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Jelentés
A Napfény Otthon Kiemelten Közhasznú Alapítvány 
(2030 Érd Kende u. 4-8). a 2009. évi működéséről a követ-
kező közhasznú jelentést teszi közzé. 

Az Alapítvány 2009-ban is az alapítása céljának meg-
felelően közhasznú feladatokat látott el, idős emberek 
szociális gondozását, ápolását biztosította. 2009. évben 
a bevételei 852.827.000 Ft-t, a kiadásai 859.959.000- 
Ft-t tettek ki, így az eredménye -7.132.000. Ft volt. Az 
Alapítványnak hiteltartozása nincs. 

Az Alapítvány 2007-ben kezdte meg Érden, a Fő utca 
73-ban az új átmeneti otthonának a működtetését, 
amely 42 idős személynek nyújt elhelyezést és 24 érdi 
lakosnak nyújt munkalehetőséget. Kérjük, hogy 2010. 
évi adójuk 1 százalékával is rendelkezzenek a javunkra. 

A 2009 évi adójuk 1%-ból orvosi műszereket és 
Ceragem kezelőágyat vásároltunk. 

Adószámunk: 19179894-1-13. 
Az adományokat előre is köszönjük!

Urbán László, az érdi közélet 
meghatározó egyénisége, s az 
ő kitartó munkájának köszön-
hetjük, hogy egy forrásértékû 
alkotást vehetünk a kezünkbe 
– állapította meg az olvasók 
figyelmébe ajánlva a könyvet 
Segesdi János alpolgármester. 
A szerző avatott kézzel nyúlt a 
korabeli sajtóban közölt hírek, 
vélemények, riportok váloga-
tásához, arra törekedve, hogy 
a kötet által felölelt időszak-
ból véletlenül se maradjon ki 
a város fejlődését, életét érin-
tő, lényeges esemény – tette 
hozzá az alpolgármester. Azt is 
elárulta, jómaga például, nem 
kis elégtételt érzett akkor, ami-
kor azt olvasta, hogy a Rávna 
vízelvezetési problémájáról 
már 1943-ban cikkeztek a saj-
tóban, és lám, 2010-ben végre 

megoldódhat a településnek e 
sok évtizedes problémája. Az 
alpolgármester továbbá kifejtet-
te: mindenképpen tanulságos a 
gyûjtemény, mert arra figyel-
meztet, hogy a múlt hibáit nem 
szabad megismételni, hanem 
tanulni kell belőlük, hiszen ma 
is valamennyi városlakó fele-
lőssége és érdeke, hogy egy jó 
városi közösséggé formálódjon 
a településünk. Érd rohamos 
növekedése ezt nem mindig 
tette lehetővé, ezért napjaink-
ban is óriási szükség van arra 
a közösségteremtő erőre, amire 
a korabeli sajtókivágásokban is 
találhatunk példát. Úgy fogal-
mazott: Urbán László könyve 
igazi mementó, hiszen ha fel-
ütjük, olyan emlékekre bukka-
nunk, amelyek alapot jelentenek 
ahhoz, hogy Érd példaértékû, 

igazi városi közösséggé váljon! 
Segesdi János arra is utalt, hogy 
a kötetet forgatva, régi és sokak 
által ismert érdi neveket kere-
sett, s nem csalódott, mert rájuk 
is talált. Nevek és tettek, ame-
lyek a közelmúltban meghatá-
rozták a város életét. 

Stoppán György, a nyomdai 
kivitelezés felelőse leszögez-
te: Urbán László „Érd a sajtó 
tükrében” címû kötetét a város 
iránt tanúsított szeretete hozta 
létre, és az újságkivágásokat, 
cikkeket olvasva is igen hamar 
meg lehet szeretni Érdet. Az 
összeválogatott, könyvvé ren-
dezett írásokból ugyanis olyan 
lokálpatriotizmus és közösségi 
szellem sugárzik, ami igen sok 
városból hiányzik. 

