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HÓNAP TÉMÁJA

,,Marha-jó” főzés
a Contactnál

- mindenki jól érezte magát a programon
A Contact Nkft. szolnoki telephelyek dolgozói részére munkahelyi főzést szervezett szeptember 17-én. A
résztvevők között volt varrodai-, bábműhelyes- és irodai dolgozó egyaránt. Az eleinte esős időjárás ellenére
egy „marha jó” napot töltöttünk el együtt. A varrodás
lányok már kora reggel hozzáfogtak az ebéd előkészítéséhez, ami marhapörkölt volt főtt burgonyával.
A húsvágás és az egyéb hozzávalók aprítása közben
kellemes volt a hangulat, majd Farkas Mátyás közreműködésével tüzet raktunk az udvaron és feltettük a
pörköltet üstbe, a burgonyát pedig bográcsba.
Míg a finomságra vártunk, játékos vetélkedőt szerveztünk a résztvevőknek, akik 3 csapatban vágtak neki
a különböző feladatoknak. Összesen tíz próbatételben
csapott össze a Szenvedély, az Okoskák és az Űrbázis
nevű csapat. Volt hulla-hopp karikás ügyességi verseny, sétálni kellett babzsákkal a fejen, volt labdás
ügyességi verseny, futás, pingpongozás stb. A verseny
szüneteiben a varrónők otthon sütött süteményeikből kínálták egymást és a többi kollégát, akikkel most
munkán kívül alkalmuk volt egy csapatban játszani,
jobban megismerni egymást. A verseny végén eredményt hirdettünk, mindenki kapott oklevelet és egy
üveg pezsgőt a feladatokban elért teljesítményéért.
Éppen délre elkészült a finom ebéd is, melyet a varroda udvarán fogyasztottunk el. Ebéd után közösen elpakoltunk, eltakarítottunk. Mindenki nagyon jól érezte
magát, kellemes napot zártunk.
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Baktainé Süveges Magdolna: - Jól éreztem magam, felszabadultan, vidáman telt el a délelőtt. Mindenki hozzátett valamit; gondolok itt arra, hogy házi
sós, édes süteményekkel, üdítőkkel kedveskedett a
kollégáknak. Ez a nap akár csapatépítő tréningnek is
betudható volt. Az időjárás sem tudta elvenni a jókedvünket. Kell néha egy kis kikapcsolódás.
Pásztor Mária Margit: - Nagyon jól éreztem magam a programon, családias volt a hangulat. Kifejezetten jólesett a közös csapatjátékokon való részvétel. A
marhapörkölt nagyon finom volt, az előkészületekben
mindenki részt vett. Ebéd után a beszélgetéseké volt
a főszerep. Ezt a csapatépítő programot meg lehetne
ismételni!
Mészáros Judit: - Nagyon jól éreztem magam, s
szerintem mindenki. Az eső, ami reggel megtréfált bennünket, nem vette el a kedvünket. Nekem a sorverseny
volt a legjobb, a feladatoknál figyelembe vették a dolgozók kompetenciáit, így mindenki megtalálta a neki megfelelő versenyszámot, élvezni tudta a játékos feladatokat. Remélem több ilyen esemény lesz, hiszen ezek
összekovácsolnak minket, és kibillentenek bennünket a
mindennapokból. Kicsit mások leszünk ilyenkor.
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PROJEKTEK

