szentendrei es 2000 mashol lakd,
elsdsorban budapesti jelentette be igenyet. (Pestiek azert licitalhatnak
Szentendren fdldekre, mert az Obuda MgTsz-nek Budapesten is voltak
teriiletei. ) (...) A karpotlasra kijelolt teriilet a volt szoyjet laktanya es a
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banyatavak koziil indulva mintegy U alakban megkeriilve varosunkat, a
Kohegy alatt egeszen Boldogtanyaig ivel, termeszetesen rengeteg foghijjal."
(Uj Szentendrei Hirlap, 1995. nouember 11.)
•

"Pofon, barikad, mindenszintii sajtonyilvanossag utan iigy tiinik, sikeriil
ervenyesiteni (ha nemi verveszteseg aran is) a szentendrei karpotlasra
jogosultak kisebbsegi jogait. A tobbszoros tuleroben levo fovarosiak
kepviseloivel kotott egyezseg ertelmeben 50-50 szazalekban tortenik az
osztozkodas."
"1995. december 6-an megnyilt a Super Kozert lane legiijabb tagja, az
Universal (Pomazi leagazas, az Aral kiit elott).
(Szentendrei Korkep, 1995. december 15.)

•

"Tovabb nem halaszthato az Izbegi Iskola fejlesztese. (...) Itt 30 eve epiilt
utoljara tanterem. A z intezmeny hat egymastol kiilonallo epiiletben
miikodik. A kihelyezett ideiglenes tantermek, a husz eve felallitott es
lepusztulo fahazak, a pincehelyisegekben valo tanitas jelzi a jelentos lemaradast."
(Szentendre es Videke, 1995. december 15.)

•

"December 23-t61 minden nap reggel 6-t61 este 18-ig szol a D u n a kanyar Kozossegi Radio az F M 91.1 M H z - e n . "
"Meg mindig nem sziiletett dontes a varosi televizio ugyeben. Jollehet
mostanra mar csak ket palyazo maradt a ringben."
A Posta eldtti tersegen december 6-an, Mikulas napi iinnepseggel dsszekotve felavattak Aknay Janos, D e i m Pal es ef Zambd Istvan miianyagszobrait.
(Szentendrei Korkep, 1995. december 15.)

•

"December 15-en valamennyi szentendrei iskolaban sztrajkoltak a pedagogusok."
"Tovabbra sines megfeleld ajanlat az un. Borsos-villa hasznositasara."
(Uj Szentendrei Hirlap, 1995. december 23.)
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"A 46 esztendos dr. Ronkovics Jozsef ezredes, a Boszniaba kesziild magyar muszaki kontingens parancsnoka 1991 dta lakik csaladjaval Szentendren. A Kossuth Lajos Katonai Fdiskola Idvesz tanszekenek a vezetdje."
(Szentendrei Korkep, 1996. januar 1.)
1995-ben 93 ndt es 90 ferfit temettek a szentendrei kdztemetd'be. A z elhunytak atlageletkora ferfiaknal 63, ndknel 71 ev volt.
(Uj Szentendrei Hirlap, 1996. januar 6.)
A Pest Megyei Onkormanyzat a megye legjobb sportoldinak jard serleget sportloveszetbdl 1995-re Burkus Tamasnak adomanyozta. Burkus
Tamas a Szentendrei Honved Kossuth Klub versenyzdje egyeniben
magyar bajnok, csapatban masodik helyezett, az Eurdpa Bajnoksagon
aranyermes lett. "Teljesitette az olimpiai szintet, mar biztos, hogy ott
lesz az atlantai nyari olimpian."
(Szentendrei Korkep, 1996. januar 15.)

"Rdka fogta csuka. Egy fedel alatt a reformatus gimnazium es a tiizoltdsag?"
(Szentendrei Korkep, 1996. januar 15.)
"Tovabbtanulasi lehetdsegek a Petzeltben" - altalanos iskolat vegzettek
autdszereld, karosszerialakatos, villanyszereld, szobafestd-mazold-tapetazd, csdhaldzat-szereld, ndi ruha keszitd, elelmiszer- es vegyi aru kereskedd, erettsegizettek autdszereld szakmakat tanulhamak. Miikodik a
szakmunkasok ket eves szakkozepiskolaja, elkezdddott az alap- es kdzepfokii kepzes az idegenforgalom-vendeglatas szakmaban.
(Uj Szentendrei Hirlap, 1996. januar 20.)
"Vigyazat! Berkoldusok Szentendren! A HEV-vegallomason es a belvarosban berkoldusok tuntek fel. Elsdsorban Romaniabdl (nem magyarul beszeld') es Ukrajnabdl hozzak be honi vailalkozok a jelolteket."
(Uj Szentendrei Hirlap, 1996. fehrudr 20.)
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•

"Eppen ugy, mint mashol az orszagban, nalunk is veszekedesbe es b i zony verekedesbe torkolt a karpotlasi fbldek licitje. A Pest Megyei Karpotlasi Hivatal nem hozta letre az egyezteto bizottsagot. Eloszor is megjelentek a szentendrei lakosok, akik karpotlasi jegyeikert egyezseggel
kivantak fbldet szerezni es megjelentek a Budapestrol megbizasokkal
erkezett brokerek es iigyvedek. ( . . . ) Vajon akik Szentendren harcba
szalltak a foldert, sot meg is kaptak, valoban muvelni fogjak?"
(Szentendre es Videke, 1996. mdrcius 1.)

•

"Februar 11-en Las Vegasban a 30. alkalommal meghirdetett maratoni
futoversenyen fblenyes elonnyel Holba Zoltan ert celba." (Holba Zoltan
szentendrei lakos.)
(Szentendre es Videke, 1996. mdrcius 8.)

•

"Elkesziilt a szamarhegyi karakterterv. A z onkormanyzat elfogadta."
1996. marcius 26-an a kepviselotestiilet 10 "igen", 6 "nem", es 2 "tartozkodas" mellett hatarozatot hozott a Rakoczi Gimnazium megsziinteteserol.
"A fenntartonak dontes elott be kell szereznie az intezmeny alkalmazotti
kbzbssegenek, az iskolaszeknek, az iskolai diak-onkormanyzati szervnek
a velemenyet. ( . . . ) Az atszervezesre csak felmend rendszerben keriilhet
sor." (Miivelodesi es Kozoktatasi Miniszterium helyettes allam titkara)
"Ot kepviselo siirgossegi inditvanyt nyujtott be a 11. Rakoczi Ferenc
6 + 6 osztalyos Altalanos Iskola es Gimnazium megsziinteteset kimondo
onkormanyzati hatarozat hatalyon kiviil helyezesere. A z indoklasban
kifejtettek: a hatarozat vegrehajtasakor vilagossa valt, hogy a sziilok es a
varos kozvelemenye a dbntest nem tudja elfogadni. Tovabba, hogy az
onkormanyzat nem a torvenyben meghatarozottak szerint jart el."
(Szentendrei Korkep, 1996. dprilis 15.)

•

"Napirenden a Rakoczi-iigy. Iskolahaborii Szentendren. Aprilis 23-an a
kepviselotestiilet 10:8 aranyban ismet megerositette korabbi donteset, a
6+6-OS iskola visszamindsiteset altalanos iskolava. A tiltakozo sziildk es
diakok mar az iiles eldtt «megszalltab> a Varoshaza epiiletet."
(Szentendre es Videke, 1996. dprilis 26.)

•

"Tndul a menet a Fd-terrdl. Szimpatiatiintetes volt aprilis 27-en a
Rakoczi mellett."
(Szentendre es Videke, 1996. mdjus 3.)
•
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•

"A kepviselotestulet vegre, harmadszori nekifutasra visszavonta a R a koczi + 6-OS gimnaziumat megsziinteto donteset."
(Uj Szentendrei Hirlap, 1996. mdjus 25.)

•

"A vagyont nem szabad felelni!" "Az onkormanyzat jelenleg azt a vagyongazdalkodasi elvet koveti, hogy meglevdjavaibol viszonylag mersekelten ertekesit, es elonyben reszesiti a piaci alapon mtikodo berleti
rendszert." (Nizak Imre, a vagyongazdalkodasi iroda vezetqje)
(Szentendrei Korkep, 1996. dprilis 1.)
"Kezdddhet a kiarusitas! Modosult a varos vagyonarol es vagyonaval
valo rendelkezes szabalyairol szolo onkormanyzati rendelet. I l y modon
a korlatozottan forgalomkepes torzsvagyon allomanyabol tobb ingatlan
atkerult a forgalomkepes vagyoncsoportba. E z gyakorlatilag azt jelenti,
hogy lehetove valt a meghirdetesiik, majd ertekesitesiik."
(Szentendrei Korkep, 1996. dprilis 15.)
"Oteves a Betania Szeretetotthon. " (Napi 50 ingyenebedet fdznek.)
"Casino Szentendren. Elegans, tartozkodo hangulat, gyonyoru termek,
felettijnk vilagoskek mennyezet, csillag-alakban vilagito lampakkal. ( . . . )
Meg kell szokni, hogy a rendszervaltassal ez is egyutt jar." (1996 februarjaban
6486 - ebbol 208 szentendrei - latogatqja volt a keteves intezmenynek.)
"Szentendre. Fo ter. Sokasag, lonyerites, kocsizorej, hangos olaszok, mela
nemetek, vihogo ami lanyok, halk japanok. Koznap, szombat, vasarnap,
mindegy. A badog-valamis ferfi egykedviJen i i l a fal toveben. Mellette
mankok, iires soros iiveg, elotte motyo."
(Szentendre is Vidike, 1996. dprilis 5.)

•

1996-ban Szentendren a kornyezetvedelemre a tavalyi egymillioval
szemben 2,7 millio jut, melybol 1 millio csak a kornyezetvedelmi oktatas bevezetesere fordithato."
"Szentendre Varos Polgarmesteri Hivatala es a Hosi E m l e k m u Bizottsag
megbizasara a Kepzo- es Iparmilveszeti Lektoratus nyilvanos palyazatot
hirdet a varosban elo' es alkoto miiveszek reszere a 20. szazad szentendrei hosei es aldozatai emlekhelye tervezesere es kivitelezesere. A
megbizo altal javasolt helyszinek: 1. Kalvaria domb, 2. kialakitas alatt
alio lij koztemeto teriilete."
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"A Vagyongazdalkodasi Iroda intenziven foglalkozik nehany nagyobb ertekii ingadan eladasaval, pi. volt Sziildotthon, Halasz u. 1., Borsos villa."
"A kepviselotestiilet - nemi nyomas alatt - mintegy negyed eve ugy dontott, ertekesithetdk az un. Kovats-hagyatek ingadanai. Ajegyzd ur informacidi szerint meg nem adtak el azokat." (Kovats Lajos 1987-ben 3
budapesti telket hagyott vegrendeletileg Szentendrere olyan uszoda epitesere, ahol beteg gyermekek rehabilitacids liszasa is megoldhatd. A telkek ara erre keves, a varos nem tudja pdtolni.)
(Uj Szentendrei Hirlap, 1996. mdjus 11.)
•

"A nepdalkdrdk tavaszi orszagos mindsitd versenyen a kozismert szentendrei Filibili nepdalkor arany fokozatii mindsitest nyert."
(Szentendre es Videke, 1996. jiinius 14.)

