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DOLGOZNI AKARNAK
Huszonnyolc csökkent munkaképes-
ségű embert alkalmaz a belvárosban 
működő MEA-GOLD Kft. A béreket, 
az üzemelés költségeit a munkájukért 
kapott árbevételből és az állami tá-
mogatásból biztosítják. Reggel hatkor 
kezdenek, szorgalmasan dolgoznak 
napi négy, hat vagy hét órát. Érzik a 
munkahely fontosságát, nem zúgolód-
nak, többen az óraközi szünetekben is 
tevékenykednek. A fotó a mikroszálas 
törlőkendők hajtogatását örökíti meg. 
Tíz éve végeznek bérmunkát a répcelaki 
LISS cégnek, részükre szódavíz-, illetve 
habpatronokat válogatnak. A Kromberg 
& Schubert Kft. régi megrendelőjük. 
Számukra fröccsöntött gumiidomokat 
sorjáznak, amelyek – minőségi átvétel 
után – felsőkategóriás autók alkatrésze 
lesz. Jelentős az igény arra, hogy 35-40 
csökkent munkaképességű embert tud-
jon a kft. alkalmazni.
A cégvezető, Rusznyákné Biczó Valéria 
elmondása szerint: ehhez várják – a 
reményekben, az ígéretekben meglé-
vő – nagy megrendelést. A cég elődje 
2002-ben indult egykori textilesekkel, 
azóta is magánvállalkozásként mű-
ködik. Petkovits Sándor közreműkö-
désével a Bencés Székházban találtak 
munkavégzésre alkalmas termeket. A 
szigorú feltételekhez kötött munkakö-
rülményeket elsődlegesen Kaltenecker 
Lajos önkéntes segítségével építették 
ki. A cég működéséért a dolgozók fe-
lelősséget éreznek, és csak önmagukra 
számíthatnak.

Írta és fényképezte:
Kámán Z.

FARSANGOLTAK
Február 8-án délután a KÖSZHÁZ-ban 
farsangoltak az idősek. A Kőszegi Bú-
torszövetgyári Nyugdíjas Klub ekkor 
tartotta havonként esedékes rendez-
vényét közel ötven fő részvételével. 
A korosodó és a fiatalos vidámságot 
magukra öltött asszonyok, férfiak fa-
lusi lakodalom keretében töltötték el 
a délutánt. Otthonról hozott sajátos 
jelmezekbe öltözött fel egy népes csa-
pat a Jurisics várban, és lakodalmas 
menetben innét indultak vissza a tár-
sakhoz vőfély vezetésével. Énekelték a 
„Lakodalom van a mi utcánkban” dalt, 
majd a jelmezeseket nevetés, vidámság 
fogadta. Az örök hűségre vonatkozó 
kérdésre Péter, a vőlegény „talán” szó-
val, Piroska egy hangos igennel vála-
szolt. A vőfély eladta a menyasszonyt, 
táncba hívta a lakodalmasokat, és csö-
rögve hullottak a fémpénzek a tálba. Az 
aznapi vacsorához, borozgatáshoz ezt a 
pénzt már nem használták fel, szükség 
lesz arra a nyári kiránduláson, illetve 
a klub nőnapi programjához, amely-
re február 8-án közösen meghívták a 
Kőszegi Nyugállományúak Egyesületét. 
A Kőszegi Bútorszövetgyári Nyugdí-
jas Klub 44 éve működik, az alapítók, 
régi textilesek mostanra már csak fele 
arányban vannak ebben a „jó csapat-
ban”.  Ezt a minősítő kifejezést mondta 
a Rácz család tagja, Magdi néni, aki 
férjével Szegedről költözött Velembe, 
majd hét év után a sors visszavitte 
őket a szülőhazájukba. A klubtagokkal 
a kapcsolatuk megmaradt, a rendezvé-
nyekre visszatérnek. 
Müller Mihályné hat éve vezeti a klubot, 
folytatja Reményi Tibor, P. Burus Gyula 
és több más előd munkáját. Mindig 
megtartják a havi találkozókat, a cél 
nem más, mint a beszélgetés, kikapcso-
lódás. Lehetőséget ad erre a klubtársak 
Pogányokban lévő kertje, ahol jó idő 
esetén töltik el a délutánokat. A KÖSZ-
HÁZ-ban tartott klubnapra alkalman-
ként meghívnak egy-egy előadót. 

