
Autómentes szentendrei Óváros 
 

A tervünk célja a belváros autómentesítése és a levegő tisztaságának megtartása. Ehhez a 
régi gyártelep helyén, ami nem illik Szentendre mediterrán városképéhez, szeretnénk egy 
turisztikai központot létrehozni. A központ magába foglal egy nagy parkolót, ahol a turisták 
lerakhatják az autóikat, a helyiek pedig ingyen használhatják. A belvárosba egy 
környezetkímélő kisnyomtávú vasúttal lehet majd bejutni, a parkoló díj fejében ingyenesen. 

 
A központból induló kisvasutat tömegközlekedési szempontból kiegészítené egy kisbuszos 
körjárat a belváros körül, kitéréssel a Skanzenbe. Ezt a buszt a reggeli és délutáni időszakban 
egyéb városi szempontból fontos útvonalakon is lehetne használni (iskolák, közigazgatási 
intézmények, stb. megközelítése), az elkerülő út és egyéb fontos útvonalak megépülését 
követően. 
A turisztikai központban megtalálható lenne a város kicsinyített makettje, aminek a 

segítségével a turista első kézből rálátást 
nyerhetne a város nevezetességeire, modern 
digitális technikával értesülhetne a nagyszámú 
városi és környékbeli programról. A turisztikai 
központ részét képezné egy kerékpáros 
központot is kerékpárkölcsönzővel – olyan 
járművekkel, melyet nem kell ugyanitt leadni, 
hanem a város többi pontján kialakítandó 
kerékpáros pontokon is leadható. A 
kerékpárút vonalát összekötnénk ezzel a 
központtal, a Belvárossal és a Pap-szigeten át 
vezetnénk ki a városból. Emellett fontosnak 
tartjuk a kerékpárút kiépítését a Skanzen felé.  



A kisvasút végére helyeznénk át a hajóállomást, melyen a Budapestre tartó 
tömegközlekedési és a belföldi turisztikai víziforgalom bonyolítható le. Itt lenne a belvárosi 
buszjárat egyik állomása is, a busz végigmenne a Dunakorzón, a Dunakanyar körúton, majd a 
Sztaravodai úton elmenne a Skanzenig, majd innen visszafordulva a HÉV-vonalának 
érintésével visszatérne a kiindulópontra, a vasút végállomására. 
Fontosnak tartottuk azt is, hogy a helyi lakosoknak is megoldható legyen a belvárosi élet 
minimális autóhasználattal. Ezért szorgalmazzuk a belvárosi lakók RFID rendszerrel való 
beengedésének megoldását a 3 belvárosi parkoló hurokrendszerű érintésével. Az egyik 
parkoló a PMK előtt, a másik a rendelőintézet alatt lenne, a harmadik pedig a Paprikabíró 
utcánál. 
A terveink megihlettek pár neves magyar költőt is, íme a szentendrei belvárosról szóló 
verseik: 
 
 A Dunakorzó alsó kövén ültem 
Hallgattam, hogy zakatol a kisvasút 
Alig hallottam sorsomba merülten, 
Hogy a zajos autók voltak a múlt. 
S mintha szívemből szólt volna tova, 
Békés volt a város, s nem volt benne duda. 
  
Góg és Magóg fia vagyok én, 
Hiába döngetek kaput, falat, 
S mégis megkérdem tőletek 
Autó, vagy kisvonat. 
  
11-es híres útján jöttem én, 
Fülembe még Söndörgő dal rivall 
Szabad-e városban parkolnom, 
Hatalmas Mitsubishival. 
  
Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent, 
Nekem szülőhazám itt, ez autóktól fojtott belváros, 
Messzeringó kamaszkorom világa. 
Belőle nőttem én, mint patakpart szilaj fája, 
S remélem, a parkoló nem a mocsárba süpped el. 
  
Még nyílnak a korzón a kerti virágok, 
Még zöldell a nyárfa az angyal előtt 
De látod amottan a csúnya világot, 
Már szmog takará el a bérci tetőt. 
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