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Helyszíni ellenőrzést tartott márciusban a Magyar Államkincstár a Contact Nkft. akkreditált telephelyén. A MÁK évente két alkalommal kötelező ellenőrzést folytat le az állami támogatások felhasználásával kapcsolatban.
A Contact Nkft. szakemberei évek óta nyújtanak munkaerő-piaci szolgáltatást a megye különböző
területén az álláskeresők részére. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalai
Foglalkoztatási Osztályainak illetékességi területén jelenleg 14 fő diplomás szakember biztosítja a
szolgáltatást a regisztrált álláskeresők számára.
Változás történt a Contact Nkft. kuncsorbai varrodájában: a kisüzemben a polgárőr-formaruha helyett márciustól a Hong Kong-i világmárkás termékcsaládhoz, a Samsonite-hoz varrnak bőröndbelső-zsebeket a foglalkoztatottak.
A Contact Nkft. égisze alatt működő BabuArt alkotóműhelyt ma már nem kell különösen bemutatni.
A kisüzem közel 20 éve gyárt bábokat és textiljátékokat. Az év elején racionalizálás kezdődött a bábgyártó-műhely tekintetében. Az átszervezés első üteme márciusban megkezdődött.
Képző intézményként a Contact Nkft. tevékenységei közé vette az „Elsősegélynyújtásra felkészítő
program”-ot , melyből az első képzést 2017. március 18-án szervezte meg a társaság Cibakházán,
összesen 14 fő részére.
Tóth Jánosné Sárosi Gizella nem először vesz részt a Contact Nkft. által szervezett képzési programban. Napjainkban újra a társaság „alkalmazásában” áll, mégpedig a Törteli út környéki szegregátum
társadalmi felzárkózást célzó fejlesztése érdekében.
Alig több mint egy évtized után tért vissza a Contact Nkft-hez Czibulyka Attiláné Pató Zsuzsa. Az eltelt, korántsem pihenőnek mondott időszakban két kislány – ma egyikük 5, másikuk 3 és fél éves
– boldog édesanyja lett.
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HÓNAP TÉMÁJA

ellenőrzést folytat le az állami támogatások
felhasználásával kapcsolatban. Az idei márciusi vizsgálat a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához igényelt
költségvetési támogatás nyújtásához kötött,
2016. évi második féléves támogatási szerződéssel kapcsolatban történt (a MÁK a korábbi
ellenőrzés óta eltelt időszakot vizsgálta – mégpedig a projekt pénzügyi részét ellenőrizte).
A Contact Nkft. munkatársai a vizsgálathoz
szükséges valamennyi hivatalos dokumentumot – szerződéseket, személyi anyagokat, a
táppénz-hozzájárulási iratokat és a munkába
járás költségeinek számláit, a segítőszemélyek és a rehabilitációs tanácsadók foglalkoztatására vonatkozó papírokat – az ellenőrzést
végzők rendelkezésére bocsátották. Ezen
felül, minden felmerült kérdésre válaszoltak.
Az ellenőrzés során a MÁK ellenőrei megállapították, hogy a vizsgált társaság a vonatkozó jogszabályok, a keretszerződés, valamint a
megkötött támogatási szerződés előírásai szerint járt el. Szabálysértést, hiányosságot nem
tapasztaltak, a pontosításokat követően a revizorok jegyzőkönyvet állítottak ki az ellenőrzésről, melynek tartalma szerint mindent rendben
találtak.

Revizorok érkeztek
a MÁK-tól
– A Magyar Államkincstár kötelező
ellenőrzést hajtott végre

Helyszíni ellenőrzést tartott márciusban a Magyar Államkincstár (MÁK) a Contact Nkft. akkreditált telephelyén.
Mint arról dr. Kissné Kecsmárik Anita, a
társaság gazdasági vezetője beszámolt, a Magyar Államkincstár – a jogszabályoknak megfelelően – évente két alkalommal kötelező
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PROJEKTEK