A versenyzőket a napokban már csoportokba
is sorsolták, a csoportokból a legjobbak egyenes
kieséses szakaszba jutnak. A versenyszabályzat
legalább annyira szigorú, mint a Contact Nkft-nél
a minőségkövetelmények: egy játszma 11 pontig
tart, kettő szervánként van szervacsere. A fogadónak végig kell látnia a szervát, nyitott tenyérből, az
asztal felett, az asztal mögül kell feldobni a labdát. A már feldobott labda játékba kerül, tehát az
is pontot veszít, aki nem találja el azt az ütővel. Az
asztal felett labdát érintő játékos pontot veszít, ha
azt nem szabályosan üti vissza az ellenfél térfelére. A hálót érintő szabályos adogatást (necc) meg
kell ismételni, tetszőleges számban. Ha a játékos
játék közben szabad kezével az asztalhoz ér, pontot
veszít. A játszmát az nyeri, aki a 11 pontot hamarabb megszerzi. A játékosok minden játszma után
térfelet cserélnek. A mérkőzés nyertese az, aki
- pingpong-bajnokságot rendeznek
hamarabb megnyer két játszmát. Az utolsó, döntő
a cégnél
játszmánál, öt pont elérésekor a játékosok térfeMég szinte véget sem ért a szeptember 17-i marha- let cserélnek. Amennyiben 30 percen belül nincs
pörkölt-főzős, játékos vetélkedő, máris megfogalma- meg a győztes, a folyamatban lévő játszma aktuális
zódott a résztvevőkben, hogy hasonlóan hangulatos eredménye számít.
A verseny fővédnöke: Varga Tamás ügyvezető
közösségépítő összejöveteleket sűrűbben kellene
szervezni. A felvetést hamarosan ötlet, az ötletet pe- igazgató. A versenyek napközben, a résztvevők áldig a megvalósításhoz szükséges szervezés követte. tal közösen egyeztetett időpontban zajlanak – 7.30
A következő meeting-tréning rendezője és „in- és 16.20 között, akár munkaidőben is. Gyakorolni,
formátora”, dr. Kissné Kecsmárik Anita pedig már tréningezni azonban csak munkaidőn kívül lehetki is hirdette a Contact Nkft. munkavállalói számára séges. A verseny helyszíne a Tószegi út 43. számú
a I. Kontak-tus Kupa asztalitenisz házibajnokságot. telephelyen ideiglenesen kialakított pingpong szoA felhívás szerint versenysorozatra kell felkészülni- ba. Az első három helyezett ajándékcsomag- és
ük a résztvevőknek – közel félszázan jelentkeztek a éremdíjazásban részesül, az első helyezett vánmegmérettetésre –, hiszen a pingpongcsatározások dorkupát is kap.
Mint ahogy képünk is bizonyítja, a Contact dolgooktóber 3-tól egészen Mikulás napjáig, december
zói nem először állnak pingpongasztal mögé!
6-ig tartanak.

Mikulásig pattognak
a labdák
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VARRODÁK
megrendelt mennyiséget (tíz darabot a 100X200
cm-esből, 25 darabot pedig a 90X150 cm-esből),
a megrendelő már meg is kapta a próbatermékeket, s a Contact Nkft. vezetése most abban bízik, hogy ezek a termékek is felkerülnek a megrendelési listára.
***
A törökszentmiklósi varrodában ez év augusztus 31-én befejeződött az egy teljes évig tartó
„Stihl” márkájú szövet fűgyűjtőzsákvarró munka.
Mindeközben, augusztus 22-től már új típusú fűgyűjtő zsákokat varrnak a foglalkoztatottak „Bidoncino”, továbbá „Electrolux” és „John Deere”
márkájú fűnyírógépekhez. A termék varrásának
betanítása, illetve betanulása után a tervezett
napi mennyiség elérésére mindösszesen két hét
a terv. Ez idő után napi
1000 darab fűgyűjtőzsák készrevarrását
irányozza elő a vállalatvezetés (jelenleg
napi 500 darab termék készül).