•

"Szentendrei Nyar, 1996. Junius 28. - augusztus 20."
Perjessy Barnabas igazgato: "Egyre kevesebb penzbdl dolgozunk, iden a
3-4 e w e l ezeldttinek mintegy a felebdl. Kevesebb rendezveny lesz. A
koltsegek felet fedezi a varos, a tdbbit palyazaton nyerjiik el.(...) Egy
egyszeru iigyeleti dij 50%-al emelkedett. A z lij addrendelet meg a diakmunka arat is felvitte. A szineszek eseteben az a szerencse, hogy Szentendre neve meg mindig j d l cseng, ide kevesebbert is eljdnnek." A rendezvenyek helyszfnei: Varoshaza udvara, Dunaparti Milvelddesi Haz,
Barcsay udvar, Ipszilon Galeria, Peter Pal templom, Templomdomb, F d
ter, H E V melletti aluljard, MiiTiely Galeria.
(Uj Szentendrei Hirlap, 1996. jiinius 22.)

•

"Gregor Jdzsef operaenekes hat even keresztiil folyamatosan jelen volt
harom produkcidban is a Szentendrei Teatrum eldadasain. Iden ismet
fdszerepet jatszik es enekel. "
(Szentendrees Videke, 1996. jiinius28.)

•

"A legjobb kezekben a Szentendrei Teatrum. Ujra rendez Bekes Andras."
(Szentendre es Videke, 1996. julius 5.)

•

"Meg mindig nem epiil a szentendrei kdztemetd. ( . . . ) A tervek mar
1990-ben rendelkezesre alltak."
(Uj Szentendrei Hirlap, 1996. julius 6.)
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"A kormany 90 millio celtamogatast szant a Szentendre belvarosaban
alio volt fureszmalom epuletenek helyreallitasara es ezt nemregiben a
parlament is megszavazta. Kerdes, mibdl tudja a varos 60 millio forinttal
kiegesziteni ezt az osszeget, amely a celtamogatas elnyeresenek feltetele."
(Szentendre es Videke, 1996. augusztus, nyari kiildnszdm)
"Magyar mestermunka - osztrak minoseg. Szabo cukraszda a Gorog utcaban. A z egykori Suranyi cukraszda helyen, a gyonyoruen felujitott,
mediterran Zweiber-udvarban kerult sor augusztus 24-en deleldtt Szabo
Karoly marcipanmuvesz kavezojanak es cukraszdajanak unnepelyes
megnyitasara.
(Szentendre es Videke, 1996. szeptember 6.)
"Mivel a varosi televizio a megadott hataridoig nem kezdte meg mukodeset, Szentendre elvesztette a frekvenciaengedelyt. Tulajdonkeppen
hova lett a helyi tv-re megszavazott hat millio forint?"
(Szentendre es Videke, 1996. szeptember 6.)
"Szeptember 1-jevel megalakult a Z r i n y i Miklos Nemzetvedelmi
Egyetem. Harom kihelyezett kara koziil az egyik Szentendrere keriilt es
a korabbi katonai foiskola Kossuth Lajos Katonai Foiskolai Kar neven
folytatja oktatoi tevekenyseget. A Z r i n y i Miklos Nemzetvedelmi Egyetem kihelyezett foiskolai karanak megbizott foigazgatqja dr. Ronkovits
Jozsef, aki a kozelmultban az okucsanyi miiszaki szazad ezredes-parancsnoka volt."
(Szentendre es Videke, 1996. szeptember 20. es szeptember 27.)
"Az orszagban Budapest, Szekesfehervar, Gyor, Tatabanya utan Szentendre lett az otodik varos, ahol a nemzetkozileg is elismert es tekintelyes
nag)'sagu K A I S E R ' S kereskedelmi iizletlanc iizletet nyitott."
"Jelenleg a lakossagi (kukas) hulladekot a kaposztasmegyeri egetomii
fogadja, de naponta csak harom kocsi tomoritett szemetet. A kozteriileti
(konteneres) hulladekot a V S Z Rt. atmenetileg Keki I l - n helyezi el."
(Uj Szentendrei Hirlap, 1996. szeptember 28.)
Szentendrei termekek a 100. Budapesti Nemzetkozi Vasaron:
"Vincze Laszlo papirmerito mester szines es erdekes papirkinalata ismet
sok uj es regi erdeklodot ejtett amulatba."
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A Papirgyar legujabb termekeivel mutatkozott be. "Ezek peldaul a nagymeretu, ablakos szilikonos boritekok, az ablakos tasak, a nagymeretu
hajtogatott keztorlo es toalettpapir", azonkiviil csomagolopapirok, irodakban hasznalatos termekek.
'Az epitd-es szigeteloanyagok egesz skalajaval vonult fel az I S O - T H E R M O
sved-magyar Kft." (PI. Terranova szarazvakolat, Isolith es Therwuolin
asvany-es iiveggyapot szigeteloanyagok, Bramac szines tetofedo cserepek, Dryvit utolagos homlokzatszigetelo, Knauf gipszkarton rendszer)
Telmex Kft: "A kanadai-lengyel vegyes vallalat Pannonia liti kiallitotermebol a szep kivitelezesil irodabutorok, iilogarniturak a B N V - n is
tetszest arattak", - csaktigy, mint a gyermekszoba - es nappali berendezesek.
(Szentendre es Videke, 1996. oktober 11.)
•

14 millio forint tavfiltesi dijijal tartoznak a fogyasztok a Varosi Szolgaltato Rt-nek.
(Szentendre es Videke, 1996. oktober 11.)

•

"Mindenki errol beszel. Szentendre mennyit vesztett?
1996. februar 28. A polgarmester ur megbizza a Vektor Kft-t, merje fel
Szentendre A P V Rt-vel szembeni igenyeit. ( . . . ) A z A P V R t csak a
Vektoron keresztiil hajlando megegyezni az onkormanyzattal. A z
osszeget - torveny szerint jar - Suchmanek a Vektornak utaljak, ok
«sikerdijukat» (8%) levonva tovabbitjak a varos kasszajaba. ( . . . )
Zsarolas, hogy az A P V R t csak a Vektoron keresztiil fizet (- 6 millio),
masreszt tulajdonresziinket kb. 10-15 %-al a tdzsdei arfolyam ala
ertekeltek. (Ez lehetett a Tocsik-penz?)"
(Uj Szentendrei Hirlap, 1996. oktober 12.)

•

"A polgarmester szerzodott, az alpolgarmester alairt, a Vektor Rt. iigy
packazott a hivatallal, ahogy akart."
(Szentendrei Korkep, 1996. november 15.)

•

"Erte-e Szentendre varost vagyonveszteseg az Allami Privatizacios es
Vagyonkezeld Reszvenytarsasaggal kotott szerzddesek miatt? Mennyi
lehet Szentendre jogos igenye az A P V Rt-vel szemben, es mennyi
ertekhez jutott eddig hozza a varos?
Kallay Peter polgarmester: Eddig 80 millid kdruli osszeget kaptunk.
A m i az igenyeket illeti, a szamok egymast gerjesztettek. A z elsd vita utan
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elhangzott, hogy koriilbeliil 200 millio forintra teheto Szentendre jogos
igenye. Hogy ment fel ez ket nap alatt masfel milliardra? Rosszul
szamoltak, az biztos.
Nizak Imre, a Vagyongazdalkodasi Iroda vezetqje: Szentendren 24 olyan
ceg volt, ami ebbol a szempontbol szoba johet. Ide szakertdk kellenek,
mert ezek olyan bonyolult iigyek, amelyeket nem lehet hivatali szinten
adatni." (A 24 cegbdl eddig kettdert fizettek, 75.032.000 F t keszpenzt es
5.372.000 F t ertekii uzletreszt. A Vektor sikerdija 6.001.000 F t volt.)
(Szentendre es Videke, 1996. november 8.)
•

"Szentendren tizen feliil van az olyan boltok szama, ahol hasznalt, mosott import ruhat lehet darabra vagy kildra vasarolni. Egyre tobben nyitnak be ezekbe az iizletekbe, ( . . . ) mert az eletszinvonal csdkkenesevel
altalaban novekszik a turkaldkba kenyszeriild vasarldk szama."
(Szentendre es Videke, 1996. november 1.)

•

"Valtozatlanul a helyi addbevetelek 80%-at teszi ki az ipariizesi add
(1996. I - I I I . negyedevben befolyt 90 M F t ) . A gepjarmiiadd 40%-a a
kozponti (allami) koltsegvetesbe keriil, 60 %-a marad Szentendren, ez
szeptember 30-ig 16 M F t volt."
(Uj Szentendrei Hirlap, 1996. november 9.)

•

"Iskola a ttireshataron. Veszhelyzet a Kovacs Laszlo utcaban. A z iskola
tetdszerkezetenek csereje evek dta huzddik. A statikai szakvelemenyben
tobbek kozott ez all: «Az epiilet allapota dsszessegeben olyan rossz, hogy
reszleges javitassal nem oldhatd meg a problema.»"
(Szentendre es Videke, 1996. november 29.)

•

"A volt lengyel piac telket - alku utan - megvette a Mezei Gyorgy, korabbi labdartigo szovetsegi kapitany nevevel jelzett (kuvaiti) befekteto
csoport."
(Uj Szentendrei Hirlap, 1996. december 7.)
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'997
•

"Naponta 200-300 gyerek gyakorolja az uszas alapelemeit a szentendrei
I I . Rakoczi Ferenc Altalanos Iskola es Gimnazium amiigy nem tul nagy
- mindossze 12 x 9 meteres tanuszodajaban. Eleinte a varos valamennyi
alsos tanulqja szamara nyujtott alapellatast, - meghozza ingyenesen. ( . . . )
A z intezmeny 6t eve nyitotta meg kapuit az ovodasok elott. E n n e k
hasznabol tartja fonn magat a «Farkasvar» Diaksport Egyesiilet. ( . . . )
Ugyancsak sok eves miiltra tekint vissza a gyogyiiszas. E z t tovabbra is
ingyen tudjuk biztositani a Kovats Lajos-hagyatek kamataibol."
(Szentendre es Videke, 1997. januar W.)

•

Kallay Peter polgarmester: "Kizarolag a miikodokepesseget tartom szem
elott. ( . . . ) Rengetegepiiletiinket hirdetjiik megeladasra, de nines vallalkozo. ( . . . ) A helyi adokbol szarmazo evi bevetel szazhuszonot millio
forint, ez az eves koltsegvetesiinknek meg a tiz szazalekat sem teszi ki.
( . . . ) Ezek utan valoban csak azt tudom mondani, hogy majd megsegit a
joisten."
(Szentendre es Videke, 1997. januar 17.)

•

" N e m igaz, hogy be kell rendezkedniink a stagnalasra, hogy nem tudunk
csinalni semmit, mert keves az allami tamogatas, hogy toldozni-foldozni kell es marol holnapra elni! Szemleletbeli, felkesziiltsegbeli problemak vannak."
(Szentendre is Vidike, 1997. januar 24.)

•

"A Beliigyminiszterium munkatarsai megerositettek allaspontjukat: a
B M nem tud anyagilag hozzajarulni lij tiizoltolaktanya epitesehez. A
Martinovics utcai epiiletet hiba volt karpotlasi celra felhasznalni."
(Szentendre is Vidike, 1997. januar 24.)

