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Sikeres fejlesztések
történtek tavaly;
a Contact Nkft is
tagja lett az EEN
hálózatnak

keztek, nem volt kiesésünk, de torlódásunk sem
volt. Minden megrendelői igényt időben teljesítettünk, és minőségi kifogások sem érkeztek.
Mindez azt eredményezte, hogy a partneri viszonyok kiegyensúlyozottak voltak. A munkafolyamat közben az adott évre tervezett fejlesztéseket végrehajtottuk: bővítettük a kisvarrodát,
leaszfaltoztuk az udvart, szelektív hulladékgyűjtő-szigetet alakítottunk ki, és kis mértékben úgy
emeltünk létszámot, hogy a munkafeltételeket
javítottuk. A 2020-as esztendőre hasonló teljesítményeket és eredményeket remélek – hangsúlyozta Varga Tamás.
Az ügyvezető igazgató nagy várakozással tekint a társaság egyik legújabb, a közelmúltban
elindított projektjére.

– Az elmúlt évünk teljesítményével általában
elégedett vagyok – szögezte le Varga Tamás, a
Contact Nkft. ügyvezető igazgatója, a 2019-es
esztendőre visszatekintve. A cégvezető azt is elárulta, mire alapozva értékelte relatíve sikeresnek a tavalyi évet.
– Az elmúlt évben a megrendeléseinkben
nem volt mélypont. A munkák időarányosan ér-
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– Regisztráltunk az Enterprise Europe Network (EEN) hálózatra való csatlakozási igényünk miatt. Ezúton is köszönetet mondunk a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi
és Iparkamarának, személy szerint Rabi Zsuzsa
gazdaságfejlesztési vezetőnek, EEN-tanácsadónak, hogy hathatós segítségükkel és együttműködésükkel tagja lehetünk e nemzetközi csoportnak – mondta, majd a Brüsszelből irányított
szervezet működésére is kitért: – Az Enterprise
Europe Network a világ legnagyobb és egyben
az Európai Bizottság egyetlen hivatalos vállalkozásfejlesztéssel foglalkozó hálózata. Magas
színvonalú és sokrétű szolgáltatásaival segíti a
még nem, vagy csak alkalmilag exportáló cégeket, de segítséget nyújt a már exportáló kis- és
középvállalkozásoknak is. Üzleti és innovációs
partnerkereső szolgáltatásai révén hozzásegíti a

vállalkozásokat, hogy még versenyképesebben
tudjanak működni a külpiacokon. A hálózat több
mint 60 országban, 600 intézményben van jelen.
Ágazattól függetlenül bármely hazai vállalkozás
igénybe veheti az Enterprise Europe Network
szolgáltatásait. Számunkra azért előnyös, mert
kezdetekben a hálózaton, illetve a kamarán keresztül juthatunk el potenciális partnereinkhez,
a későbbiekben pedig közvetlenül is felvehetjük
az együttműködés lehetőségét bármely külföldi
céggel – hangoztatta a közeljövőt a Contact Nkft.
Vezetője.
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Év végi hajrá a
BabuArtnál

A november és december izgalmas, sűrű hónap a Contact Nkft. bábos csapatánál. Ilyenkor
van a megrendelések dömpingje. Az elmúlt év
utolsó két hónapjában a csapat teljesítette a
megrendelések 30 százalékát, illetve az éves
bevétel 20 százalékát. Már november elején
látható volt, hogy csak tervszerű, és fegyelmezett munkával tudja a BabuArt műhely teljesíteni az igényeket.

Nehezítette a munkát, hogy a csapatban három új dolgozó kezdett, akik eddig még nem
varrtak bábokat. Illetve, lévén mindhárman
megváltozott munkaképességűek, csak napi
4 órát dolgozhatnak. Őket be kellett tanítani a
folyamatokra.
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egy nagy multinacionális cég szimbóluma lesz,
várhatóan külföldre is elviszi a Contact Nkft.
BabuArt műhelyének nevét. Ennek a kabalának az elkészítéséhez teljesen új technológiát
alkalmazott a varrodai csapat, melyet azóta
már egyéb bábjaiknál is kipróbált. Egyik régi
megrendelőnk elégedettséggel fogadta és tavaly nyártól hasznosítja a nagyalakos Törpillát.
November elején még úgy tűnt, hogy az új
ruhákkal ellátott 200 darab elefánt-kabala,
több száz régi és új tervezésű báb és új további
kabalák (citrom, Király Gabi) legyártása közben a műhely stábja el fog veszni, de köszönet
a kitartásnak, a csapat felülkerekedett rajtuk.
Az új dolgozók betanítása is sikeres volt,
köszönet érte a régi dolgozóknak, akik saját
feladataik elvégzése mellett vezették be őket a
bábvarrás fortélyaiba.
Az összehangolt munkának köszönhetően a
december 17-i utolsó szállítási napig minden
megrendelés kiszállításra került, sőt még a
raktárkészlet bővítésére is volt némi lehetőség.
Ilyen hozzáállás mellett nem kell félni
egyetlen ünneptől sem. Kijelenthető, hogy a
bábos műhely nyugodtan várhatja a húsvétot,
a következő karácsonyt, ami a két legnagyobb
bábrendelési időszak.