Írta és fényképezte:
Kámán Zoltán

NYUGDÍJASOK FALUSI LAKODALMA
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Anyakönyvi hírek
Születések: Neválovits Enikő és Héra Péter fia Levente, Lájer Evelin 
és Antalovics Ádám lánya Hanna, Móricz Krisztina és Wurst Balázs fia 
Noé Balázs, Papp Alíz és Harkai Norbert fia Zénó.
Házasság:  Hauer Petra – Molnár Gábor, Gróf Barbara – Lantos Márk, 
Gáspár Dóra – Kiss Ádám.                 
Halálozás: Rába Józsefné szül. Kovács Erzsébet, Hittaller Lajosné szül. 
Varga Irén. 

Művészeti szemle
A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház 2019-ben is megrendezi 
a hagyományos KI-MIT-TUD Művészeti Szemle döntőjét a Kőszegi és vá-
roskörnyéki általános-és középiskolai tanulók részére. 
Március 4. (hétfő) 14.00 óra - alsó tagozat.  Március 6. (szerda) 14.00 
óra - felső tagozat. Március 7. (csütörtök) 14.00 óra – középiskola. Már-
cius 9. (szombat) 14.00 óra - táncgála és felnőtt kategória. 
Nevezési határidő: 2019. február 25. (hétfő), ezért kérjük, hogy az is-
kolai fordulókat ennek függvényében ütemezzék! Kategóriák: vers-próza, 
ének, hangszeres zene, tánc, egyéb. Egy produkció maximális időtartama 
5 perc! A Művészeti Szemlét 2019. március 14-én a legjobb produkciók-
ból összeállított ünnepi gálaműsor zárja.
Művészeti Szemle Felnőtteknek 
A szemlére olyan felnőttek és csoportok jelentkezését várják, akik Kő-
szeg és környékén élnek, illetve csoportok esetén oda bejegyzett szék-
hellyel rendelkeznek. Szeretnénk lehetőséget adni azoknak a felnőttek-
nek, akik úgy érzik, szívesen megmutatnák másoknak is tehetségüket. 
Időpont: 2019. március 9. (szombat) 14.00 óra Jurisics vár lovagterme. 
Nevezési határidő: 2019. február 25. (hétfő). A nevezési lapot kitöltve 
juttassák el a Művelődési Központ irodájába (Rajnis u. 9.) vagy emailben 
a gelencser@koszeg.hu címre.
A produkciókat szakértő zsűri fogja értékelni, de minősítéseket a fellépők 
nem kapnak. A kiemelkedő előadásokat díjazzuk.

Megemlékezés
2019. február 25-én, hétfőn a Kommunizmus Áldozatainak Em-
léknapjára tisztelettel hívja Önt és Kedves családját Kőszeg Város Ön-
kormányzata, a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház, illetve 
a Kőszegi Polgári Kaszinó.
17.30 óra  gyertyás felvonulás a Jurisics térről a temető falán elhe-

lyezett emléktáblához, ahol beszédet mond dr. Kondora 
Bálint a Vas Megyei Közgyűlés alelnöke.

A megemlékezés után a Kőszegi Polgári Kaszinó várja az érdeklődőket 
a Jurisics vár KÖSZHÁZ-ba, Szamuely Tibor, a vörösterror magyar ark-
angyala című előadásra. Előadó: Dr. Ligeti Dávid történész, VERITAS 
Intézet.

Kőszeg rejtett kincsei
Kőszeg, 2019. március 22–30.
Két kikeleti hétvégén megelevenedik a múlt, megnyílnak Kőszeg rejtett 
kincsei, délceg tornyai, híres kápolnái, a kőszegi családok régi történetei 
és a város különleges természeti értékei is. A Bach Mindenkinek országos 
fesztivál keretében Kőszegen is felharsan a zeneszerző univerzális zenéje! 
Március a kultúra ünnepe Kőszegen! Várjuk Önöket szeretettel!




