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N agy já ték tér  a k icsik n ek
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Hatvankét apróság já r  az 
óvodába; egyharmaduk 
cigány, s arányuk évek óta 
változatlan. Nemrég bőví
te tték  a játszóteret is.

Ta r a n y

Az anyanyelvi nevelés mun
kánknak fontos része. A be

szédhibák kiküszöbölésében 
logopédus is segít, heti négy 
órában. Sok itt a hátrányos 
helyzetű gyerek — mondta 
dr. Kócziánné Papp Judit ve
zető óvónő. Az óvodai neve
lés sok mozgásra, játékra 
épül. Központi helyet kapnak 
benne a közös ünnepek, a ki
rándulás. A vezető óvónő el

mondta: sok segítséget kap
nak az önkormányzattól. Ha 
kis lépésekben is, de előbb
re tudunk lépni -  tette hoz
zá. Nemrég megkapta az óvo
da a szomszédos füves terü
letet, ott játszóteret alakítot
tak ki. Szeretnének szülői se
gítséggel új fajátékokat, má- 
szókákat is készíteni. B. M.

G y ü m ö lc sö t fa g y a sz ta n a k

Közösen szervezte m eg a
gyermeknapot a rinyaszentki- 
rályi és a kisebbségi önkor
mányzat; ezen 80 apróság vett 
részt. Volt tűzoltó- és rendőr
ségi bemutató, és a falu vál
lalkozóinak támogatásával 
kaptak ajándékot is.

K itáncolták a m ájusfát
Görgetegen, amit a közéleti és 
nyugdíjasklub férfiai állítottak 
a faluház udvarán. A népün
nepély hangulatát térzene 
emelte; borkóstolót tartottak, 
s végül utcabált.

Ötvöskónyl is pályázott is
kolája támogatására; a kis te
lepülésen 1-4. osztály van, s 
nagy szüksége van a segít
ségre. Pályázati pénzből sze
retné megépíttetni az önkor
mányzat a Fő utcai járdát is.

H azatértek  Andernachból
a nagyatádi Ady gimnázium 
diákjai, tíz napig a németor
szági gimnázium vendégei 
voltak. A 13 diák dolgozatot is 
készített a Rajna menti ro
mantikus emlékekről, s ezek 
fotóit most kiállításon mutat
ják be a gimnáziumban.

Koszorúcskát ta rto tta k  a
háromfai művelődési házban 
a felsőtagozatos tánciskolá
sok. A 24 kisdiák társastánc
tanulása ért véget ezzel a hét
végi gálával. Szüleiknek és a 
meghívottaknak mutatták be, 
mit tanultak 12 hét alatt.

Felú jítják  az u taka t A csur
gói szőlőhegy első és második 
dűlőjében rendbe tették az 
utat; a város önkormányzata 
félmillió forinttal támogatja az 
idén a hegyi-gazdák egyesüle
tét, hogy befejezzék az ötéves 
programot. így járható lesz 
minden szőlőhegyi út.

Tám ogatják az üdülést Há
rom bolhási nyugdíjas üdülé
sét támogatja a helyi önkor
mányzat; a balatonfenyvesi 
Őszi Napfény táborba mehet
nek egy hétre. Bakházáról és 
Háromfáról pedig ketten me
hetnek ugyanilyen segítség
gel. Az egyhetes nyaralás 
személyenként 12 ezer fo
rintba kerül, s ennek a felét 
fizetik az önkormányzatok.

Harminc em bernek ad 
munkát a Hegedűs Rt új hű
tőháza. Ez az utóbbi évek  
legjelentősebb csurgói be
ruházása; ma avatják fe l 
ünnepi külsőségek között.

C s u r g ó

A dél-somogyi málnatermelők 
évek óta panaszkodnak, hogy 
kiszámíthatatlan a piac. Jó két 
hét múlva kezdődik a málna
szezon, s úgy tűnik, az idén 
már lesz némi biztonság. Leg
alább is ezt sejteti a Hegedűs

Hamarosan friss zöld
hagyma, újkrumpli is gazda
gítja a szabási rehabilitá
ciós részleg konyháját; a 
gondozottak termesztik a 
haszonnövényt. S nemso
kára malacokat is nevelnek.

S z a b á s

Már rendezték a kastély mel
letti parkot: kavicsos ösvényt 
alakítottak ki s virágágyáso
kat. Ezt önként, gyógyulásuk 
érdekében végzik az otthon
ban lakó szenvedélybetegek.

