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Az elmúlt év végén kis ünnep-
ségre gyűltek össze a jubileum 
jegyében a Napra Forgó Kht. 
alkalmazottai – mintegy nyolcva-
nan – a Termál Hotel Liget nagy 
termében. A hangulatos délutá-
non volt beszéd, bűvészműsor, 
ajándékozás, svédasztalos vacso-
ra és tortaverseny. Ez utóbbira 
tizennégyen neveztek szebbnél 
szebb – és persze finomabbnál 
finomabb – tortákkal, sütemé-
nyekkel, amelyek nevet is kaptak. 
Az egyiknek például Napraforgó 
álom, a másiknak Jókívánság süti 
volt a neve, amelyhez készítő-
je egy levelet is tűzött: „Kedves 

Napra Forgó! Legyen színes és 
ízes, mint ez a vidám süti, a 
következő 10 éved!”

Azért természetesen nem volt 
olyan vidám ez a tíz év, sok-sok 
nehézséggel kellett megküzde-
niük az alapítóknak. Az egyi-
kük, Héjj Tibor el is mondta az 
alkalmazottak előtt; azon törték 
a fejüket több mint egy évtized-
del ezelőtt, hogy olyan céget 
hozzanak létre, amely érdemi 
segítséget nyújt a sérült, meg-
változott munkaképességű, hát-
rányos helyzetű embereknek 
– akik mintegy nyolcszázezren 
élnek köztünk! –, és ahol nem 
a profitszerzés az elsődleges 
szempont. 

– Mi azt akartuk megmutatni, 
hogy ne csak alkalmi munkát 
kapjanak a rászorultak, hanem 
az egészséges emberekkel integ-
rálva dolgozhassanak – mondta 
Héjj Tibor. – Az elmúlt időszak 
igazolta, hogy jó úton járunk, 
mert a munka meghozta ezek-
nek az embereknek az önbizal-
mát, sőt feljavította állapotukat. 
Érdekességként említem meg, 
hogy az országos átlagot tekint-
ve kevesebben mentek táppénz-
re, mint egészséges társaik…

Az ünnepi esemény házigaz-
dája, Orbán Péter, a Napra Forgó 

Kht. ügyvezetője a következők-
kel kezdte mondandóját:

– Nem sorban állni kell a 
segélyért, és ne kalácsért dol-
gozzunk, hanem kenyérért, de 
az mindig ott legyen az aszta-
lon! A tíz év legfőbb tanulságát 
abban látjuk, hogy nem adtuk 
fel. A bizalom is óriási értéke 
a cégünknek. Elvégeztük azt a 
feladatot, amit elvállaltunk, ren-
getegen fordultak meg ez alatt 
az idő alatt nálunk, és igen sok 
embernek adtunk tanácsot. Az 
elmúlt három évben kétszáz 
főnek tudtunk segíteni, hogy 
munkát találjanak, a Napra 
Forgóba pedig kétszázhuszon-
öten léptek be munkavállaló-
ként. Nagy számok ezek, és 
nagy a felelősség is. 

Céljuk egyfajta rendszerezés, 
amelyhez a „lépcső” fogalmát, 
képét használják szimbólum-
ként. Kutatják, hogyan kapcso-
lódnak egymáshoz az álláske-
resés folyamatában alkalmazott 
szolgáltatások, milyen módon 
építik az ebben részt vevő 
ember erőforrásait, melyek 
ezek és hogyan hatnak. Egy 
koherens szolgáltatási rend-
szert működtetnek azért, hogy 
az ügyfél ne vesszen el a fog-
lalkoztatási rehabilitáció folya-

matában. Végül fontos még, 
hogy miként tudják széttagolt 
erőforrásaikat, kemény mun-
kával szerzett tapasztalataikat 
tudásuk egyesítésével az állás-
kereső emberek sorsának, élet-
minőségének javulását elősegí-
teni. Összegezve tehát a lényeg: 
embert a közösségbe, a munka-
helyre, munkaerő-piaci szolgál-
tatásokat a koherens rendszerbe 
és foglalkoztatási rehabilitációt 
a piacgazdaságba!