A Contact Nkft. szakemberei évek óta nyújtanak munkaerő-piaci szolgáltatást a megye különböző területein az álláskeresők részére. A korábbi
évekhez hasonlóan a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalai Foglalkoztatási Osztályainak illetékességi területén jelenleg
14 fő diplomás szakember biztosítja a szolgáltatást a regisztrált álláskeresők számára.
A munkaerő-piaci és foglalkozási információ
nyújtásának célja a hátrányos helyzetben lévő álláskeresők munkaerő-piaci esélyeinek növelése,
foglalkoztatásuk elősegítése. Ez a szolgáltatás a
foglalkozásokra, a térségben elérhető képzésekre, a megye, valamint a kistérség munkaerő-piaci
helyzetére, a munkaerő kereslet és kínálat helyi
jellemzőire vonatkozó információk nyújtását, a
foglalkoztatást elősegítő támogatások, valamint
az álláskeresési ellátásokra vonatkozó lehetőségek ismertetését, továbbá a foglalkoztatással
összefüggő jogszabályokkal kapcsolatos tájékoztatást és az azokról szóló ismertetők átadását
foglalja magába.
A szolgáltatást nyújtó szakemberek havonta
legalább 40 fő álláskereső ügyfél részére nyújtanak
információt. A különböző helyszíneken feladatokat
ellátó munkaerő-piaci és foglalkozási információnyújtók havonta esetmegbeszélés keretében cserélhetik ki tapasztalataikat az elvégzett munkáról.
2017. április 30-i teljesítéssel, a hatósági szerződésben foglaltak szerint 12 hónapot magába foglaló szakmai és pénzügyi beszámoló készítésére
kerül sor.
Az új pályázati felhívás a korábbiakhoz képest lehetőséget biztosít
arra, hogy a megyében
nagyobb létszámban segíthessék a szakemberek az álláskeresőket. A
korábbi 14 főhöz képest
a következő szolgáltatási időszak 16 szakember
foglalkoztatására biztosít lehetőséget.
A 2017. május 1-től
2018. április 30-ig tartó
újabb projektidőszakra szóló projekttervet a
Contact munkatársai tapasztalatainak figyelembe vételével igyekszik a
társaság elkészíteni.

Zárul az egy évre
szóló projekt

– Újabb pályázat kidolgozása van
folyamatban
A Contact Nkft. 2016. májusban kezdte újabb,
12 hónapos időtartamra szóló projektjét, amely
2017. április 30-i dátummal zárul. A program
folytatásaként a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal a 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet 3.
§-ban és 21-25.§-ban meghatározott feltételekkel pályázati kiírást tett közzé munkaerő-piaci és
foglalkozási információ nyújtása szolgáltatásra. A
felhívásra a Contact Nkft. ismét projekttervet dolgoz ki a vonatkozó pályázat feltételeinek teljesítése, a támogatás elnyerésének érdekében.
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VARRODÁK
változásokról Varga Tamás ügyvezető igazgató. – A korábbi munkaruha, illetve polgárőr-formaruha varrását és forgalmazását a
tavasz elején felszámoltuk. A megrendelések körül hosszú ideje számos probléma merült fel, nagyon sok hektikus elemet
tartalmazott ez a vállalás, ezért nem volt,
nem lehetett gazdaságos a Contact Nkft.
számára. A kereslet sem volt elégséges,
valamint jelentős mértékű pluszköltséget
jelentett volna ez a feladat a 2017-es emelt
béreket figyelembe véve. Az üzem azonban
nem marad munka nélkül. Sőt! A szekszárdi
székhelyű Samsonite Hungária Bőrönd Kft.
az egyik Baranya megyei beszállítója – egy
régi megrendelőnk – ajánlására az év elején
megkereste társaságunkat. A szerződéskötést természetesen megelőzte cégünk ellenőrzése, referenciáink áttekintése, illetve a
próbagyártás sem maradt el. Új partnerünk
elégedett volt a tapasztaltakkal, így a közelmúltban megszületett az együttműködési
megállapodás. A megrendelés szerint havi
szinten 20 ezer darab táska-, valamint bőröndbelső zsebet kell összevarrnunk. Ez azt
jelenti, hogy tíz varrónő napi ezer darabot tűz
össze. Az ottani technológiát nem kellett átállítanunk, tökéletesen alkalmas a gyártásra, csupán egyetlen lécezőgépet kellett beszereznünk – számolt be az új megbízásról
Varga Tamás.