•

"Vegveszelyben a regi miivesztelep. Ismetelt tiltakozasunk ellenere
elindult a muvesztelep felszamolasa. Kozel hetven eves tradfcio szakadt
meg, a miiveszet, a kultiira es egyben Szentendre iijabb veszteseget
szenved. U g y tunik, a penzvilag semmire sines tekintettel."
(Szentendre is Vidike, 1997. januar 31.)
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•

"Ujabb gondok. A helyi sajtoban az utobbi honapokban nem keves
helyet foglalt el a hulladeklerakas iigye. Nos, az eddig is meglevo gondok ujabbakkal latszanak szaporodni, hiszen Pomaz be kivanja zarni a
mar regota ttiltoltott hulladeklerakojat."
(Uj Szentendrei Hirlap, 1997. februar 15.)

•

"Szentendrenek a helyi miJveszet bemutatasa mellett sziiksege van tovabbi nagyszabasu latvanyossagra. Ehhez adott a Castrum. ( . . . ) A helyi
vallalkozokat ra lehetne birni, hogy a castrumbeh epiiletek (barakkok)
egy reszenek felepiteset vallaljak el, ezzel megvalthatnak a berleti dijat
tiz-tizenot evre. Lehetne itt emlektargyakat arulni, de ifjusagi panzionak
is kivalo lenne. A diakok valodi romai varban lakhatnanak, romai agyban
alhatnanak, felmaszhatnanak a varfokra. A z udvaron romai hadiszekerek, hadieszkozok allnanak. Helytorteneti miizeumnak is alkalmas
lenne egy-ket barakk vagy a diszesebb parancsnoki epiilet." ( D e i m Pal)
(Szentendre es Videke, 1977. mdrcius 14.)

•

"...nem semmi, hogy a koztarsasagi elnok epp Szentendren iinnepelte
75. szuletesnapjat! A parti megrendezesere a Rab Raby ettermet
szemeltek ki a szervezok."
(Szentendre es Videke, 1997. mdrcius 21.)

•

"Hetven eves a szentendrei Helyorsegi Klub. A z intezmeny a honvedseg es a civilek kozotti kapcsolatok apolasanak egyik fo szintere."
(Szentedre es Videke, 1997. mdrcius 28.)

•

"Szentendren '97 januarjaban kb. 2.000 egyeni vallalkozo volt, vagyis
minden tizedik lakosunk. Irdatlan nagy szam. ( . . . ) U g y velem, ezek
tobbsege egyszeriJ munkavallalo, de a «nagyhalak» nem hajlandok alkalmazottaik utan fizetni az irrealisan magas tarsadalombiztositasi jarulekot, ezert kivaltatjak veliik a vallalkozoi igazolvanyt. ( . . . ) A vailalkozok
jelentos resze nyugdijas mesterember, aki igy egesziti ki nyugdijat, hogy
meg tudjon elni."
A kepviselotestiilet marcius 11-i iilesen ( . . . ) dontes sziiletett a volt
sziildotthon ertekesiteserdl is. A z epiiletet nyilt, orszagos palyazaton
hirdeti meg az onkormanyzat. Induld ar: brutto 150 M forint."
"Jelenleg Szentendre kozigazgatasi teriileten a kovetkezd allatletszam
talalhatd:
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L 6 : 100 db, ebbol 8 a klasszikusan vett igaslo, a tobbi kedvtelesbol tartott
vagy pedig sportlo.
Szarvasmarha: osszesen 47 db, ez hat udvarban van. Ebbdl 34 db tehen,
2 db vemhes iiszd, 11 db novendek.
Sertes: kb. 800 db, ebbdl koca kb. 48 db.
Juh: egy juhnyaj van a Kdliegyen, kb. 200 anya + a szaporulata.
Baromfi: haztajiban kb. 5000 db baromfi van, ezen kiviil dt helyen,
osszesen evente 5-szdr 13.000 db (65.000 db) broyler baromfit tartanak.
N y i i l : kb. 4.000 db, ebbdl anya kb. 700 db.
Meh: kb. 500 csalad.
Eb: a varos teruleten kb. 3.300 eb van."
•

"Elkelt a lakdtelepi kabelteve-haldzat. A birald bizottsag ket targyalas
utan az Obuda es a Tele-Haldzat kdzds palyazatat hirdette ki gydztesnek."
(Uj Szentendrei Hirlap, 1997. mdrcius 29.)

•

"Romkert helyett korhii Castrumot! ( . . . ) Csak annyi legenysegi epuletet kellene felepiteni, amennyire az ujrahasznositashoz sziikseg van.
Egy epiiletben elferne a belepdjegyet arusitd penztar, az informacids
iroda, a kiadvanyokat es ajandektargyakat arusitd bolt, a biife es az illemhely. Kellene egy masik epiilet muzeumi kiallitasnak es raktarnak, egy
harmadikban romai kori kezmlives muhelyek muikddnenek bemutato
foglalkozasokkal, egy negyediket pedig ifjusagi hotelkent lehetne berendezni. A sarok- es kapubastyak kilatdtoronykent szolgalhatnak. ( . . . )
Nekunk nem kfviil-beliil pavilonokkal «ekitett» romkert kell, hanem
maga a Castrum! D e eldbb a Malom Muzeumot kell felepiteniink." ( A
Castrumban helyet kaphatna a Ferenczy Miizeum is, melynek epiiletet
vissza kell adni a szerb egyhaznak.) (Mate Gyorgy)
(Szentendre es Videke, 1977. dprilis 4.)

•

"A varos sem akarja a Castrumban rejld lehetdsegeket kiaknazatlanul
hagyni. ( . . . ) Amit D e i m Pal es Mate Gyorgy javasol, azaz a Castrum
lijjaepitese - a tavolabbi j o v d feladata, belathatd iddn beliil nines penz a
megvalositasara." (Pakay Jolan varosi fdepitesz)
(Szentendre es Videke, 1997. dprilis 18.)

•

"Pokolgep robbant Szentendren. Majus 5-en delben a Cats nevii ejszakai mulatd udvaran robbanas tdrtent. A bombat a tulajdonos terepjardjaban rejtettek el. ( . . . ) A z aldozatnak sikeriilt tiilelnie a detonacidt."
(Szentendre es Videke, 1997. mdjus 9.)
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•

"Folytatodik a szentendrei pincek rekonstrukciqja. Iden - reszben allami penzbdl - 6 millid forint j u t erre a celra."
Ket iitemben 12 millid forintert alakittatja at az onkormanyzat a
Sztaravodai uti volt ovodat Oregek Napkozi Otthonava."
"Ujabb, elsdsorban alsd-izbegi teriiletek csatornazasara a kdzmir-palyazaton elnyert penzzel egyiitt osszesen 110 millid forintot fordit kozosen
a varos es az erintett lakdk" (A kdzmriepitesi tarsulatok tamogatasara
biztositott onkormanyzati tamogatas 1997-ben: gazhaldzatra 5713 ezer,
utepitesre 6570 ezer, ivdvizvezetekre 207 ezer, szennyvizvezetekre 481
ezer Ft.)
(Uj Szentendrei Hirlap, 1997. mdjus 10.)

•

Megujult a Danubius Szalloda. A Hotel Danubius a varos egyetlen
szallodaja, mely kozel szaz fd elhelyezeset tudja biztositani."
(Szentendre es Videke, 1997. mdjus 16.)

•

"A Questor tisztelettel meghiyja O n t a Hotel Provincia Szentendre
megnyitasa alkalmabdl rendezendd, alldfogadassal egybekotott avatdiinnepsegre majus 24-en, szombaton 11 drara."
(Szentendre es Videke, 1997. mdjus 23.)

•

"Zsibvasar. Szegyelljiik magunkat a botranyos, sot nevetseges nyelvi
hibaktol hemzsegd, nemet es angol nyelviinek szant feliratok, plakatok,
etiapok miatt, a matydba-paldcba-orddgbdrbe bujtatott reklamemberkek miatt, az alnepies, almiiveszies, provincialis, zsebmetszesre berendezkedd vircsaft miatt - szegyelljiik ezt az egesz harsany, csiricsare vurstlihangulatot."
"Szinhazi kavalkad Szentendren. J d lenne, ha nemcsak ket hdnapig tartana! Klasszikus drama, vigjatek, opera, operett, musical, rockopera,
alternativ szinhazi produkcid szerepel a gazdag kinalatban. S mindez
kulfdldi es hazai, budapesti, videki es helybeli resztvevdk eloadasaban."
(Szentendre es Videke, nydri kiildnszdm)

•

" N e m tudjak a megrendeldk az arut - penz hianyaban - kifizetoi. Most
is all az udvaron kozel 10 millid forint ertekii aru. Cegiink enyhen veszteseges." (A kb. 100 munkast foglalkoztato S Z E B E T O N - a Betongyar
- fddemelemeket, gerendakat, blokkelemeket, csatornazashoz sziikseges
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alkatreszeket gyart lakossagi epitkezesekhez, onkormanyzatoknak, benzinkutaknak stb.)
"Beindult a keziszerszamgyartas, amivel korabban a P E F E M foglalkozott. A kovacsmuhelyt bevittiik a D I A - M E T Kft-be, melyet a termelo
D I A Z Kft es a megrendelo szentendrei M E T A L L O Kft hozott letre. M i
is adunk berbe epiileteket, kisnyomda, auto- es motorszerelo miihely,
konyvelo tarsasag is miikodik a volt Kocsigyar teriileten. Alaptevekenysegkent megmaradt ajelentds mertekben korszeriisitett utanfutok, kontenerek, jarmuifelepitmenyek, peldaul elarusito kocsik gyartasa. A Szinterezd iizem bermunkat is vallal." (Mintegy 50-70 ember dolgozik egy
mflszakban a volt Kocsigyarban, - a D I A Z Kft-ben.)
(Uj Szentendrei Hirlap, 1997. jiinius 7.)
•

"A megye el akarja Szentendrerdl kdltdztemi a Pest Megyei Kdnyvtarat.
A kiszemelt hely: egy iires megyei tulajdonti telek Budapesten, a Mester
utcaban. S mindezt azert, mert Szentendre vonakodik evente kilenc
millid hozzajarulast fizetni a kdzds kdnyvtar-iizemeltetes fejeben."
(Szentendrees Videke, 1997.Junius 13.)

•

"Tobb szaz szentendrei velemenyet tolmacsolom akkor, amikor azt
kerem a testiilettdl, hozzon hatarozatot arrol, hogy a Hdsi Emlekmti a
Posta eldtti terre keruljdn es azt dsi jelkepiink, a T U R U L ekesitse."
(Fild Andras interpellacidjabdl.)
"Szentendren es kornyeken nines megfeleld hely tij szemetlerakd letesitesere. A lakossagi es koziileti hulladekot tdmdrites utan varosunktdl
tavol esd, varhatdan bicskei lerakdra kell szallitani."
"Ma mar valamennyi szentendrei haziorvos vallalkozdkent latja el feladatat."
"Szentendrei Teatrum '97. Szinhazi eldadasok a Varoshaza udvaran:
gydri, sepsziszentgyorgyi, szoinoki, kaposvari, egri, budapesti tarsulatok
mellett dt eldadassal szerepel a Szentendrei Teatrum tarsulata."
(Uj Szentendrei Hirlap, 1997. jiinius 21.)