Beindult az őszi
nagyüzem

- a zászlók készen vannak,
a fűgyűjtők készülnek
A szokásos nyári leállást – a dolgozók szabadságolását és a gépek karbantartását – követően
újra nagyüzem van a Contact telephelyein.
A szolnoki varrodába két méretben (100-szor 200 centiméteres és
90-szer150 cm-es) érkezett európai
uniós zászló alapanyag. Mivel ezen lobogók méretei megegyeztek a Contactnál már korábban varrt
magyar zászlók méreteivel,
ezért nem okozott gondot
a varrónőknek ezen zászlók
megvarrása sem. A társaság az
elvárt határidőre elkészítette a
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BABUART
A kesztyűbábokkal többnyire a pedagógusok tartanak előadást a kicsinek, míg a fejbábokkal a kisebbek maguk adnak elő meséket, történeteket. Ezekkel, az akár nyilvános
fellépésekkel kapcsolatban az óvodák és iskolák egy része közvetlenül hozzánk fordul,
míg mások játék nagykereskedő partnereinken keresztül vásárolják meg termékeinket.
A nagykereskedések is felkészültek erre a
rohamra és többnyire már augusztus végétől
elkezdték feltölteni a készleteiket a legnépszerűbb termékekből.
Persze kiszámíthatatlan, hogy mi lesz éppen a legnépszerűbb. A klasszikus mesék figurái (a 3 kismalac, Piroska és a farkas, Jancsi és Juliska stb) általában biztos pontot
jelentenek, azonban mindig vannak „trendi”
mesék, amik időnként, az amúgy ritkábban
eladott bábok iránti keresletet megdobják,
ilyen volt például a 3 pillangó meséje, de tavaly ősszel meglepően sok varjút és fát adtuk
el. Kíváncsian várjuk, lesz-e idén ilyen sláger
termék, valamelyik korábban perifériára szorult bábok, vagy ismét a nagy klasszikusok
térnek vissza.
A mesélésen és szórakoztatáson kívül komoly munkát is szoktak végezni bábjaink.
Drámakörökben már kilépnek a Grimm-Andersen mesevilágból komolyabb témák felé.
De iskolapszichológusok is előszeretettel
töltik fel készleteiket termékeinkkel, hiszen
bábozás közben sokkal könnyebben megnyílnak a zárkózott gyerekek is és olyan dolgokat mondanak el egy báb segítségével, amit
amúgy magukba fojtanának. Így nagy segítséget jelentenek a szakemberek munkájában.

Ha ősz, akkor
bábdömping

- iskolákban, óvodákban sikeresek
a contactos termékek
Itt van az ősz, itt van újra.., újraindult az élet
az óvodákban és iskolákban. Ilyenkor mindig
megugrik az érdeklődés a BabuArt bábműhely termékei iránt.
- Az óvodások és kisiskolások sok helyen
a tanulás mellett bábműsorokat is előadnak,
vagy éppen nézhetnek meg, tehát tanító/nevelő célra is használják a bábokat - kezdi Kari
Sándor, értékesítési vezető. - A jól megérdemelt nyári pihenés után rendszerint ilyenkor
nagy őszi munkálatok zajlanak a bábosoknál
- teszi hozzá.
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FELNŐTTKÉPZÉS

Lezárult a szombathelyi
továbbképzés
- a résztvevők sokat tanultak
az esélyegyenlőségről

2016. április 6. és augusztus 31. között a Contact
Nkft. újabb szociális szakmai továbbképzést szervezett a Szombathelyi Egyházmegyei Karitásznál.
Ezúttal Antidiszkrimináció, esélyegyenlőség (T11-043/2015) szakmai tanfolyam került lebonyolításra Varga Tamás ügyvezető igazgató oktatói
közreműködésével.
A továbbképzésen 20 fő vett részt (intézményvezetők, szakmai vezetők, terápiás segítők, alacsony küszöbű segítők, közösségi gondozók,
koordinátorok, nappali ellátás vezető) és sajátíthatott el újabb ismereteket a különbözőségek,
sztereotípiák, előítélet, antidiszkrimináció, megkülönböztetés mentességi jog, esélyegyenlőségi
célterületek és prioritások témakörökben.
A résztvevők mindennapi munkájukból adódóan – pszichiátriai és szenvedélybetegek szociális
ellátása szakterületen dolgoznak – nagy szakmai
tapasztalattal rendelkeznek az antidiszkriminációt illetően, melyek közös megtárgyalására lehetőség nyílt a képzés során. A továbbképzés során
a tervezett tematika valósult meg. Arra törekedtünk, hogy a képzés olyan tudást nyújtson a részt-

vevőknek, mely megkönnyíti mindennapjukat,
működésüket. Az oktatási módszerek több fajtáját alkalmaztuk, mint például: plenáris előadás,
csoportmunka, esetelemzés, saját élmény feldolgozása, oktató film. A tanórák ezzel változatosak
és élményszerűek voltak, a résztvevők aktivitása
kiemelkedő volt.
A résztvevőknek a tanfolyam végén önálló dolgozatot kellett beadni valamely elhangzott témakörből. A feladatot mindenki eredményesen teljesítette jogeset elemzésével vagy esszé, saját
élmény bemutatásával. Négyen kiválóan megfelelt, tizennégyen jól megfelelt, egy résztvevő pedig
megfelelt minősítést szereztek. A képzés sikeres
elvégzéséről igazolást kaptak, mely értelmében
30 továbbképzési kreditpontot szereztek a résztvevők. Elmondásuk szerint a továbbképzés hatására e szakmai területre a továbbiakban jobban
fognak fókuszálni.
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RIPORT