Rt új hűtőháza Csurgón. Tu
lajdonosa, Hegedűs László azt 
mondta: kiegyensúlyozott pia
ci körülményeket szeretne te
remteni, ezért kezdett a fej
lesztésbe. Eredetileg 80 millió 
forintos beruházásról volt szó, 
de időközben módosítani kel
lett a terveket, így a hűtőházra 
150, a korszerű olasz csoma
golótechnológiára 50 millió 
forintot költöttek. Málnából 
800-900 tonnát tartósítanak 
az idén, s szeretnének megje
lenni a fagyasztott piros és fe
kete ribizlivel, fekete szeder-

— Nagyon fontos a foglal
koztatás is — mondta Nagy Ist
ván Béla, a Gondviselés szo
ciális otthonhoz tartozó sza
bási rehabilitációs részleg ve
zetője. — Az a cél, hogy a be
teg visszanyerje az önbecsülé
sét, erősítse kapcsolatait a 
környezetével, s mielőbb ké
pes legyen az önálló életre.

— Együtt dolgozunk velük, 
s nagyon hatásos a személyes 
példa — mondta Horváth Vik- 
tomé főnővér. — Ezzel új fel
adatokat is ad az ápolóknak.
A hónap végére valószínűleg

rel, szilvával, esetleg a geszte
nyével is. A Hegedűs Rt-nél 
már javában tart a szezon, 
mert kísérletképpen epret is 
■feldolgoznak. Igaz, csak 50-60 
tonnányit. Jószerével még el 
sem készült az üzem, a tulaj
donos máris újabb terveket 
sző. Azt mondja, kénytelen 
tovább fejleszteni, mert egyre 
többen telepítenek gyümöl
csöst a környéken, sőt Segesd 
térségében is. A részvénytár
saság ezért jövőre nemcsak 
Csurgón, hanem Segesden is 
bővíti a hűtőházát. Nagy Jenő

már foglalt lesz minden hely. 
Most 30 szenvedélybeteget, 
többségében alkoholistát gon
doznak. Egészségük javulása 
is mérhető — mondta Nagy 
István Béla. — Olyan foglal
koztatás is lesz, ami lehetővé 
teszi, hogy fizetést kapjanak.
■Hamarosan a Luxin kft reha

bilitációs szervezettel együtt
működve kialakítják a műhe
lyeket. Szövés ad elfoglaltsá
got és rongyszőnyeget készí
tenek majd a gondozottak. A 
célszerű tevékenységgel pénzt 
is kereshetnek. Bíró Mária

K onyhakert a gyógyulásért

A mi falunk híres embere

Kerék Im re, a költő
A mi falunk híres embere 
Kerék Im re költő, műfor
dító, kritikus. Több kötete is 
m egjelent már. Somogy is
mert emberei közé tartozik, 
versei gyakran m egjelentek  
a Somogyi Hírlapban is. 
Sopronban él, de em lékei 
Háromfához fűzik; gyakran 
meglátogatja szülőfaluját.

HÁROMFA

Egyik látogatása alkalmával 
kerestük meg Kerék Imre köl
tőt, hogy riportot készítettünk 
vele. Megkértük, hogy mesél
jen a gyermekkoráról.

— A szüleim parasztok vol
tak. Kiskoromtól láttam nehéz 
munkájukat. Sokszor kivittek 
magukkal a mezőre. Minden 
régi emlékem ide köt; sokat 
fürödtünk a pajtásaimmal 
nyaranta a Rinya-patakban, és 
horgásztunk is.

— Hogyan fordult érdeklő
dése az irodalom felé?

— Apám a falu népi zeneka
rának a prímása volt, és jó pár 
népdalra megtanított. Első 
verseimet is népdalok mintá
jára írtam. Mikor megmutat
tam a versesfüzeteimet Szrés 
Jánosnak, a magyartanárom
nak, szívesen segített, hogy tá
jékozódjam az irodalomban.

— Melyek a kedves kötetei?
— A Zöld parázs, majd a 

Visszhang, a Születésem hava, 
s még néhány kötet, válogatás.

— Van-e valami hobbija?
— Igen, a természet világa, 

az erről szóló könyvek olva
sása. Szívesen nézem a művé
szettörténettel kapcsolatos 
filmeket is. Jólesik az is, hogy 
szülőfalum tanulóit ennyire 
érdekli életem és munkássá
gom. Külön öröm számomra,

hogy rám esett a választáso
tok, s mert ilyen kedvesek vol
tatok, megajándékozlak ben
neteket egyik új versemmel.