A karácsonyi megrendelések folyamatosan érkeztek. Szülők, nagymamák, óvodák és
bölcsődék készültek báb-ajándékokkal, főként
gyerekeknek. A társaság viszonteladóitól is
nagyon sok igény érkezett.
Ezzel egyidőben indult a kabala-program,
melynek keretében nyereményjátékot is hirdetett a Contact Nkft. A program iránt számos
érdeklődés mutatkozott. A potenciális megrendelői igények egy kis részét idő hiányában
nem tudta a csapat kivitelezni, hiszen egyéb,
korábbi megbízásokat teljesített. Akadt azonban több olyan igény, amit sikerült megvalósítani. Mindenki kedvence lett „Muki” kutya, aki
a kabala-pályázat nyertesének kívánságára
született. Szintén új kabala a „Gepárd”, ami
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Szolnokon új
varrodahelyiséget
alakítottak ki,
Törökszentmiklóson
megduplázták
a megrendelést
Az elmúlt esztendő elején elkezdődött a Contact Nkft.
Tószegi úti telephelyén egy új varrodatér kialakítása.
Ez a fejlesztés a nyár végére befejeződött, így ősszel
már az új varrodahelyiségben is zakatoltak a gépek.
Ebben a műhelyben kényelmes teret biztosítottunk egy
régi megrendelőnk új megbízásának: autós biztonsági
gyermekülések huzata készül ebben a műhelyben.
Törökszentmiklós évek óta kiegyensúlyozottan,
egyenletesen jól teljesít. A megrendelőink az együttműködések meghosszabbításával szavaztak bizalmat
a miklósi varroda dolgozóinak. A korábbi tárgyalások
eredményeként a megrendelt termék mennyiségét

megduplázták. A Batthyány úti műhelyben ez évben
is tovább folyik a fűgyűjtő-zsákok varrása, immáron
kettőzött teljesítménnyel.
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pályázatát a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának elősegítésére. Továbbá
képzettségüknek és az egészségi állapotuknak megfelelő munkavégzés feltételeinek biztosítására és
adaptációs készségük fejlesztésére. A pályázat célul
tűzi ki az állapotukból adódó hátrányok kiegyenlítését a tartós foglalkoztatás keretében, valamint a nyílt
munkaerő-piacra való visszavezetésük elősegítését
tranzit foglalkoztatás révén. Ennek elősegítésére rehabilitációs tanácsadó és mentor segíti munkájukat.
A Contact Nkft. nyertes pályázata 2020-ban 62 fő
támogatását tartalmazza.
Mit kell tudni a rehabilitációs támogatásról? Miért
jó ez a rehabilitációs foglalkoztatóknak, és miért jó a
dolgozónak? Azért fontos, és hasznos, mert így hos�szú távon biztosított számukra a foglalkoztatás, illetve mindkét fél részére kiszámítható a „rendelkezésre
állás”.

Idén is sikerrel pályázott
a cég a REHAB-20-TTF
jelű projektre
A korábbi évekhez hasonlóan a Contact Nkft. ismét támogatásra pályázott a REHAB-20-TTF jelű projektre,
a megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációs foglalkoztatásához szükséges foglalkoztatási
kapacitás biztosítására.
A szolnoki székhelyű társaság, mint akkreditált
rehabilitációs foglalkoztató, a tavalyi esztendő végén
a Budapest Főváros Kormányhivatalához nyújtotta be
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katársai számára. A rendezvény ötletgazdája, Varga
Tamás, a Contact Nkft. ügyvezető igazgatója személyes jelenlétével tisztelte meg a jó kedélyű asztaltársaságot. Az elmúlt esztendőben a társaság állományából tízen búcsúztak az aktív munkától, közülük
nyolcan (Marika, Anci, Erika, Erzsébet, Ági, Erzsi,
Margó és Kati) tudtak most eljönni.
Csókné Katika annak apropóján kezdte a közös
beszélgetést, hogy tizennyolc évével Ő a korelnök, a
most köszöntött nyugdíjas munkatársak között. Ezután emlékek özöne merült fel a múltból. Sorolták,
hogy az idők során mi mindennel foglakozott a cég:
takarító-szolgálat, kertészet, gyertyakészítés, munkaruha- és polgárőr egyenruha-gyártás. Mára a repertoár bábvarrással, járműipari megrendeléseket
kielégítő fejtámla- és kartámasz-huzat, fűnyíró-gyűjtőzsák készítésével egészült ki. Ez utóbbi területről
érkező megrendelések adják a munkafolyamatok nagyobbik hányadát.
A vidám nyugdíjas asztaltársaság minden tagja – elmondásuk szerint – nagyon jól érzete magát a
contactos közösségben, ahol kirándulásokkal, csapatépítő játékokkal, egyéb programokkal is igyekeztek
közösséget kovácsolni. Egyöntetű kijelentésük volt,
hogy amennyiben a vállalat menedzsmentjének munkáskezekre lesz szüksége, rájuk bármikor bizalommal számíthat!

Újra munkába állnának,
ha felkérnék őket
Nagyon megható, egyben kedélyes is volt az a hagyományteremtő rendezvény január végén, amely
megszervezésével a Contact Nkft. menedzsmentje
köszöntötte és köszönte meg korábbi áldásos tevékenységüket a társaság tavaly nyugállományba vonult
dolgozóinak.
Forró teával és aprósüteménnyel kedveskedett a
társaság vezetése a 2019-ben nyugdíjba vonult mun-
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A Contact Nkft. ingyenes, negyedévente megjelenő kiadványa. Kiadásáért felel a Contact Nkft. ügyvezető igazgatója: Varga Tamás.
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