Konszolidáció
a kuncsorbai
varrodában

– Visszautasíthatatlan ajánlat érkezett
Változás történt a Contact Nkft. kuncsorbai
varrodájában. Igaz, csupán annyi, hogy a kisüzemben a polgárőr-formaruha helyett márciustól a világmárkás termékcsaládhoz, a
Samsonite-hoz varrnak bőröndbelső-zsebeket a foglalkoztatottak.
– Márciustól konszolidációt hajtottunk
végre a Contact kuncsorbai varrodájában –
beszélt a profilváltásról, a termék-készítést
érintő munkafolyamatokban végbement
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BABUART
re több cég kereste fel a Contact Nkft-t, hogy
saját kabalafiguráját megrendelje. Szállodák
esetében rendszeres és folyamatos megrendelések voltak plüssfigurákra, más cégek
esetében pedig általában egyszeri nagyobb
megrendelések érkeztek egy-egy marketing
kampány támogatásához. A BabuArt jelentős,
hozzávetőlegesen 9,3 millió forint bevételt
termelt 2016-ban, miközben az anyagok és
egyéb kellékek beszerzésének költségei miatt
1,3 millió forint kiadással számolt. A BabuArt
minden erőfeszítése ellenére az elmúlt évben
havonta mintegy 100 ezer forintnyi veszteséget termelt. Ennek elkerülése érdekében ez
év elején racionalizálást hajt végre a Contact
Nkft. a bábgyártó alkotóműhelye tekintetében. Az átszervezés első üteme márciusban
megkezdődött.
Kari Sándor értékesítési vezető elmondta,
kesztyűs állatbábokból 1060, kesztyűs emberfigurákból 548, fejbábokból 743, egyéb
bábtermékekből pedig 150 darabot értékesített a BabuArt a 2016-os évben. Összességében 2500 darab bábterméket és 885 darab
plüssfigurát adott el a műhely – utóbbi termékkörben csak elefántból 650 darabot.
A BabuArt a tavasz első heteiben tehát átszervezését éli, ám a belső racionalizálás
nem módosíthatja a megrendelői igényekben
megfogalmazott minőségi elvárásokat, valamint a határidőkre történő pontos leszállításokat.

Tavalyi évértékelés
a BabuArt-nál
– Átszervezés a bábgyártó
alkotóműhelyben

A Contact Nkft. égisze alatt működő BabuArt
alkotóműhelyt ma már nem kell különösebben bemutatni. A kisüzem közel 20 éve gyárt
bábokat és textiljátékokat. Saját fejlesztésű, „BABU” márkanevű textiljátékai mellett,
megrendelésre különféle plüssfigurákat készít.
A BabuArt termékeit az elmúlt években sokan megismerték, megszerették, ezáltal számos megrendelő bizalmát nyerte el a műhely.
Promóciós célokra – reklámügynökségeken
keresztül közvetítve vagy közvetlenül – egy-

5

CONTACT HÍRLEVÉL • 2017. március

FELNŐTTKÉPZÉS

Felnőttképzés
Cibakházán

gezte, aki rendelkezik elsősegélynyújtó oktatói
képesítéssel, melyet az Országos Mentőszolgálatnál szerzett.
A 10 órás képzés az alábbi modulokat tartalmazza:
– Helyszínbiztosítás, mentőhívás;
– Eszméletlenség;
– Sebek, vérzések;
– Rándulás, ficam, törés;
– Termikus sérülések, áramütés;
– Mérgezések, rosszullétek, görcsös állapotok.
A fenti tananyagegységekből egyenként modulzáró számonkéréseken kellett átesniük a
résztvevőknek, mely tesztlap kitöltésével és gyakorlati vizsga formájában valósult meg.
– Mentőápolói szakképzettséggel is rendelkezem, így a kivonulások alkalmával tapasztaltam, hogy mennyire nagy jelentősége van a
szakszerű elsősegélynyújtásnak abban, hogy a
sérült/beteg állapota tovább ne romoljon, esetleges újraélesztéssel mennyi ember életét meg
lehet menteni – nyilatkozott tapasztalatairól Ildikó. – A képzett elsősegélynyújtó ezáltal a kiérkező mentők munkáját is megkönnyíti, hiszen
egy aránylag stabil állapotú beteg szakellátása
eredményesebb. Lehetőségem nyílt arra, hogy
az Országos Mentőszolgálat által szervezett elsősegélynyújtó-oktató képzésen részt vegyek,
ahol ezt a képesítést is megszereztem. Örömmel
töltött el a Contact Nkft. felkérése, miszerint oktatást tarthattam Cibakházán. A csoport minden
tagja rendkívül motivált volt a képzés tekintetében, érdeklődőek és aktívak voltak. Öröm volt velük dolgozni, és nagyszerű érzés volt, hogy csak
pozitív visszajelzéseket kaptam tőlük – beszélt
élményeiről is Molnár Ildikó.
Az egyes számonkéréseken minden résztvevő
megfelelt, elégedettséggel töltötte el őket az oktatás, élvezték a feladatokat, a képzés nagyon jó
hangulatban telt. A számonkérések eredményes
teljesítéséről minden résztvevő tanúsítványt kapott.