Aranyosi Imre ügyvezető 
igazgató szerint a legnagyobb 
siker, hogy megőrizték a mun-
kahelyeket. 

– Az elmúlt év elején még 
boldogak voltunk, de már-
ciusban bennünket is elért a 
válság, a mélyrepülés idősza-
ka – mondta. – Szolidabb lett 
az árbevételünk, de nem ez a 
lényeg, hanem a munkahelyek 
megőrzése. Ez a cél 2010-re is, 
de abban azért reménykedünk, 
hogy jobb évet zárunk majd, 
mint 2009-ben. 

A beszédek után jöhetett a 
vidámság és az édesség: sok 
finom torta, sütemény az ünne-
pi vacsora zárásaként. 

Aztán kezdődhet a következő 
tíz év…

 Temesi László

Kiléptem az érdi közgyűlés 
MSZP-frakciójából, és Kluták 
József László képviselőtár-
sammal megalakítottuk a bal-
közép frakciót – jelentette be 
Érd Megyei Jogú Város kép-
viselő-testülete december 17-i 
ülésén Dombai Tamás, a 4. 
számú választókerület képvi-
selője.

– Helyi és országos okok 
állnak döntésem mögött. 
Véleményem szerint az MSZP 
látványosan eltávolodott a 
baloldalra jellemző politi-
zálástól és a baloldali érték-
rendtől, amely oda vezetett, 
hogy az egykori kétmilliós 
nagy pártnak alig van 600-800 
ezer tagja – közölte az Érdi 
Újság munkatársával a balkö-
zép frakcióban tevékenykedő 
helyi politikus.

Dombai Tamás elmondá-
sa szerint az új frakcióban 
továbbra is kiállnak a valódi 
baloldali értékek mellett, és 
hangsúlyosan szeretnék kép-
viselni az MSZP-frakciótól 
eltérő várospolitikai elképze-
léseiket.

– Sokáig azt hittem, meg 
lehet reformálni belülről az 
MSZP-t, és szorgalmaztam, 
hogy helyi és országos szinten 
is jöjjenek hiteles, új arcok a 
régi, megkopott arcok helyett, 
de ez nem következett be, és 
a párt által folytatott neoli-
berális politika vakvágányra 
tette a pártot – fogalmazott a 
képviselő.

Dombai Tamás elmondta: 
tapasztalata szerint a politiká-

tól elfordultak az emberek, és 
mind a jobboldali, mind pedig 
a baloldali érzelmű választó-
polgárok számára fontosab-
bak lettek az életüket meg-
határozó helyi ügyek, mint a 
politikusok acsarkodása.

– A választókerületemben 
ismernek az emberek, fele-
lősséggel tartozom irántuk, 
éppen ezért független jelölt-
ként fogom megmérettetni 
magam a következő helyha-
tósági választáson, és abban 
bízom, hogy tovább folytatha-
tom majd a közösségért folyta-
tott munkámat. Tizenhat éve 
vagyok képviselő, és tudom, 
hogy nem a pártok a fonto-
sak, hanem a szűkebb pátria, 
a saját kerület ügyes-bajos 
dolgai – tette hozzá Dombai 
Tamás. Papp János

A legfontosabb: megõrizni a munkahelyeket

Tízéves születésnap sütivel
A Napra Forgó Kht. 
magánalapítású nonprofit 
gazdasági társaság pon-
tosan egy évtizede végez 
Érd-Budaörs térségé-
ben munkaközvetítést a 
munkaerõpiacon hátrá-
nyos helyzetû csoportok, 
illetve munkaadók számá-
ra. Az eltelt tíz esztendõ 
legnagyobb eredménye, 
sikere, hogy a gazdasági 
válság ellenére egyáltalán 
még mindig tud segíteni 
az embereken az elhe-
lyezkedésben. Jelszavuk: 
Nem sorban állni kell a 
segélyért! 

Balközép frakció alakult  
az érdi közgyûlésben

Dombai Tamás: Független jelöltként 
fogom megmérettetni magam a 
következõ helyhatósági választáson
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Szakértõk vizsgálják a sütiket
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Bûvészmûsor is szórakoztatta a születésnapra egybegyûlt vendégeket

helyi társadalom
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