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Véget ért a
pingpongverseny
- Szeberényi Ferenc nyerte az I.
Kontak-tus Kupát

Az év vége felé több alkalommal is szervezett a
Contact Nkft. vezetése közösség-összekovácsoló
rendezvényt. Szeptemberben még szabadtéren –
igaz, az évszakhoz képest hűvös, csapadékos időpontban – marhapörkölt-bográcsolós játékos vetélkedő csalt mosolyt a résztvevők arcára. Az őszi
csapatépítő program viszont már fedett pályán
zajlott, leginkább azért, mert a dr. Kissné Kecsmárik Anita által meghirdetett I. Kontak-tus Kupa
asztalitenisz-házibajnokság nem csupán egyetlen napra koncentrálódott. A pingpongverseny
mérkőzései október 3-tól december 6-ig, két hónapig tartották lázban az arra benevezőket. A
vetélkedés természetesen nem ment a munka rovására, sőt! Inkább a társaság dolgozóinak okozott minden tekintetben hasznos
kikapcsolódást.
A versenyzőket csoportokba sorsolták, melyekből a legjobbak az egyenes kieséses szakaszba jutottak. A legügyesebbek, legszerencsésebbek egyre feljebb kerültek, mígnem kialakult a
legjobb négy játékos mezőnye. Az elődöntő párosítása és a mérkőzések eredményei: Börcsök Józsefné-Tarkó Mária 1:2; illetve
Nagy Sándor-Szeberényi Ferenc
1:2. A harmadik helyért Börcsök
Józsefné játszott Nagy Sándorral,
közülük Nagy Sándor örülhetett, s
állhatott fel a dobogó harmadik fokára. A ﬁnáléban Tarkó Mária és Szeberényi Ferenc küzdött meg az elsőségért. A
párharc végül 1:2 eredménnyel, Szeberényi Ferenc győzelmével zárult. Az első három helyezett ajándékcsomagot, oklevelet,
az első helyezett vándorkupát is kapott.
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PROJEKTEK

lalkozási információ nyújtása című projektet. A
2016. május 1. és 2016. október 31. közötti projektidőszak lezárásával beszámolási kötelezettségünknek eleget tettünk. A projekt keretében a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Járási Hivatalainak Foglalkoztatási Osztályain
foglalkoztatott munkaerő-piaci információnyújtók
az alábbiak szerint teljesítették a hatósági szerződésben foglaltakat, a következő esetszámban
végeztek szolgáltatást:
A jelentéstételi időszak alatt az információnyújtók (adatlappal alátámasztottan) összesen
3364 fő ügyfél részére nyújtottak munkaerő-piaci
és foglalkozási információt. Ez 40,05 ügyfél/hó/információnyújtó szolgáltatást jelentett. Ezen felül
- beszámoló az információnyújtó
összesen 63384 ügyfélnek nyújtottak egyéb szolgáltatást.
projektről
A kötelező adatlappal igazolt esetszámon felül
A Contact Nkft. 2016. május 1-től 2017. április 30- a 14 fő információnyújtó havonta átlagosan 10564
ig működteti a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei fő részére nyújtott még szolgáltatást a foglalkozKormányhivatal által kiírt Munkaerő-piaci és fog- tatási osztályokon.

Lezajlott az első félév
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VARRODÁK

nál. A szolnoki székhelyű társaság a
közelmúltban határidőre leszállította a
megrendelőnek az utolsó szállítmányt.
Azonban nem a tétlenség napjai következnek a Tószegi úti varrodában, hiszen
máris új megbízásnak kell eleget tennie a cégnek. Egy németországi vállalkozással való sikeres tárgyalás eredményeképp a Contact elnyerte a BMW
biztonsági gyermekülés-huzat gyártását – már a mintadarabokat gyártják, a
szükséges gépek és berendezések beszerzése pedig folyamatban van. Varga
Tamás, a szolnoki cég ügyvezető igazgatója szerint a két félnek minden rész- Németországba kerülnek a termékek
letben sikerült megegyezni: a termelés december első felében indul, és a
Rövid életű, „kis szabású” volt: a kö- márkás gyermekülés-huzatból havonta
zelmúltban befejeződött a baba- és várhatóan 1200-1500 darabot varrnak
gyermekruházatok varrása a Contact- Szolnokon.