– Hasznos tanfolyam az
elsősegélynyújtás jegyében
Az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
46.§-a, valamint a 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM
együttes rendelet értelmében minden munkahelynek rendelkeznie kell képzett elsősegélynyújtókkal, melynek meglétét a Munkavédelmi
Felügyelőség ellenőrzi a munkáltatóknál.
Képző intézményként a Contact Nkft. tevékenységei közé vette az „Elsősegélynyújtásra
felkészítő program”-ot (Nyilvántartásba vételi szám: E-000330/2014/D016), melyből az első
képzést 2017. március 18-án szervezte meg a
társaság Cibakházán, összesen 14 fő részére.
A megrendelő telefonos úton kereste fel a
Contact Nkft-t, miszerint értesültek a társaság
ezen képzési lehetőségéről. A tanfolyamra ös�szesen 3 intézményből, Cibakházáról és Mezőhékről gyűltek össze a résztvevők. Az oktatást
Molnár Ildikó, a Contact Nkft. munkatársa vé-
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RIPORT
zás végén Tóthné Gizellát. – Hajnali 1/2 5-kor
indulok munkába, s egy kenderesi átszállást
beiktatva 3/4 7-re érek a megyeszékhelyre.
Nagy örömömre szolgál, hogy újra ennél a társaságnál dolgozhatok, hiszen a Contact légkörét nagyon szeretem. A felzárkóztató tanfolyamokban résztvevők mindegyikének nehéz
múltja és családi háttere van, azonban megismerve a lelkivilágukat, nagyon megérdemlik,
hogy energiát fektessünk beléjük. Nincs annál
nagyobb elismerés a számomra, mint ezeknek
a fiatal és középkorú embereknek a boldogsága, amikor kézhez veszik a képzés elvégzését
bizonyító oklevelet. Sokan közülük hamarosan hosszú távra is megtalálják a helyüket a
munkaerő-piacon. És ez a célja mindenkinek:
a Contactnak, a csoport tagjainak és nekem is!

A visszatérő
koordinátor

– Az alapkompetencia-fejlesztés
képzésben vesz részt
Tóth Jánosné Sárosi Gizella nem először vesz
részt a Contact Nkft. által szervezett képzési programban. Még 2015 augusztusától 2016
áprilisáig, több mint fél éven keresztül koordinátorként tevékenykedett a társaság megbízásából egy kunhegyesi felzárkóztató képzésben.
Akkor is – akárcsak most – hátrányos- (HH),
illetve halmozottan hátrányos helyzetű (HHH)
személyek felzárkóztató programjában vett
részt. Napjainkban újra a társaság „alkalmazásában” áll, a TOP-6.9.1. Komplex Telep II. – Törteli út környéki szegregátum
társadalmi felzárkózást célzó fejlesztése
elnevezésű projekt keretében. E program célcsoportját – Szolnok 6 szegregátuma közül – a Törteli út környéki szegregátum hátrányos helyzetben élő
lakossága adja. Tóthné Gizella a jelenleg zajló 600 órás
Alapkompetencia fejlesztés II. (E-000330/2014/
D017) képzés mindennapjaiban végzi koordinátori munkáját napi 6
órában.
– Naponta ingázok Kunhegyesről
Szolnokra – szólaltattuk meg az
egyik foglalko-
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AKTUÁLIS

– Március elsejétől vagyok újra itt, s a
társaság ügyvezető igazgatóján, Varga Tamáson kívül, akinek egyébként korábban
és most is nagyon sokat köszönhetek, nem
sok embert ismerek. Az elmúlt évtizedben
kicserélődött a társaság, és egyelőre még
nem sok időt szántam az új kollégák megismerésére. Az irodarészen talán vannak
még régi barátok, a varrodában pedig majd
mostantól lesznek újak. Az autófejtámlák
kéderezését végzem. Eredetileg varrónői képesítésem van, ráadásul szeretem
is ezt csinálni. Egy műszakban dolgozom,
Vezsenyről járok be, reggel korán kezdek,
így a mamák segítenek a gyerekek óvodába
vitelében, délután pedig már én megyek a
lányokért. Végre jó idő járja, így sokat ját– Gyermekvállalások után tért vissza
szunk a szabadban a családdal. A kicsi a
napokban tanult meg kerékpározni, úgyAlig több mint egy évtized után tért vissza hogy manapság a kétkerekű túrák a legnaa Contact Nkft.-hez Czibulyka Attiláné Pató gyobb örömeink – mesél magánéletéről is
Zsuzsa. Az eltelt, korántsem pihenőnek egy keveset Czibulykáné Zsuzsa.
mondott időszakban két kislány – ma egyikük 5, másikuk 3 és fél éves – boldog édesanyja lett. A társaságnál korábban még adminisztratív munkakörben dolgozott, most
pedig varrónőként tevékenykedik 8 órában
a szolnoki üzemben.

Új barátokat is
keres Zsuzsa

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