•

Testiileti iilesen Jolsvai Arisztidne interpellacidjaban vetette fel a
belvarosban ismet megjelend berkoldusok iigyet."
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"A nyolc szentendrei onkormanyzati ovodaban jelenleg 719 ferohely
van, a februari jelentkezesek szerint azonban dsztol 898 gyereket kellene
fogadni."
(Uj Szentendrei Hirlap, 1997. julius 5.)
•

"Ilyen meg nem volt... legalabbis Szentendren. U g y latszik, hozza kell
szoknunk ehhez is. Fenyes nappal fegyveres rablas a Rakocziban."
(Uj Szentendrei Hirlap, 1997. jiilius 19.)

•

"Meghivo. Szentendre Varos Onkormanyzata es a Hosi E m l e k m u B i zottsag tisztelettel meghiyja O n t es hozzatartozoit a masodik vilaghaboruban elesett hosok tiszteletere felallitott emlekmii, Csikszentmihalyi
Robert szobraszmiivesz alkotasanak avatasara." (1997. augusztus 17.
Kalvaria ter)
"Elkesziilt a Kepviselotestulet 69/1997.A':27./ ktsz. hatarozataval jovahagyott, a teriiletre vonatkozo R R T program alapjan a Castrum Tersege
Rendezesi Programjanak reszletes rendezesi terve."
(Uj Szentendrei Hirlap, 1997. augusztus 16.)

•

"Befejezddott varosunk negy gyogyszertaranak a maganositasa. Valamennyinek gyogyszereszdiplomas noi tulajdonosa van." (Varosi Gyogyszertar, Kanonok u.; Andrea Patika, Piispokmajor Itp.; Szentendre
Patika, Paprikabiro u.; Vasvari Patika, Sas u.)
(Szentendre es Videke, 1997. augusztus 29.)
"Uzemel a varos. H a megallunk Szentendre kozeppontjaban, barmerre
fordulunk, minden iranyban epiil valami. Tulajdonkeppen nem is keriilt
sokba, elsosorban a sztikos forrasok gondosabb elosztasa tette lehetove a
szentendrei kozintezmenyek (oktatas, egeszsegiigy, kultura) boviteset,
feliijitasat, karbantartasat." (40 millio forintot kiilonitett el a celra az onkormanyzat.) "Talan nem is olyan rossz eve '97 a Szentendrei Onkormanyzatnak."
(Uj Szentendrei Hirlap, 1997. augusztus 30.)

• A Castrumprogramnak " . . . k i kell tuznie a tavlati celt: rekonstrukcio minden megkotottseg nelkiil. ( . . . ) Ezzel a programmal mar nemzetkozi
palyazatokon is lehetne indulni, de a hazai szponzorok is mozgosithatok
lennenek. E z a megoldas valoban a minosegi turizmust szolgalni. A tortenelmileg kialakult varoskep, az ortodox templomok es a szentendrei
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miSveszet egeszet bemutato malom-muzeum mellett a Castrum az a
negyedik piller, melyre varosunkjovqje epiilhetne." (Mate Gyorgy)
"Szentendre - atvilagitva." A z atvilagitast vegzo jogaszok "...tanulmanyuk elejen leszogeztek, hogy a szentendrei onkormanyzat jobban
mukodik az orszagos atlagnal, de munkajaban lassii romlas figyelhetd
meg. A z osszes hianyossagot egyetlen, un. «gy6kerproblemara» vezettek
vissza, ez pdig az, hogy a politika behatolt a hivatal vilagaba."
"A szerb ortodox szekesegyhaz (Saborna) ujraszentelesere augusztus 3 1 en keriilt sor, s ez alkalombol erkezett Magyarorszagra Pavle patriarka
Oszentsege, a szerb ortodox egyhaz feje." Meghfvott diszvendeg: Goncz
Arpad.
(Szentendre es Videke, 1997. szeptember 12.)
•

"Tovabb epiil a szennyvizhalozat. A z ezredfordulora teljes lesz a csatornahalozat Szentendren (az iiduloreszeket kiveve)." Izbeg es Laszlotelep
csatornazasa a kovetkezd lepes.
"Zaloghaz nyilt Szentendren. Sajnos, az utobbi iddben sokan kenytelenek felaldozni ertekeiket megelhetesiikert, bar olyanok is akadnak,
akik pillanatnyi penzzavar miatt kenyszeriilnek erre, esetleg varatlanul
nagyobb osszeget kell befektetniiik. E n n e k az igenynek a kielegitesere
bdvitette a tevekenyseget a Party ekszerbolt-haldzat."
(Szentendre es videke, 1997. oktober 31.)

•

Regisztralt munkanelkiiliek Szentendren: osszesen 531 szemely, kozuliik 361 tartds munkanelkiili, 49 palyakezdd. " M a mar elsdsorban a
kisebb letszammal dolgoztatd munkaltatdk ajellemzdek, dk viszont az
altaluk '97-ben eddig bejelentett munkahelyek mintegy felen kiilfoldi
allampolgart kivannak foglalkoztatni."
(Uj Szentendrei Hirlap, 1997. november 23.)

•

"Felavattak a Petzelt Jdzsef Szakkepzd Kdzepiskola uj szarnyat."
A novemberi 16-i nepszavazas eredmenye Szentendren: a 9323 ervenyes szavazatbdl 7725-en (82,86%) Magyarorszag NATO-csatlakozasa
mellett, 1598-an (17,14%) ellene szavaztak.
(Szentendre es Videke, 1997. november 28.)
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"December 18-an iinnepelyesen atadtak az uj Gondozasi Kozpontot."
(Sztaravoda u. 2.)
(Szentendre es Videke, 1997. nouember 21, december 18.)
"Eppen csak lezarult a szennyvizdsztito telep felmilliardos bovitese,
korszerusitese, maris uj, hasonlo nagysagrendti beruhazasba kezd a
varos: a M a l o m M u z e u m felepitesebe. Eddig 60 millio forintot
szavazott meg erre a celra a kepviselotestulet es 90 millios allami tamogatast kaptunk."
(Uj Szentendrei Hirlap, 1997. december 20.)
"Evek ota eldszor maradt csupaszon a varos karacsonyfaja. N e m i diszre
keriilhetett volna a mintegy felmilliardos vagyoneladasbdl."
(Uj Szentendrei Hirlap, 1998. januar 10.)

998
Penziigyi adatok (1997):
"Kdltsegvetes fd dsszege: 2230 millid F t
Ebbdl allami tamogatas, hozzajarulas: 1093 millid F t
helyi addbevetel: 145 millid Ft
egyeb helyi bevetel: 325 millid Ft.
Telepiiles-fejlettsegi mutatdk:
Vezetekes ivdvizzel ellatott lakasok: 100%
Szennyvizcsatornaba bekapcsolt lakasok aranya: 70%
Vezetekes gazzal ellatott lakasok aranya: 75%
Tavfiitesbe bekapcsolt lakasok aranya: 15%
Telefonnal ellatott lakasok aranya: 95%
Burkolt utak aranya a telepiiles belteriileten: 45%."
A Pest megyei vallalatok 100-as toplistajan szerepld szentendrei cegek az
1990-es evek kozepen:
Szentendrei Papirgyar: 1160 millid F t eves bevetel, 300 foglalkoztatott,
224 millid F t alaptdlce.
H A W L E szerelvenygyarto es forgalmazo kft: 848 millid F t eves bevetel,
33 foglalkoztatott, 185,69 millid F t alaptdlce.
(Pest Megye kezikdnyve. Bp. CEBA, 1998.)
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•

"Megkezdodott a Kovacs Laszlo utcai Altalanos Iskola uj epuletenek
alapozasa. A z iskola legregebbi, utcai frontra eso epiiletet is lebontjak es
a helyere egy nagyobb, hat tantermes epiiletet emelnek. A szerzodes
szerint az epitkezes augusztus 15-en fejezodik be."
"A Szentendrei Festok Tarsasaga megalakulasanak 70. evfordulqja alkalmabol Miiveszet inkubatorban cimmel csak a verniszazs idejere fennallo, kozel 150 alkotast bemutato tarlat nyilik 1998. januar 28-an, szerdan delutan 5 orakor Szentendren az Abranyi villaban (volt sziilootthon)."
(Szentendre es Videke, 1998. januar 23.)

•

"Miiveszet inkubatorban cimii demonstrativ kiallitas az Abranyi villaban. Varhato volt, hogy nagy lesz az erdeklddes, de hogy ekkora, az m i n denkit megddbbentett. ( . . . ) T d r d k Katalin a kiallitas nyilvanossaga eldtt
kerte Kallay Peter polgarmestert, a kiallitas vednoket, hasson oda, hogy
a kepviseldtestiilet valtoztassa meg tavalyi donteset, es a varos ne adja el
az Abranyi villat, hanem kdzds erdvel keressek a megoldast arra, hogy
kdzcelokat szolgalva, a varos egyik kulturalis bazisa legyen. A polgarmester valasza rovid es meghdkkentd volt: «Az Abranyi villat el fogjuk
adni», majd elmondta, hogy a M a l o m rovidesen elkesziil, es a nyaron
mar lesz ott kiallitas."
(Szentendre es Videke, 1998. februar 6.)

A Miiveszet inkubdtordhan cimu kiulUtds megnyitoja. Bal szelen (vildgos dzsekiben)
Kallay Peter polgdrmester.
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•

"Izbeg csatornazasa '98-ban is folytatodik. A z onkormanyzat erre a celra
kozel 200 millio forint hitelt vesz fel az O T P - t d l . A hitel kamatozasa
igen kedvezo."

•

"A Florance Egeszsegiigyi Szolgaltato Bt-t a sziilootthon volt dolgozoi
hoztak letre a raszorultak otthoni apolasara. A haziorvosok szerint tevekenysegiiket kifogastalanul vegzik, '97-ben osszesen 1220 apolasi orat
vettek igenybe."
(Uj Szentendrei Hirlap, 1998. februar 7.)

•

"Meg le sem csillapodtak a kedelyek a regi szentendrei miivesztelep
tervezett eladasa miatt, most a Magyar Alkotomtiveszeti Kozalapitvany
a F o teri Miihely Galeria emeleten mukodo grafikai muhely azonnali
kiiiriteset koveteli."
"Dr. Tasnadi Csaba, a Szentendrei Teatrum igazgatqja remeli, hogy mar
az iden nyaron lij helyszinen, a regi fureszmalom udvaran es belso
tereiben fogadhatja latogatoit a szinhaz."
(Szentendre es Videke, 1998. mdrcius 6.)

•

"Kimentek az oroszok, bevonultak a rakellenesek. A varosban 1990 ota
rejtelyes kerdes, m i lesz az egykori magyar helyorsegi laktanyaval,
amelyet a szoyjetek birtokoltak a rendszervaltasig. ( . . . ) Mivel telekkonyvileg bejegyeztek, hiaba erdeklodott a Sony, a Suzuki az ingadan
irant, mert a rakelleneseke. Kesobb 12,5 millio forintert az alapitvany
megvette a laktanya oroszok altal epitett hazait is, osszesen 17 hektarnyi
fblddel. ( . . . ) Kozben a rakellenesek azzal alltak elo, ha kapnak 100
milliot, akkor visszaadjak az ingatlant az onkormanyzatnak."
(Szentendre es Videke, 1998. dprilis 3.)