Gyermeküléshuzatok
a varrodában
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BABUART

Mozgalmas időszak
az év vége
- a bábműhelyben már a jövő évre is
készülnek

Idén is mozgalmas évet zárt a Contact Nonproﬁt
Kft. égisze alatt működő BabuArt bábműhely. A
csoport közel húsz éve gyárt bábokat és textiljátékokat, s a visszajelzések szerint igen magas színvonalon.
Erre bizonyíték egyrészt, hogy
immáron jelentős – ráadásul
permanensen növekvő számosságú – a régóta meglévő,
állandó megrendelői bázisa.
Másrészről az együttműködés
folytatását igénylik az új partnerek is.
- Az év utolsó hónapjai a karácsony
közeledtével tradicionálisan az év legmozgalmasabb
időszaka
– mondja Kari Sándor, a
BabuArt értékesítési vezetője. – Óvodák, iskolák és játék
nagykereskedések az év folyamán megszokottnál is több
megrendeléssel látnak el minket, hogy az ünnepi előadásokon vagy a fa alatt ott legyenek
bábjaink. Az utóbbi években
pedig már a szállodák is ilyenkor töltik fel készleteiket, hogy
az általunk készített kabalaﬁgurákkal is várják az ünnepek
alatt megnövekedett vendégsereg legkisebbjeit. Mindezen
felül már a jövő évre vonatkozó
megbízások teljesítésére is gon-

dolunk. Már most vannak megrendeléseink és
megkereséseink új kabalaﬁgurákra a 2017-es
évre is...
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FELNŐTTKÉPZÉS

A képzési kínálat
bővítése a cél

- már tervezik a jövő évi programokat

zésben megszerzik a szakmai bemeneti kompetenciákat, ezt követően a résztvevők alkalmassá
válnak szakmai képzésre. A környezetvédelemre
irányuló program segítséget nyújt a környezetvédelem fontosságának felismeréséhez, környezettudatos magatartás kialakításához.
Az egészségfejlesztő tréningre jelentkezők széleskörű elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában közvetítik az egészséges életmód alapvető ismereteit. A képzés segítséget nyújt az egészséges
életmód megalapozásához, a rekreációs és mentálhigiénés kultúra kialakításához.
Elképzeléseink tehát vannak a jövő évre vonatkozóan, a fent említett képzési programok felnőttképzési programszakértő általi előminősítését és
beadását december hónapban tervezzük a Nemzeti Szakmai és Felnőttképzési Hivatalhoz. Az elbírálást követően, sikeres minősítés
esetén 2017. januárban várható az
engedélyek kiadásáról szóló határozat megküldése részünkre.

December lévén elérkezett az idő a Contact Nkft.
jövő évi képzési tervének összeállítására. A 2017re kitűzött minőségcélok között újabb képzési programok engedélyezési eljárásra bocsájtása is szerepel a képzési kínálat bővítése érdekében.
- Terveink között szerepel többek között elsősegélynyújtásra felkészítő program szervezése az
állományban lévő dolgozóink, illetve külsős érdeklődők részére egyaránt, mely olyan elméleti és gyakorlati ismereteket adna át a résztvevőknek, melyek
birtokában baleset és rosszullét esetén képesek
felismerni a helyzetet, képesek cselekedni, és elkezdeni az elsősegélynyújtást. Kérelem beadását
tervezzük alapkompetencia fejlesztésre, környezetvédelemre, valamint egészségfejlesztésre vonatkozóan – sorolja Kormos-Baráth
Gerda, képzési vezető.
Az alapkompetenciák (olvasás,
írásbeli, szóbeli kommunikáció,
mértan) fejlesztésével a kép-
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RIPORT