N aptár
Január elöl jár, 
gőgös nyakú vén gúnár.
Burkolózva prémbundába 
február ballag utána.
Március garabonciás, 
hótakaróba lyukat ás.
Április bolondos, 
madarat hajigái falombhoz
Május viruló, zöldellő, 
titkot rejtő, zöld erdő.
Június: gabonánk sárgul már, 
kaszát kalapál Péter-Pál.
Július: aratunk, hőség van, 
korsó hűsöl az árnyékban
Augusztus rendez parádét: 
éjszaka csillag-tűzijáték.
Szeptember: az ég óriás 
szilva, rászáll a Nap-darázs.
Október: dallal, víg szóval 
hangos a szőlős domboldal.
November ködöt szipákol, 
szeleket ereget bő zsákból.
Dérrel-durral, duzzogva 
december a havat meghozza.

— Nagyon köszönjük a verset. 
Bácskái Renáta-Fehér Katalin
7. oszt. tanulók, az iskola 

irodalmi szakkörének tagjai

* * *
Kedves gyerekek! Várjuk falu
tok, városotok érdekes embe
reit bemutató írásotokat. A ter
jedelem kettes sortávolsággal 
gépelt, két oldalnál lehetőleg 
ne legyen hosszabb. A szerző
ket megajándékozzuk, A borí
tékra írjátok rá: „A mi falunk 
(városunk) híres embere!"

M egúju lt a  hősi em lékm ű Felújították az 1. világháborús em
lékművet Kutason. Renováltatják a talapzatát, fölvésték újra a 
négy ország harcterein elesett katonák nevét. Képünkön: Török 
Róbert dolgozik a talapzat felújításán f o t ó : b ír ó  M á r ia

Verseny sodrófával
Száznál több szülőt, gyere
ket sikerült megmozgatni 
Háromfán a sportnapon, 
m elyet az iskola gyermek- 
szervezete rendezett. Új
donság volt idén a szülők, 
tanárok tré fás  versenye.

H á r o m f a

Közös tornával kezdtük, majd 
az osztályok közötti sorverse
nyek következtek — mondta 
Kása Istvánná, a gyermek- 
szervezet vezetője. — A gyere
kek és felnőttek versengésén 
kívül volt kézilabdakupa, tor
nabemutató, sok szurkolóval.

A sikeres versenyzőket a 
támogatók révén hasznos tár
gyakkal és csemegével jutal
mazták. A tuskódobálásban 
például Mazaga Zoltánná és

id. Krasecz László lett az első. 
Szabó Lászlóné hajította leg
messzebbre a sodrófát, és Kö
ves Istvánná futott — zsákban 
— a leggyorsabban. Horváth 
István, Barzsó Ferenc és Bács
kái János bizonyult a legjobb 
kötélhúzónak, a legerősebb 
nők: Krasecz Lászlóné, Fo- 
domé Basa Angéla és Trat- 
nyek Gyuláné. A gyerekek 
sorversenyében a negyedike
sek és nyolcadikosok nyertek.

S hogy éhen ne maradjon a 
fáradt sereg, száztíz adag bab
gulyást főzött Györke József. — 
Ót kilogramm babot, hat kiló 
húst, másfél kiló hagymát 
használtunk fel — sorolta az 
összetevőket. S hogy még mit 
főzött bele, az titok maradt, a 
babgulyás azonban az utolsó 
cseppig elfogyott. B. M. Egész sereg gyermek szurkolt osztálytársainak és a szülők is a különböző versenyeken fotó : b ír ó  m a r ia

Új harangot 
öntetnek
Új harangot akarnak a 
reformátusok; már ké
szül az őrbottyáni mes
ternél. Sokat áldoz tem p
lomára a gyülekezet.

K u t a s

Egyetlen harangjukat a régi 
harang maradványaiból 
öntették. Most újabb, 115 
kilós harangot készíttet a 
református gyülekezet. A 
templom teljes felújítását 
két éve kezdték, és mára 
megfiatalodott az épület. A 
múlt héten végeztek a tető 
javításával. A gyülekezet 
száznegyvenhat, többnyire 
nyugdíjas tagja már csak
nem 900 ezer forintot adott 
a templom renoválására.

Több lehetőségük van a játékra a taranyi kisgyerekeknek, miután bővítették a játszóterüket