•

"Regen sikeriilt olyan j o l , sot szepen unnepelni marcius 15-et, mint
iden. Deleldtt a P M K sziniiltig megtelt szinhaztermeben a varos osszes
kdzepiskolajanak tanuldi es a Szentendre Neptancegyiittes adtak
miisort. Este a Katonai Fdiskola Miivelddesi Otthonanak termeben a
pomazi zeneiskola ndvendekei Szdrenyi Levente es Brddy Janos Istvan
a kiraly cimti muivet adtak eld."
(Uj Szentendrei Hirlap, 1998. dprilis 4.)

•

"Sokan sokfele hallatjak velemenyiiket a Malommal kapcsolatban.
Szentendre lemarad a tendencidzusan fejlddd magyarprszagi varosok-
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tol. M i n t mtjveszvarosnak, igenis szuksege van egy allando bemutato
tarlatra, kulturalis kozpontra, s a huszonnegyedik oraban van, hogy ezt
a torekvest valora valtsa. Egy masik, szelsdseges velemeny szerint:
nehogy mar az a par muvesz diktalja a felteteleket a tobbi, tdsgyokeres
szentendreinek..."
(Szentendre Castrum, 1998. dprilis 9.)
•

"Tarsberletben? ( . . . ) U g y dontottiink, hogy a tervezett iddben elinditj u k az iskolat - mondja dr. P. T d t h Bela lelkipasztor. - Megallapodtunk
a tuzoltdkkal, hogy egyeldre kozosen hasznaljuk az epiiletet, melyet
biztonsagi es egyeb okokbdl igen hatarozottan ket reszre osztottunk.
1999 szeptembereben ket osztallyal - egy nyolcosztalyos illetve egy negy
osztalyos elsd osztallyal - aztan ahogy folyamatosan bdvitjiik az iskolat,
iigy inditjuk az osztalyokat."
(Szentendre es Videke, 1998. mdjus 7.)

•

A z orszaggyiilesi kepviseldvalasztas masodik forduldjanak (majus 24.)
eredmenye a l l . valasztokeriiletben: Hadhazy Sandor 18.379 szavazat
(60,14%), Miakich Gabor 12.181 szavazat (39,86%). A szentendrei
szavazatok szama: Hadhazy Sandor 6317, Miakich Gabor: 4785.
(Szentendre es Videke, 1998. mdjus 29.)

'

"Majus 24-en elddlt, kiket valasztottak meg a polgarok egyeni jeloltkent
es kiket juttattak partlistan a Magyar Koztarsasag Orszaggyiilesebe.
Szentendren az egyeni jeloltek versenyet Hadhazy Sandor visegradi
polgarmester, a F I D E S Z jeloltje nyerte. A Parlamentbe juttattak a
valasztdpolgarok listas szavazas alapjan: Turi-Kovacs Bela iigyvedet a
Kisgazdapart es Szabo Imre szentendrei onkormanyzati kepviseldt a
Szocialista Part megyei listajardl. A tdrvenyhozas padsoraiban foglal
helyet tovabbra is a szentendrei Barsony Andras szocialista kepviseld, az
Eurdpa Parlament alelndke, akit budapesti listan valasztottak meg."
"December 31-ig epitesi tilalmat rendelt el az onkormanyzat a
Szamarhegyre. A z elmiilt negy evben mar masodszor van a Szamarhegyen epitesi tilalom."
(Szentendre Castrum, 1998. mdjus 25.)

•

"Szeptember elsejetdl Szentendre ket iskolaja fogadja uj falak kozott
tanuldit. A z Izbegi Altalanos Iskola egy tij epiilettel bdvul, mig a Kovacs
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Laszlo liti oreg iskola helyett masik epiil, annak kozvetlen szomszedsagaban."
(Szentendre es Vtdeke, 1998. Junius 26.)
• A j i i n i u s 23-an kezdodo Szentendrei Nyar rendezvenyeinek helyszinei:
Dunaparti Milvelodesi Haz, Varoshaza udvara (Szentendrei Teatrum),
Ferences Gimnazium kapolnaja, Nyitott Kapuk Galeria Szinhaz, L a tabar Kalman Szinhazi Alapitvany, Szabadteri Neprajzi Muzeum,
Szentendrei Keptar, Nepmii'veszetek Haza, Muhely Galeria, Gallery
Erdesz, Domb Galeria, Reformatus templom, Varosi szinhazterem, Szt.
Florian udvar, Suranyi Cukraszda.
(Szentendrei Nydr '98 musorfiizete)
•

"Telt haz a Varoshaza udvaran, ahova evekkel ezelott az akkor mar
tekintelyes multtal rendelkezo nyari szinhazat bezsuppoltak. A vita azota is tart parttalanul, mikozben az egymassal vitazok abban egyetertenek,
hogy azert megis csak a F 6 ter lenne az igazi. Persze nem az Obudai
Hajogyarbol evakualt, honapokig elmozdithatatlanul osszeacsolt, varosrondito monstrumlelatoval, hanem valami mobil megoldassal, amely
esterol estere kevessel az eloadas elott keriilne a helyere. ( . . . ) Mielott
Shakespeare Sok hilho semmiert cimii vigjateka elkezdddott volna, mar
az osszes potszek gazdara talalt."
"Mikozben az orszag egesz teriileten mar a legkisebb magyar faluban is
van kabeltelevizio, varosunkban eddig csak megvalosulatlan alom
maradt. A Dunakanyar Holding Kft ( . . . ) ebben a honapban megkezdte
Szentendren a kabeltelevizios halozat tervezeset, epiteset."
(Szentendre Castrum, 1998.julius 13.)

•

Szabadteri Neprajz Muzeum. "Egyik vegetdl a masikig ket es fel kilometer hosszu. teriileten szazhatvan bemutathato epiilet all. Van sajat
parkolqja, etterme, sdrozdje, fagylaltozoja, van szamos boltja, szolgaltatoegysege."
Dr. Cseri Miklos fdigazgato: "Dr. Fiizes Endre elddommel kidolgoztuk
az eld es nyitott muzeum-programot, ami Nyugat-Europaban mar
elfogadott es j61 mukodd gyakorlat volt. ( . . . ) Iden piinkosdkor pi.
tizenotezer ember fordult meg nalunk, ketezer auto allt a parkoloban,
tizenharom renddr feliigyelte a forgalmat."
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"Mikozben szinte mar kozhellye valt a szentendrei idegenforgalom
visszaesese, a megyei fenntartasu muzeumok katasztrofalis anyagi helyzete es minimalis latogatottsaga (kivetel a Kovacs Margit Muzeum),
addig a Sztaravoda volgyeben oriasi lendiilettel gyarapodik a kulturalis
turizmus egyik fellegvara."
"Kmetty es a baseball-sapkak. Miizeumsirato. ( . . . ) Hettomyu varosunkban
van szamos dolog, amire biiszkek lehetiink. Vagy lehetnenk? A z utobbi
evekben ugyanis Szentendre eredeti, mfiveszvarosi arculata teljesen belevesz
az utcakat elborito giccstengerbe. ( . . . ) Bizunk abban, hogy ha lassan is, de
tan fordul a vilag es kikerulnek a baseball-sapkak a milveszet szentelyebol. A
varos forgoszinpadan pedig kicserelodnek majd a diszletek, hatterbe keriil a
bovli es paratlan ertekeit ujra felismerve mutatja meg magat Szentendre."
"Szentendre az interneten. Zauer Gabor ( . . . ) a szerkesztoje az Interneten a uninv.szentendre.com web szamon elerheto oldalaknak. Jelenleg
tobb mint 1500 oldalon kozol - szines fenykepekkel - a varosrol informaciokat. Hamarosan a konyvtar szamara is hozzaferhetoek lesznek a
szamitogepek es ezekaz informaciok. ( . . . )
A Moricz Zsigmond Gimnazium meg tavaly csatlakozott a vilaghalohoz." Rozsa Sandor tanar a iviviv.moriczc3.hu/szentendre szamu honlap
szerkesztoje: "A honlapunk iranti erdeklddest mutatja, hogy mire ez a
cikk megjelenik, tiil lesziink az 1100. latogaton."
(Szentendre es Vtdeke, 1998.julius 17.)
•

"Szentendren evek ota sokfele, a komyezeti szemleletformalast celzo
tevekenyseget vegez az Erdei Iskola Alapitvany es a Szalamandra Egyesiilet. A most nemreg megepiilt Templomdombi Oktatokozpont
(Alkotmany u. 12.) a gyerekek, a fiatalok es a felndttek szabadidejenek
hasznos eltoltesere kinal programokat." Szakkorok 1998/99-re: Erdei
konyha, T u r a szakkor, Madarasz szakkor, Kerekparosok barati kore,
Biitykolo szakkor.
(Szentendrei Zold Hirleuel, 1998. 3. sz. Nydr)

•

"Magyarorszag zenei nagykovetei. Szentendrei egyiittes Kinaban. Peking
uj hangversenytermet avatta fel kethetes turnejuk kezdeten, 1998. Julius
15-en a Kecskes Egyiittes. Nagy megtiszteltetes. Plakatok. Telt haz. A
kozponti tv nepszeril bemondqja konferalt. A podiumon felirat: «A Kinai
Nepkoztarsasag es Peking udvozli a magyarorszagi Kecskes egyiittest.»"
(Dunakanyar, 1999. aprilis)
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•

"Megujulni lelekben es gondolkodasmodban. Unnepelyes keretek
kozott, a katolikus hivek es a meghivott vendegek sokasaga elott aldotta
meg dr. Dekany Vilmos esztergomi segedpiispok ur augusztus 15-en
este a tarsadalmi munkaban felujitott izbegi templomot abbol az alkalombol, hogy otven e w e l ezelott vasarolta vissza az izbegi katolikus egyhazkozosseg azt a szerbektol."
"Csendben csomagol a kocsigyar. ( . . . ) Jelenleg felszaznal tobb ember
dolgozik itt, tobbsegiikben lakatosok, hegesztok es festok. Piros, zold
meg kek utanfutokat, teherauto-szekrenyeket meg mozgo elarusito kocsikat gyartanak. (...)«Meg kell sziintetni ezen a helyen az ipari tevekenyseget - ismeri el Bartha Andras tulajdonos. - A z utanfutokat mashol, kevesbe forgalmas es ertekes fbldteriileten szeretnem tovabbfolytatni. Megertem a kornyek lakoinak es az illetekes hivataloknak a
kifogasait, eppen ezert maskent akarom hasznositani az ingatlanomat.»
A gyaros elkoltozteti a gyarat. Legalabbis ezt igeri. A helyen nagy idegenforgalmi centrumot akar megnyitni szallodaval, teniszpalyaval meg
uszodaval. Vagy lakohazakat epit a teriiletre es eladja a gazdagoknak.
Allitja, nehany even beliil eltilnik innen a szazegynehany eves Lam-fele
gyar a porral, a zajjal egyiitt."
(Szentendre es Vtdeke, 1998. augusztus 21.)

•

"Megszepiilt epiiletben es uj tantermekben kezdtek az uj tanevet az
A G Y Human Real Tanoda es Altalanos Iskola tanuloi szeptember elsejen. A feltijitas es bovites a fenntarto egyesiiletet tamogto alapitvany
szervezeseben valosult meg es a polgari osszefogas nagyszeru peldaja."
(Szentendre es Vtdeke, 1998. szeptember 11.)