évben GYES-en voltam. Hanna Dóra bölcsis
is volt, most már óvodába jár, én pedig az
elmúlt időszakban munkát kerestem. Közmunkára ugyan hívtak, de mindenképpen
varró munkakörben szerettem volna dolgozni. Rátaláltam egy hirdetésre, miszerint a
Contact varrómunkásokat keres, s mivel én
korábban nagyon jól éreztem itt magam, és
jó tapasztalataim is voltak a cégnél, jelentkeztem felvételre. Csupán az volt a kérésem,
hogy mivel a családom immáron Kengyelen
van, így ne Szolnokra, hanem Törökszentmiklósra kelljen bejárnom dolgozni. Ez nem
volt akadály, felvettek a törökszentmiklósi
varróműhelybe. Szeptember 1-től vagyok alkalmazásban, de előtte néhány hónapig már
alkalmanként besegítettem a GYES mellett
– beszélte el az elmúlt év történéseit Réka.
A fiatal anyuka arról is szólt, hogy férje Nyugat-Európában kamionozik,
háromhavonta tud csak
hazajárni. Kislányuk nevelésében Réka anyukája
segít, aki délutánonként,
amíg lánya Törökszentmiklósról Kengyelre hazaérkezik, elhozza őt az
oviból és vigyáz rá.

Visszatért
a Contacthoz

- Kenyeres Réka a miklósi varrodában
tevékenykedik
Jó néhány évvel ezelőtt dolgozott már a Contact Nonprofit Kft-nél a most 34 esztendős
Kenyeres Réka. A fiatal anyuka 2010 és 2012
között varrónőként tevékenykedett a társaság égisze alatt, akkor a szolnoki varrodában volt a munkahelye. Az azóta eltelt időszak jelentős változást hozott az életében.
Legfőképpen annak köszönhetően, hogy
2013. július 19-én megszületett kislánya, Hanna Dóra.
– Amikor először voltam a Contact alkalmazásában, Szolnokon laktam, s a társaság helyi
telephelyén dolgoztam.
Az elmúlt néhány
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Jól érzi magát
(újra) a csapatban
- bemutatkozik
Kovács Andrásné Katika

Ez év szeptember 8-tól újra a Contact Nkft. munkavállalói állományához
tartozik Kovács Andrásné. Katika akkor volt először tagja a munkatársi
gárdának, amikor a törökszentmiklósi varroda megnyílt. Egy
időben úgy alakult az élete, hogy egyéb lehetősége
adódott a munkaerő-piacon, és egy időre „eligazolt” más munkahelyre.
- Legalább harminc
éve varrónőként vállalok
munkákat.
Hajdan női ruhakészítő szakmunkásképzőt végeztem,
s ebben a szakmában maradtam
mind a mai napig.
A Contacton kívül
egyéb
„rehabos”
cégeknél is dolgoztam. Egy hónapja
tértem vissza a régi
m u n k a h e l y e m re ,
ahol részmunkaidőben, varrónői mun-

AKTUÁLIS
kakörbe újra munkába léphettem. Gerincproblémáim miatt vagyok leszázalékolva, és
itt, a Contactnál nagy odafigyeléssel vannak
az egészségügyi gondjaimra. Kolléganőim
támogatnak mindenben. Beilleszkedésem
sikeresnek mondható, ebben az segített,
hogy több kollégát már régebbről ismerek,
így jól is érzem magam a csapatban. Férjem
külföldön dolgozik, ezért sajnos sokat vagyok egyedül. Igaz, a két nagyfiam velünk él.
A kisebbik 21 éves, élelmiszeripari technikus, a nagyobbik, aki 31 esztendős,
autószerelő.
Szerencsére
mindketten dolgoznak. Én
szabadidőmben internetezek, keresztrejtvényt
fejtek és olvasok. Nem
krimit, vagy bűnügyi regényeket, mert azokat
nem szeretem. Nincs kifejezetten kedvenc íróm,
de leginkább a szépirodalmi műveket kedvelem.

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