A könyvbemutató folytatásá-
ban Weiner Géza: Érdi út címû 
versét Fehér Zoltán mondta el, 
majd Bazsóné Megyes Klára, a 
könyvtár vezetője a szerzővel a 
kötet megjelenésének körülmé-
nyeiről beszélgetett. A Csuka 
Zoltán-díjas Urbán László 
elmondta, hosszú évtizedek óta 
a szépirodalom a kutatási terü-
lete, és eddig 75 kötete jelent 
meg ebben a témában. Munkája 
során folyamatosan figyelem-
mel kíséri a magyar sajtótermé-

keket, így bukkant rá az Érdet 
érintő cikkekre, amiket mindig 
gondosan félretett. A Széchenyi 
Könyvtárban búvárkodván hét 
évig gyûjtögette a „nyersanya-
got”, majd lassan hozzálátott 
a szerkesztéshez. Megjelent 
könyvében 59 újságból idéz, 
de persze, ennél jóval többet 
olvasott át, és rengeteg, figye-
lemreméltó, közlésre érdemes 
cikket talált, amelyeket változ-
tatás nélkül – esetenként csupán 
tömörítve – közölt a kötetben. 
Az újságírói megjegyzéseket 
is többnyire véleményezés és 
megjegyzések nélkül közli, az 
olvasóra bízva a megítélést. Két 
legtöbbet idézett forrása az Érd 
és vidéke címû lap, valamint 
a Tusculanumi Szövetkezeti 
Értesítő. Nem egy esetben hely-
történeti érdekességeket is kínál 
az olvasóknak. Foglalkozik pél-
dául a tusculanumi parcellázás-
sal és közmûvesítéssel. Külön 
fejezetek számolnak be a tele-
pülés fejlesztésének sikereiről 
és kudarcairól, valamint a bot-
rányokról, és közli az akkori 
véleményeket is. Mindeközben 
az is kiderül, hogy az emberek 
nemcsak a saját életüket élik, 
hanem a közösséget is építik, 
hiszen számos kulturális egye-

Érd fél évszázad
sajtójának tükrében
Fél évszázadot felölelõ idõszakról, 1894-tõl 1948-ig 
összegyûjtött, Érdrõl megjelent cikkeket, riportokat, 
korabeli publicisztikákat szedett egy csokorba dr. 
Urbán László, az Érdi Napok tiszteletére megjelentetett 
új kötetében. A helyi önkormányzat által támogatott, 
„Érd a sajtó tükrében” címû, érdekes és olvasmányos 
könyvet szeptember 8-án mutatták be az érdieknek a 
Csuka Zoltán Városi Könyvtárban. 

sület alakul, és ezek a csoportok 
egymást is segítik. Kiderül, nem 
véletlen, hogy éppen Érden ala-
kult meg a KALOT, amely az 
önszerveződés egyik csodála-
tos, ma is megszívelendő példá-
ja volt. Urbán László a névtelen 
lokálpatriótáknak kívánt emlé-
ket állítani, azoknak, akik sokat 
tettek Érdért. Kubassek János, a 
Magyar Földrajzi Múzeum igaz-
gatója a könyvbemutató végén 
hozzászólásában megjegyezte: 
az Érdi Napok programsorozat-
nak egyik legszebb vívmánya, 
hogy olyan maradandó értékek 
is születnek, amelyek messze 
túlmutatnak a rendezvényeken, 
mert az utókor számára is meg-
őrizhetők. Urbán László könyve 
mindössze fél évszázadot ölel 
fel, de rendkívül fontos korokat 
ível át, rámutatva, hogy noha az 

embereknek számos kihívással 
kellett szembenézniük, mégis 
dicséretes, hogy volt idejük és 
igényük az önszerveződésre. 
A szerző hatalmas kutató- és 
gyûjtőmunkával hozta létre a 
város múltjának megismerését 
kínáló kötetet, és óriási dolog-
nak vélte, hogy az önkormány-
zat támogatásának köszönhe-
tően megjelenhetnek a város 
történetét, fejlődését bemutató 
könyvek. 

Urbán László nem rejtette 
véka alá, hogy a téma folyta-
tása rajta semmiképpen nem 
múlik, hiszen bőven van még 
összegyûjtött anyag, amiből a 
közeljövőben a mostani könyv 
folytatása, egy tudományos 
igényû kiadvány készülhet 
majd. 

 Bálint Edit

Bazsóné Megyes Klára a könyvtár vezetõje és dr. Urbán László

A 
sz

er
zô

 fe
lv

ét
el

e

Meghívó
A Vincellér 
– Kertváros 

Településrészi 
Önkormányzat

2010. 
szeptember 22-én, 
szerdán 17:00 óra-

kor kezdõdõ ülésére
Az ülés helye: 
Kõrösi Csoma 

Sándor Általános 
Iskola

2030 Érd, 
Bajcsy-Zsilinszky u. 

19-21.
6-os terem

Díszállat
állateledel
horgászcikk

H-P.: 8.30-17.30
Nyitva tartás:� Szo.: 8.00-12.00

2030 Érd,
László tér