•

"Az Europahoz melto mtiveszeti kozpontta almodott Malom megnyitojan (oktober 10-en) sokan voltunk. A z epulet megalmodoi, az iigyert
harcolok (mert harcolni kellett), termeszetesen tudtak, de sokan csak
most dobbentek ra, milyen oriasi lehetoseg van ebben az epiiletben. Itt
a milveszet minden aga megfer majd egymassal."
(Szentendre Castrum, 1998. oktober 15.)

•

"Szentendre varosanak legnagyobb kulturalis beruhazasa a Mdveszmalom letrehozasa. A Mucsarnokkal vetekedo meretu kepzomiiveszeti
kozpont feladata lesz a szentendrei muiveszet bemutatasa, a kulonbozo
iranyzatok es nemzedekek mualkotasainak egy helyen torteno osszegyiljtese. ( . . . ) Eddig 620 negyzetmeter keriilt felavatasra, varhatoan az
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ezredfordulora meg ketezer negyzetmeter (kozepso resz) is atadasra keriil.
Jelentos kozponti tamogatassal (90 millio forint) es szinten jelentos onkormanyzati hozzajarulassal (70 millio forint) keriilt sor az elso resz elkeszitesere. Mindenkeppen tortenelmi lepesnek tekintheto ez a varos kepviselotestiilete reszerol."
(Dunakanyar, 1998. 11. szdm)
• A polgarmester-valasztas eredmenye:
Miakich Gabor (MSZP, S Z D S Z , Osszefogas Egy Jobb Szentendreert,
Szentendrei Kozeleti es Kulturalis egyesulet):
3059 szavazat
Filo Andras ( F I D E S Z , F K g R M D F , S Z E V E ) :
2731
Dr. Mathe Attila (fuggeden)
725
Takacs Gabor
"
i
630
Kallay Peter
"
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Valasztott kepviselotestuleti tagok:
1. valaszto keriilet: Benkovics Gyorgy ( M S Z F | S Z D S Z , Osszefogas Egy
Jobb Szentendreert)
2. "
Dr. Kiss Laszlo ( F I D E S Z , FKgP, M D F , S Z E V E )
3. "
Farkas Janos ( M S Z P S Z D S Z , Osszefogas...)
4. "
K u n Csaba ( F I D E S Z , F K g P M D F , S Z E V E )
5. "
Malomsokyjozsef ( M S Z P S Z D S Z , Osszefogas...)
6. "
Banfalvy Antalne (MSZP, S Z D S Z , Osszefogas...)
7. "
G u l y a s J 6 z s e f ( M S Z P S Z D S Z , Osszefogas...)
8. "
Dr. Pal Zoltan (MSZP, S Z D S Z , Osszefogas...)
9. "
Dr. Horvath Istvan ( M S Z P S Z D S Z , Osszefogas...)
10. "
Dragon pal ( F I D E S Z , F K g P M D F , S Z E V E )
Listarol bejutott kepviselok:
Filo Andras ( F I D E S Z , FKgP, M D F , S Z E V E )
Laszlovszky Gabor ( F I D E S Z , F K g P M D F , S Z E V E )
Koltayjeno (MSZP, S Z D S Z , Osszefogas...)
Lakatos Paine Szvoboda Erzsebet (Egyiitt Szentendreert)
Horvath Gusztav (Egyiitt Szentendreert)
Zsigmondi E v a (Szentendre Gyokerei Hagyomanydrzd Barati tarsasag)
Dr. Hamar Paine ( M I E P )
(Szentendre es Videke, 1998. oktober 30.)
•

"1998. november 25. napjatol Szentendre alpolgarmestere Gulyas
Jozsef" (A kepviselotestulet 12 igen, 5 nem es 1 tartozkodas mellett fogadta el a polgarmester javaslatat.)
(Szentendre es Videke, 1998. decemher 4.)
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"A Piispokmajor Lakotelep Polgaror Egyesiilete felajanlotta a varosi
polgarorseg megszervezeset. A kozzetett felhivasra szerte a varosbol
jelentkeztek olyan szemelyek, akik jeleztek reszveteli szandekukat a
polgardri munkaban, szolgalatban. ( . . . ) A z Egyesulet oktober 29-i
(kibovitett) kozgyillesen egyhangu hatarozatot hoztak az osszvarosi
Szentendrei Polgaror EgyesiAlet megalakulasarol."
(Szentendre is Videke 1998. decemher 4.)
"Puhl Antal Ybl-dyas epitesz szentendrei haza nyerte el «Az ev lakohaza» idei orszagos epiteszeti palyazat fodijat."
(Szentendre es Videke, 1998. decemher 18,; LakdskuMra, 1999. szeptemher)
"Behunyhatjuk szemiink, es tehetiink ugy, mintha nem tudnank, elnek
varosunkban emberek, akiknek feje fblott ejszaka sines hajlek."
(Uj Szentendrei Hirlap, 1998. decemher 26.)

"Biicsuzik a Duna Radio. Januar elsejetol hiaba varjuk az ismerds hangokat, a megszokott musorokat..."
" A rendszervaltast kovetd evek alatt, a vitas tulajdoni iigyek miatt, a Pest
Megyei Onkormanyzat es Szentendre Varos Onkormanyzata kozott
nem sikeriilt hosszii tavii es mindket fel szamara elonyos megallapodast
kotni. M i szeretnenk vegre a megyevel rendezni ezeket a vitas kerdeseket." (Miakich Gabor polgarmester)
(Szentendre es Videke, 1999. januar 15.)
"Valamennyiiank biiszkesegere a kozelmultban Fenyd Gabor neve tobbszor elhangzott a vilaghirii harom tenor - Pavarotti, Domingo es Carreras
- tokioi koncertje kapcsan, ugyanis a harom sztar vendegszerepleset a
MAV-Szimfonikusok Zenekara kiserte." (Fenyo Gabor, a Szentendrei
Kamarazenekar miJveszeti vezetqje egyben a M A V Szimfonikus Zenekar igazgatqja.)
(Szentendre es Videke, 1999.fehrudr5.)
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•

"Az onkormanyzat iden 2 milliard 421 millio 186 ezer forinttal gazdalkodhat. A bevetelek az allami tamogatas es a sajat bevetelek kozott kb.
fele-fele aranyban oszlanak meg. Erdekesseg, hogy a helyi adokbol es
ingatlan-ertekesitesbol egyarant 250 millio forint varhato."
(Uj Szentendrei Hirlap, 1999.februdr 6.)

•

"Mire elegSzentendren2,4 milliard forint? Aszintentartasra. ( . . . ) E s ne
feledkezzijnk meg arrol sem, hogy a varosnak tflzolto laktanyat es
szemettomoritot kell epitenie. A legfontosabb feladat a jelenlegi forrashianyos helyzet atveszelese, az eladosodas es a vagyonfeleles, valamint a
vagyonvesztes elkeriilese."

•

" P H A R E - p e n z e k elerhetosegerol targyalt Miakich Gabor polgarmester
lir a miniszterium megbizott szakembereivel."
"Spanyol befektetok kerestek meg varosunkat azzal a cellal, hogy felepitenek es iizemeltetnek az uj temetot."
"A belvaros eszaki reszen levd Teatrum epiiletet a hozza tartozo parkoloval (autosmozi) egyiitt megvasaroija a varos."
(Uj Szentendrei Hirlap, 1999. nidrcins 6.)

'

"A szentendrei polgarmesteri hivatal es a Piramis I I . Sportegyesiilet
kozosen szervezte meg a varos also tagozatos iskolainak marcius 13-an
az elso szentendrei diaksportnapot."
"Kossuth Futas a szentendrei Postas strandtol aprilis 17-en szombaton
10 oratol."
"A helyi Sleepwalkers Baseball Klub ma Magyarorszag elso szamii baseball csapata. A garda ugyanis tavaly mindent megnyert, amit csak lehetett. A nemzeti bajnok es kupagyoztes Szentendre iden mar komoly
resztvevoje lesz a nemzetkozi porondnak."
(Szentendre es Videke, 1999. marcius 26.)

•

"Petzelt Napok. A ket nap legjelentosebb esemenye a tankonyha
felavatasa. ( . . . ) Itt tanulnak az iskola vilagbanki program szerinti oktatasban resztvevd vendeglatas-idegenforgalom szakos «hallgat6i». ( . . . ) A
megszokottnal is szinvonalasabb volt iden a petzeltes ndiruha-keszitdk
di vatbe m u tatqj a."
(Uj Szentendrei Hirlap, 1999. aprilis 3.)
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•

"A Magyar Koztarsasag kormanya «informalis» uleseit Szentendren, a
volt D u n a C l u b Hotelben tartja. Mint a T V hi'rado musoraban lathattak
a nezok, sajtotajekoztatot a Varoshaza kis hazassagkotd termeben tartanak. Hivatalos targyalasokra nem, de kapcsolatfelvetelre ez lehetoseget
ad varosunk vezetesenek."
"A kepviseld-testiilet aprilis 13-an elfogadta a '98. evi zarszamadast.
Eszerint tavaly 2.675.061.000 forint bevetele volt Szentendrenek
2.589.481.000 forint kiadas mellett. ( . . . ) A varos keszpenzkeszletei 170
millio forinttal csokkentek, emellett kozel 600 millio forint ertekii
reszvenyt es ingatlant ertekesitett az eldzd varosvezetes."
(Uj Szentendrei Hirlap, 1999. aprilis 17.)

•

"Varosi tulajdonban jelenleg 463 lakas van, ebbol az allomanybol a korabbi testiileti dontesek 120 lakast ertekesitesre kijeloltek. ( . . . )
Szentendren evek ota 90 lakasigenyt tartanak nyilvan, van koztiik 15 evnel regebbi is."
(Uj Szentendrei Hirlap, 1999. mdjus 1.)

•

"Aprilis 23-an tartotta masodik osszejovetelet a Szentendrei Vallalkozoi
Szalon. Miakich Gabor polgarmester meghivta a Varoshaza nagytermebe a varos otven legtobb adot fizeto vallalkozasanak kepviselqjet, a
varosban elo parlamenti kepviseloket es a fontos miniszteriumi tisztsegeket betolto szentendreieket. Hatvannyolcan j5ttek el. ( . . . ) Szamosan elmondtak, ilyen klub-szerfl formaban szivesen vesznek reszt a
varos kozeleteben, keszek segiteni Szentendret. Vallaltak, hogy a polgarmester tanacsadoikent, segitseget nyiijtanak befektetesek idehozatalaban, velemenyezik Szentendre fejlesztesi terveit, de felajanlottak tamogatasukat a helyi esemenyekhez, rendezvenyekhez is."
"Az orszagos kozepiskolai tanulmanyi versenyen az iden francia nyelvbol Balassa Eszter (Moricz Zsigmond Gimnazium, tanara Kiss Anna)
masodik helyezest ert el."
(Szentendre es Vtdeke, 1999. mdjus 7.)

