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"A művelődési ház építése az Engels utcában elkezdődött. A hatalmas épület 1972-ben lesz
kész.
Kivitelező a Pest Megyei Állami Építési Vállalat, a Pest Megyei Beruházási Vállalat a
bonyolítója." [Később derül ki, hogy az építkezés alatti pincék biztosításához új tervek kellenek,
ezért leáll a munka, októberre tervezik a folytatást.]
(Az 1970.január27-i és augusztus 28-i tanácsülés jegyzőkönyve)

"...Szentendrét nem szabad odadobni annak a Minotaurusznak, amit urbanizációnak nevezünk.
Maradjon ez csak kisváros, persze nem csökötten, a fejlődés útjáról félreállva. Néhány éve
finnországi filmesek kértek rá, hogy kalauzoljam őket a városban: celluloid szalagra vették
Szentendrét. De nem a régi, elsősorban a mai élet érdekelte őket. A készítendő film egy volt
azok sorában, amiket a világ kisvárosairól forgattak. Ezeknek a még felismerhető humánus
karaktereit keresték mindenütt. A mostanában mindinkább kivesző közvetlenséget, környezeti
békét, harmóniát lakóhely és ember, taj és közösség között. Szentendrét nem csak szépnek,
otthonosnak is találták. Ezt az otthonosságot kell védeni, ezt a jelleget kell megőrizni. A
gigantizmus a XX. században fékezhetetlennek. látszik. A szükség parancsa teremtette ellenszegülésünk eredményes lehet-e? Nem ostobaság szembefordulni egy törvényszerű
civilizációs folyamattal? Ám tekintsünk másfelé: éppen s megint csak a szükség most már
megállítaná ezt a folyamatot. A monumentalitásba belefáradt ember a természet egyszerűségét
és csendjét áhítja: otthonát, városát a maga képére formálná, gyalog járná az utcákat, ismerni
akarja szomszédjait, társalogna a boltban, szeretné áttekinteni környezetét. Szentendre úgy
szolgálhatja a kort, úgy illeszkedhet be a világ harmóniájába, ha megőrzi karakterét. Csak annyi
alakítást,javítást kíván, amennyit egészsége megkövetel. Miként a jelen a múlt köveit – a jövő is
őrizze meg ezt a soktornyú, sok nyelvű, de egy akaratú, remekmívű várost."
(Szakonyi Károly) (Szentendre minikönyv, 1984.)

"Szentendre lakossága döntött: jöjjön vissza a fehér bárány, amely zöld dombon, kék háttér
előtt áll és hátrafelé, balra tekint. (...) Augusztus 20-tól új lesz a város zászlója is."
(Jó reggelt! Kossuth Rádió, 1989.június 28.)
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