A gyárbezárás után nem lett munkanélküli – szívesen fogadták, bárhol is alkalmazták. Egy idő
után saját ruhakészítő, divattervező vállalkozását egyengette. Novemberben talált egymásra
Contact és Erzsike.
- A legjobb időben szegődtem el a társasághoz – véli Erzsike. – Megváltozott munkaképességű „rehabosként” 8 órában dolgozom, és az itt
eltöltött rövid idő alatt úgy érzem,
ezt a munkahelyet nekem találták ki. Már csak azért is, mert
az én hobbim a munkám. Ez a
munka! Mindemellett jóleső
érzés, hogy a társaság azonnal befogadott és elfogadott,
az itt dolgozók segítettek beilleszkedni, így most már én is
ennek a csapatnak a tagja
vagyok. A Contactnál én
szó szerint hosszú
távra tervezek! –
mosolyodik el
a szójátékon
Erzsike. Akinek van egy
közgazdász
diplomával
re n d e l ke ző 26 éves
ﬁa, illetve
öt fogadott
gyermeke
is – korban, mint
az orgonasípok.
Azt
mondja, most
nagyon jól érzi
magát. Sokáig
legyen is ez így!

Hosszú távra tervez
a tervező

- Erzsikének a hobbija a munkája, így jó
helyen van
Ez év november elején került a Contact
Nkft-hez Perényi-Brezvai Erzsébet. A
társaság új munkatársának szakmai
előmenetele tökéletesen megfelel a
Contact proﬁljának. Erzsikének ruhaipari, valamint divattervezői végzettsége is van. Egykoron a legendás
Elegant Május 1 Ruhagyár szolnoki
üzemegységében dolgozott a vállalat rendszerváltást követő privatizálásáig, azaz megszűnéséig.
A Május 1-ben végigjárta a szamárlétrát, és közben megismerte a szakma csínját-bínját.
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Úgy érzi, jó helyre
került
- kisegítőként is boldog új munkahelyén
Rozika

AKTUÁLIS

tek fel, s már egy hét alatt éreztem, hogy
a lehető legjobb helyre kerültem. Mindenki
aranyos és nagyon segítőkész velem, azt hiszem, sikerült beilleszkednem. Eleinte meóztam, de a fájós lábam miatt ülőmunkára,
szálazni kényszerültem. Írja meg kérem,
de tényleg ki ne hagyja, hogy a főnök, Tamás nagyon kedves és megértő! – meséli a
Contacthoz történő elhelyezkedését, illetve
üzen is egyben Rozika.
Az asszony régebb óta Tiszapüspökiben
él, de munkába állása óta sógornőjénél,
Szolnokon lakik. Ezt egy kicsit azért fájó Rozikának, mert egy szem lányának és két kis
unokájának, az 1 év és 4 hónapos Szoﬁkának és a 4 hónapos Krisztofernek picit azért
hiányzik a korábban naponta megszokott
„mama”. A hétvégi találkozásnál azonban
igen nagy a boldogság!

Amilyen félénken érkezett a Contacthoz ez év november elején, egy
hónappal később annyira megerősödött lelkileg Németi Jánosné Rozika.
- A sógornőm, Marika régóta itt dolgozik a Contactnál.
Mindkettőnk férje elhunyt,
így, amikor én már nehezen viseltem az egyedüllétet a bajaimmal, ő szólt,
hogy jöjjek ide és próbáljam meg itt felvenni a
munkát, mert tulajdonképpen az egy terápia lehet a számomra. Nagyon nehezen
álltam kötélnek, hiszen
hosszú évekig fodrászként kerestem a kenyerem, varrni nem
igazán tudok. Aztán,
az egyik nap úgy
gondoltam, miért
is ne, kipróbálom
magam ezen a
helyen. Varrodai
kisegítőként vet-

A Contact Nkft. ingyenes, havonta megjelenő kiadványa. Kiadásáért felel a Contact Nkft. ügyvezető igazgatója: Varga Tamás.
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