•

"Feladatok az ezredvalto Szentendren. Vagyonfeleles helyett felelos gazdalkodas. ( . . . . ) Strategiai ingatlanok felvasarlasaval, egyesitesevel, vonzo
adopolitikaval a dunakanyari regio arculataba illeszkedo beruhazasok
szamara idealis kornyezetet lehet es kell teremteni. ( . . . ) A feladat: szivos
munkaval visszaszerezni megkopott hirneviinket, es az ertekeket meg331

jelenito kinalat bovitesevel elerni, hogy minel tobb varoslako boldogulasat segitse elo a vendegforgalom."
(Szentendre es Videke, 1999. mdjus 21.)
" C i v i l kezdemenyezes millenniumi emlekpark letesitesere. A Szentendre Ezer Eve Alapitvany ( . . . ) kuratoriumanak elkepzelese szerint az
emlekpark celjara a Kalvaria ter szabad teriilete lenne a legalkalmasabb."
(Szentendre es Videke, 1999. Junius 11.)
A Szentendrei Nyar '99 iinnepi nyitoprogramjai Junius 25-en:
16.00 Utcaszinhaz a fo teren a B A B Tarsulattal
17.30 A Szentendrei Tarlat megnyitasa a MuveszetMalomban
18.30 A Szentendrei Teatrum 30 eves tortenetet bemutato kiallitas megnyitasa a Kereskedohazban
20.30 A Szentendrei Teatrum rendezvenysorozatat Miakich Gabor
polgarmester megnyitja a Varoshaza udvaran.
" E z a Junius 25-e valosagos nepiinnepellye sikeredett a varos eleteben."
"Mint az oriilt, ki letepte lancat... A tobb napja tarto, felhoszakadasokkal tarkitott esozesek hatasara a kiilonben csendes Biikkos-patak
kilepett medrebdl, pinceket ontott el, hidakat sodort magaval."
(Szentendre es videke, 1999. Junius 25.)
Osszefoglalo karjelentes:
- A rendkivuli csapadek altal okozott karok:
- A Sztaravoda-patak aradasabol:
- A Biikkos-patak aradasabol:
- A karelharitas kozvetlen es kozvetett koltsegei:
Osszesen:
(Vj Szentendrei Hirlap, 1999. Julius 10.)

17.350.000 F t
8.850.000 F t
56.650.000 F t
9.100.000 F t
91.950.000 F t

" T i z eves a Szentendre hataraban, a dobogokoi uton levo H A W L E szerelvenygyarto iizem, mely varosunk masodik legnagyobb adofizetoje."
"Rendszeres gyermekvedelmi tamogatasra jelenleg 715 kiskoru, lakasfenntartasi tamogatasra 203 haztartas jogosult."
"A tartos munkanelkuliek szama: 2 ev alatt 361-rol 309-re csokkent, a
regisztralt munkanelkiilieke pedig 531-rol 385-re (koziiluk 214 no, 171
ferfi, ketharmaduk 45 evnel fiatalabb.)"
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"Papszigeti megallapodas. A z onkormanyzat meg 1994-ben 10 eves
szerzodest kotott a F A - L A K Kft-vel a papszigeti strand iizemelteteserol.
Az iizemelteto Meszaros Janos es az onkormanyzat kozott azota is allando a vita, ki fizesse a nagyobb felujitasokat, beruhazasokat." (A megallapodas szerint a jovoben a teteles elszamoltatas helyett evi egy millio forintot fizet a varos a strand uzemeltetesere.)
(Uj Szentendrei Hirlap, 1999. Junius 26.)
•

"Civil(ek) a palyan. Varosunkban tobb mint 60 bejegyzett tarsadalmi
egyesiilet van. ( . . . ) A z ligynevezett «civil kontroll» nelkulozheteden az
onkormanyzat j o miikodesehez."
(Uj Szentendrei Hirlap, 1999. Julius 10.)

•

"Konnyen lehet, hogy szomoru fordulatot vesz az alig egy honapja
latvanyos koriilmenyek kozott atadott MilveszetMalom sorsa. Hazank
egyik legnagyobb kulturalis vallalkozasara a Nemzeti Kulturalis Orokseg Miniszteriuma ugyanis az igenyelt 200 millio forinttal szemben
mindossze harom milliot szavazott meg a milleniumi penzkeretbol."
"A ketevente Niirnbergben megrendezesre keriilo legnagyobb es legrangosabb koszakipari vilagkiallitason ( . . . ) tiz ceg kepviselte hazankat,
kozottiik az 1997-ben Pro Urbe-dijat nyert Pap Lajos szentendrei Kofarago-kdszobrasz Mtihelye. A kiallitas-szervezok reszerol kiilon dicseretben reszesiiltek."
(Szentendre es Videke, 1999.julius 16.)

Miakich Gabor polgarmester az t999. augusztus 20-i iinnepelyen
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•

"Megnyitotta kapuit a Szentendrei Reformatus Gimnazium. ( . . . ) Soksok nehezseg miatt mindossze nyolc honap maradt annak az epiiletnek
az atepitesere, melybol hianyoztak a futotestek, ablakzarak, ajtokilincsek. A padozatot fel kellett bontani, majd ujrabetonozni. Valamennyi
tartopiller es a mennyezet erdsitest igenyelt, a kozfalak koziil egy sem
maradhatott. ( . . . ) Ket hettel ezelott csak a legoptimistabbak hittek, hogy
elkezdodhet itt a tanitas. ( . . . ) E s elkesziilt, legalabbis a harom indulo
osztalynak - egy nyolcadik utani es ket altalanos iskolai negyedik osztaly
utani gimnaziumi osztalynak - helyet ado epiiletresz. A szabadteri sportpalya maris a varost gazdagitja, helyet adva mas iskolak szabadteri testnevelesi oraihoz."
(Szentendre es Videke, 1999. szeptember 10.)

•

"Attiinesek '999. Kortarsfesztival a szentendrei MiiveszetMalomban".
Musoron: KepzomiJveszeti kiallitas, Amadinda iitoegyuttes, Bozsik
Yvette es Tarsulata, gyermek kepzo- es iparmiJveszeti bemutato, gyermekrajzfilm marine, a Tomkins Enekegyiittes radiofelvetele, Orkesztika
Mozdulatszinhaz, Nyitott Agy Muhely, Improvizacios Tanc Studio elo
jazz zenevel, performance, divatbemutato stb., szeptember 3., 4., 5., 10., 11.
"A MilveszetMalom egyedi fizikai adottsagai, a hely szellemisege es
Szentendre multikulturalis hagyomanyai reven kivaloan alkalmas arra,
hogy otthont biztositson a helyi teremtd aktivitasnak, teret biztositson a
regioban megjeleno miiveszeti torekveseknek, bekapcsolodjon Europa
miiveszeti verkeringesebe es jelentos szerepet vallaljon a nemzetkozi
kulturalis eletben."
(Attiinesek. Programfiizet, MuveszetMalom, 1999. szeptemher 3-11.)

•

"A kortars osszmtlveszeti fesztival, amelyet penteken nyitott meg
Hamori Jozsef kulturalis miniszter, remek kezdemenyezesnek szamit.
Alkalmas arra, hogy fblrazza a sorivasba, csicsavasarlasba siippedt turistasereget, amely lassan folyondar modjara ratelepszik a varosra, vegigtekergdzik a Bogdanyi titon, a dunaparti setanyon, es elszivja az erdeklddest a varos igazi latnivaloitol. ( . . . ) N e m a kiserletezes, a szelsdsegek,
hanem a mar bizonyitott mindseg jellemzi a fellepdket - szogezi le
Farkas Adam. - A Malom kulturalis centrum lesz, ahol - ezt reprezentalja a mostani fesztival - minden miiveszeti ag helyet kap."
(Magyar Nemzet, 1999. 206. sz.)

•

" M i t lat meg Szentendrebdl az orszagos sajto? A legnagyobb visszhangot a Szentendre MUveszeteert Alapitvany Attiinesek '999
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elnevezesu fesztivalja kapta. ( . . . ) Szeptember elso heteben Szentendre
az orszagos erdeklddes homlokterebe keriilt, hisz a rendezvenyekkel
bdsegesen foglalkozott a televizio is. U g y tilnik, a MilveszetMalom
Kozhasznu Tarsasag miilcodese fordulopont lesz Szentendre eleteben.
(Szentendre es Videke, 1999. oktober 1.)
•

" H a onkormanyzatunk kepes kompromisszumos megallapodast kotni a
Pest Megyei Kozgyfllessel es az illetekes miniszteriummal, akkor a
Malom - immar tobb «hengerrel» - akar orok idokre miikodokepesse
valhat." (A Szentendrei Milveszetert Alapitvany titkara)
"Ot e w e l ezelott meg akarta sziintetni az onkormanyzat a Rakoczit, tulajdonkeppen mind a mai napigtisztazatlan okokbol. ( . . . ) A z Interneten
olvashato tablazat szerint az osszevont irasbeli erettsegik eredmenye
alapjan az orszagos ranglistan 12. a szentendrei I I . Rakoczi Ferenc
Altalanos Iskola es Gimnazium."
(Szentendre es Vtdeke, 1999. oktober 22.)

•

"1999-ben eddig 174,5 millio forint ertekben ertekesitett ingadant az
onkormanyzat. Legnagyobb tetel a boldogtanyai osszefii^d 8 hektar
volt, 126 millio forintert. ( . . . ) Iden az onkormanyzat eddig egyetlen
ingatlant vasarolt, a volt Teatrum ettermet, 68 millio forintert."
(Uj Szentendrei Hirlap, 1999. oktober 23.)

•

"Haladva a korral, Szentendrerdl most mar nem csak konyvet es prospektust vehetnek kezbe a varos vendegei, de C D - t is vasarolhatnak,
melynek informacios tartalma kovetendd pelda lehet a regio mas turisztikai centrumai szamara."
(Dunakanyar, 1999. november)

•

Miakich Gabor polgarmester: "A szentendrei kultura legjelentosebb
megnyilatkozasa - csakugy mint 30 e w e l ezelott a Teatrum - jelenleg
valoban a MilveszetMalom. ( . . . ) A Malom meglete egyben kenyszerhelyzet ele is allitja a kepviseld-testiiletet, hiszen a realerteken csokkend
onkormanyzati finanszirozas mellett kell egy uj intezmenyt fenntartani
es milkodtetni. Javaslom, hogy a Malom miJkodtetesere ne alapitsunk
uj intezmenyt, hanem a meglevd, de csak szezonalisan miikodd
Teatrum feladatainak ki bovitesevel ( . . . ) hozzunk letre egy uj feladatokat
is ellato multifunkcionalis intezmenyt, amely a Szentendrei Teatrum es
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MuveszetMalom elnevezest kaphatna." (A javaslatot a kepviselotestulet
december 14-i iilesen elfogadta.)
(Szentendre es Videke, 1999. november 5. es decemher 17.)

Az ezredev legnagyobb Ictesitmenye, a MuveszetMalom a munkdlatok kezdeten,
egyik kdzbiilso dllomdsa es az elso rendezvenyek egyike.

•

"Megszavazta a kepviselotestulet a volt B K V tanmiJhely helyen tervezett
atmeneti hajlektalan szallo beinditasahoz sziikseges ketmillio forintot. A
korabban mar elkiilonitett ket es fel millio forinttal elegendo osszeg all
rendelkezesre az iiresen alio epiilet rendbehozatalara. Kesziilnek a tervek az atalakitasra. A munkalatokba a hajlektalanokat is be kivanjak vonni, akik erre - az elozetes felmeresek szerint - orommel vallalkoznak."
"tvtvw.szentendre.hu. Szentendre varosa megkezdte sajat honlapjanak
elkesziteset. Szeretnenk, ha tartalmaban es kiillemeben is Szentendrehez melton jelenne meg az Interneten varosunk weboldala. Ezert
Szentendre Varos Onkormanyzata nyilvanos palyazatot ir ki a varosi
honlap nyitooldalanak tervezesere."
(Szentendre es Videke, 1999. november 12.)
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•

"Az onkormanyzat Szentendre uj koztemetdjenek meghivasos tervpalyazatara benyujtott tervekbol a Pest Megyei Konyvtar galeriajaban
kiallitast rendezett. A november 10-i megnyiton elhangzottak szerint
mindket fel szamara elonyos szerzodest kotott a varos es a Funespana S.
A. temetkezesi vallalat. ( . . . ) A temetdkert helye a Kalvaria tit
folytatasaban, a Kdhegy labanal fekvd ( . . . ) teriilet jobboldali, dzenket
hektaros resze."
(Szentendre es Videke, 1999. november 19.)

•

A Szocialis es Csaladvedelmi Bizottsag elnokenek beszamolojabol:
"Sokan ketelkedtek, valoban sikeriil-e beinditanom Szentendren a lakasepitest, - szocialist es ertekesitesre szantat egyarant. Sikeriilt. ( . . . ) H a rom iitemben, haromszor 12 lakas epiil ebben az onkormanyzati ciklusban."
(Uj Szentendrei Hirlap, 1999. november 20.)

•

"Tortenelmi talalkozo Szentendren. A Milosevics-rezsimmel szembeni
szerb ellenzek kepviseldi ketnapos budapesti tanacskozas utan november 14-en Szentendren zaronyilatkozatot fogadtak el es irtak ala. ( . . . ) A
mostani tanacskozas jelentdseget a resztvevdk tortenelmi parhuzammal
is hangsulyozni kivantak, amikor a zaronyilatkozat iinnepelyes alairasanak szinhelyeiil a szentendrei szerb piispoki rezidenciat valasztottak."
(Szentendre es Videke, 1999. november 26.)

•

"Az elso felev nehezsegei utan egyenesbe kerult, szepen halad a D u n a kanyar Holding vallalkozasa, a szentendrei kabel-tv halozat kiepitese.
(...) Ugy tiinik, a tahitotfalui szekhelyii Dunakanyar Holding lassan
belakja varosunkat. Munkatarsai rendszeresen feltunnek video-kameraikkal a varosi rendezvenyeken, legutobb pi. a Szent Andras Katolikus
Iskola iinnepen, de a Teatrum tobb eldadasat is rogzitettek. A varosi tvnek minden technikai lehetdsege adott. Miert nem el ezzel varosunk
vezetese - erthetetlen."
(Uj Szentendrei Hirlap, 1999. december 4.)

•

"A MuveszetMalom megnyitasa ota modunk volt megtapasztalni, hogy
csak egy ujabb szorakoztatoipari egyseg formalodik, ereded celjatol
elterden. ( . . . ) A leghatarozottabban tiltakozunk az ellen, hogy a Malom
kdrnyezete, a korabban vedett ovaros, « D A R I D 6 - N E G Y E D D E »
valjon. A Mii'veszetMalom kdrnyezeteben lako csaladok. (52 alairas)"
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"A varos fiataljai, muveszeinek jelentos resze es a kulturalt programokat
kedvelo varosi polgarok orommel fogadnak, ha a MuveszetMalom egy
igazi kulturalis, netan fesztivalkozpont lenne. ( . . . ) A z ellenzok elsosorban a kornyeken es a MuveszetMalom felett lakok - tiltakozo
alairasaikat mar el is juttattak a polgarmesterhez."
"Az onkormanyzad rendelet szerint januar 15-ig minden muanyagtetos
arubodet le kell bontani es faszerkezetii, az epitesziroda altal engedelyezett szinu ponyvaval fedett arusitostandokat kell felallitani."
"Tusarokmarasztalo macskako. Badogmadonna kisdedekkel. Miiltba
revedo templomok. Szines falak. Pincekapuk. T e l i almot alvo muzeumok. Boltivek. Keresztek. Atjarok. Haztetogerincen iicsorgo macska.
Viz fble hajlo evszazados fak. Zsufolt parkolo. Tomeg. Hangzavar.
Kirakodovasar. Hajnali hejehuja. E z a Belvaros."
"Millenniumi setany a Duna-parton egyelore a Peter Pal utcatol a Lazar
car terig, a kesdbbiekben pedig a Biikkos-pataktol a Rev utcaig. ( . . . ) A z
ev utolso napjanak ejszakajan leplezik le a Biikkos-patak belvarosi
reszen a 2000. ev kezdetet jelzo alloorat."
(Szentendre es Videke, 1999. december 10.)
•

"Hosszu evekre visszamenoen nem kesziilt a varos ilyen szines es sokretiJ programmal az unnepekre, mint iden. ( . . . ) A programsorozat zaropontjakent - ilyenre talan csak a legiddsebb szentendreiek emlekezhetnek - szilveszter ejszakajan, ejfelkor tiizijatek, zene, pezsgdbontas
mellett a polgarmester koszonti a varos lakoit."
(Szentendre es Videke, 1999. november 26.)
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Fiiggelek
A^idezctek Jorrdsai
A kotetben idezett 15 evesnel regebbi helyi iratok (kepviselotestuleti, tanacsi, vb-jegyz6k6nyvek) a Pest Megyei Leveltar Vaci Osztalyan, a megyei vonatkozasu anyag (alispani, foispani, megyei tanacsi iratok) a Pest Megyei
Leveltar budapesti kozpontjaban talalhatok. Az utobbi masfel evtized iratait
a Szentendrei Polgarmesteri Hivatal irattara orzi. A tobbi esetben (pi. Ferenczy Muzeum) feltuntettuk a lelohelyet, csak a kozvetett forrasbol ismert
rovid tenyekkozleseknel tekintettiink el ettdl.
A szentendrei es Szentendre kornycki ujsagok a Pest Megyei Konyvtar gyujtemenyeben olvashatok (az 1990 elottiek tobbsege mikrofilmen).
Az idezett ujsagok:
Szent-Eiidre es Videke (1899-1901. Fcl. szcrk.: Czobor Hugo)
Szent-Endre es Videke Hiriapja (1903-1907. Fcl. szcrk.: Pcrjcssy Gyorgy, Pcrjcssy Sandor)
Szent-Endre es Kdrnyeke (1903. Fcl. szcrk.: Parlagliy Aladar)
Peslvideki Hirlap (1908. Fcl. szcrk.: Wcrcsmarthy Miklos)
Szentendre es Videke (1910-1916. Fcl. szcrk.: Antony Bcla, Magdics istvan, Gallay Gcza,
Ivanits Istvan, Pcrjcssy Sandor)
Szentendre (1912. Fcl. szcrk.: Piacsck Rczso)
Szentendrei Ujsdg (1916-1917. Fcl. szcrk.: Salamon Rczso, Lajos Denes)
Uj Kor (1919. Fcl. szcrk.: Horvath Akos, Pctras Jozsef)
Szentendrei Neptap (1919-1921. Fel. szcrk.: Soltesz L . Istvan, Csckey Sandor, Bodh Jozsef)
Pilishegyvideki Hirek (1927-1936. Fcl. szcrk.: Dosa Istvan, Dosa Balazs, Polya Antal)
Magyar Elet (1934-1938. Fcl. szcrk.: Mcgcsi Istvan, Genszky Gcza, Keller Laszlo)
Pitishegyi'idek-Bndakdrnyek (1936-1942. Fcl. szcrk.: Dosa Balazs, Genszky Gcza, Kanyaro Gcza)
Szentendrc-Pilishegyvidek (1941-1942. Fcl. szcrk.: Kanyaro Gcza)
Szentendre Budakiirnyek (1942-1944. Fel. szcrk.: Kanyaro Gcza)
Pest Megyei Hirlap Szentendre melleklcte (1957-1966. Fo'szcrk.: Lokos Gcza)
Szentendrei Mi'isor (1976-1982. Szcrk.: Mate Gyorgy)
Dtinakaiiyar Kitrir (1985-1986. Szcrk.: C . Toth Janos, Elias Tibor)
Szentendre es Videke (1987-; Szcrk.: Mate Gyorgy, Kcrtcsz Peter, Vicsotka Milialy,
Torok Katalin, Juhasz Angela, Gajan Eva, Lakatos Pal)
Szentendrei Htrtnondo (1991. Fel. szcrk.: Horvath Gusztav)
Uj Szentendrei Hirmondo (1992. Fcl. szerk.: Horvath Gusztav)
Uj Szentendrei Hirlap (1992-; Fel. szcrk.: Horvath Gusztav, Ko'szcgi Judit)
Ipszilon (1992. Fo'szcrk.: Torok Katalm)
Ulcisia Castra (1992. Fcl. szcrk.: Benkovics Gyorgy)
Szentendre es ... (1993. Szcrk.: Juhasz Angela)
Szentendrei Polgar (1993. Fel. Kiado Takacs Gabor)
Szentendrei Kdrkep (1995. Fcl. Kiado Kadar Peter)
Szentendre Castrum (1998. Fel. szcrk.: Benkovics CJycirgy)

Koszonjiik dr. Bertalan Ferencnek, Dietz Laszlonak es Farkas Tibornak az
adatok pontisitasahoz nyiijtott segitseget.
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A sorozatszerkeszto ajanlasa
E konyv bemutatja, hogyan gondolkodtak elodeink az utobbi szaz
esztendoben orszag-vilag, de fokeppen a varos dolgairol. Osszeallitoja
sajatos modon dolgozta fel Szentendre 1900-t6l napjainkig tarto
eveinek tortenetet. Nem tortenelemkonyvet irt, hanem a varos mindenkori onkormanyzatanak hatarozataibol, a kepviselo-testuleti iilesek jegyzokonyveibol, valamint a korabeli elsosorban helyi ujsagokban megjelent irasokbol keszitett idezetgyujtemenyt. Vagyis nem
magyarazta es nem ertekelte a mtiltat, hanem megidezte. Ezert a konyv
olvasasa kozben olyan erzesiink tamad, mintha szaz even at a varoshaza
tanacstermenek karzatarol hallgatnank az elhangzottakat, vagy eppcn
otthon fotelben iilve a frissen megjelent ujsagokat bongesznenk.
Termeszetesen, mivel megiscsak mai szemmel olvassuk a
konyvet (ismerjUk a tortenet veget), onkenteleniil is itelkeziink elodeink felett es levonjuk nezeteikbol es cselekedeteikbol a mara ervenyes tanulsagokat.
Gyakran megallapithatjuk: nines uj a nap alatt. A valamikori
vilagmegvalto eszmekrol mar tudjuk, hogy teveszmek volta. Megmosolyogtato javaslatok es otletek olvasasa kozben arra gondolunk:
milyen sok balgasagot osszehordtak a regiek. Maskor megelegedessel
nyugtazzuk: lam, milyen bolcsekvoltak elodeink!
Meggyozodesem, hogy egyszeri vegigolvasas utan is ujra meg
ujra kezbe fogjuk venni a Szentendrei Fiizetek eme lijabb felnottek
es fiataUikszairiiiraeg)-arant tannlsagos imniarotodikkotetet.
Mate Gyorgy

