Orci Hírmondó
2006. december 20.

Az önkormányzat hírlevele

I. évfolyam 3. szám

Minden
szívből szóló karácsonyi
énekben,
A kandalló ropogásában
és melegében,
Az ünnepi ebéd közben,
a beszélgetésben és
nevetésben,
Minden képeslapban
amit egy barát,
vagy a család küldött,
Minden amit ebből
meghallunk,
és ami elgondolkodtat
bennünket…
az maga a szeretet.

Tisztelt Orci Lakosok!
A születés, az újjászületés, a remény és a fény ünnepe a karácsony. A sötét
téli éjszakákon fénybe borulnak az utcák, a házak, a templomok, és ebben a
fényben megújul a remény. Kis és nagy közösségek reménye, hogy változik a
világ: jobb lesz ezután.
Nehéz ellentmondásokkal teli esztendőtől búcsúzunk. A legfontosabb, amit
magunkkal vihetünk, az maga a remény, mely éltet bennünket, hogy ami jön, az
jobb lesz.
A történelem megtanított bennünket, hogy csak magunkra számíthatunk.
Szűkebb és tágabb környezetünk legfeljebb a jobbhoz vezető feltételeket
biztosítja. Lépni nekünk kell. Egyénenként és egységesen is.
Falunknak, Orcinak készülőben van az előbbre lépést segítő terve. Ehhez
hívom barátsággal és szeretettel településünk minden polgárát. Meggyőződésem:
akkor válhatnak igazán valóra személyes és családi terveink, ha valóra válik a
falué is. Itt élünk, itt dolgozunk, és itt akarunk boldogok, megelégedettek lenni.
Békés karácsonyt és sikeres új esztendőt kíván

Sovák Lajos
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Önkormányzati hírek

Tájékoztató
az önkormányzat november 27-i üléséről
A képviselőtestület megtárgyalta és elfogadta az önkormányzat 2006 III. negyedévi költségvetési
beszámolóját. Az ülésen részt vett Szlávik József volt polgármester is.
A képviselőtestület –egyebek közt– még az alábbi döntéseket hozta:
1.)

A KVG ZRt. a szemétszállításért a jövő évtől –tíz százalék feletti– áremelést tervez. A
képviselőtestület 7 %-os emelést kíván elfogadni.

2.)

A Kaposvárra és Toponárra járó óvodások és iskolások után –a 2005/2006 évre– Orci községtől
5.682.000.- forint hozzájárulást kér a kaposvári polgármesteri hivatal.

3.)

A képviselőtestület a gyér érdeklődés és a magas működési költségek miatt felfüggesztette a mozi
működését. A mozi helyett a Teleházban 2 számítógépet állított üzembe és ping-pong asztal
vásárlását is tervezi. A képviselőtestület egyben tervezi a mozi üzemeltetésének bérbe adását.

4.)

A képviselőtestület a Kultúrház bérleti díját 1.000.- forint/órában határozta meg.

Együttes ülés
December 4-én együttes ülést tartott a zimányi és az orci önkormányzati képviselőtestület az orci
kultúrházban.
A körjegyzőség III. negyedévi költségvetési beszámolójának elfogadása mellett a két testület
megtárgyalta a Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete által végzett ellenőrzés
tapasztalatait, és a szükséges intézkedéseket.
Az ülésen szót váltottak a 2007-2013 közötti együttes fejlesztési célokról, a falvakat érintő ügyekről, és
az eddigieknél szorosabb együttműködési formákról (pl. együttes pályázatok, falunapok, nyugdíjas
találkozók, ifjúsági rendezvények).
V. F.

S. L.

Lesz nyugdíjas klub Orciban!
Az elmúlt héten elhatározás született a községi nyugdíjas klub megalakítására. A szervezési
feladatokat vállalták:
Dézsi Katalin, Halmai Gyuláné, Hering Sándorné, Hideg Sándorné, Kósa Józsefné, Mikó
Róbertné, Dr. Sághy Erzsébet, Dr. Sugár László, Trevisán Gyula és Virág Zoltánné.
A célok között szerepel: összejövetelek, szórakoztató rendezvények szervezése, kirándulások,
karitatív akciók lebonyolítása.
A klub alakuló összejövetele 2007. januárjában lesz, melyre a falu összes nyugdíjasa
meghívást kap.
A szervezők mindenkit szeretettel várnak.
Futó Dóra

Önkormányzati hírek

Köszönjük!
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A TAURINA-KANIZSA Kft. segítséget nyújtott az orci önkormányzat
működéséhez. Köszönjük!

A Kapostáj ZRt, a BEST FINISH Kft. és a Nomád Kkt. hozzájárult az
orci gyerekek Mikulás ünnepségéhez, az ajándékcsomagok elkészítéséhez. Köszönjük!
A BITT Kft. számítógépeket ajándékozott a Teleház részére, ezzel duplájára nőtt az Internet
hozzáférés lehetősége. Köszönjük!
A könyvtár részére használt könyveket adományozott Barna Éva és Benkő Béláné.
Köszönjük!
A könyvtár részére az Ezermester c. újság 1970-1987 közötti számait ajándékozta Veres
Kálmán. Köszönjük!
Az Orci Hírmondó karácsonyi (3.) számának megjelenését Dobos Norbert támogatta.
Köszönjük!
A játszóház részére eljuttatott kellékeket köszönjük!

ÉRTESÍTÉS

A Kapos Volán értesíti a lakosságot, hogy az ünnepek alatt
az alábbi autóbusz járatok nem közlekednek.
December 24-én, 25-én és 31-én
Zimányból 17.48 órakor már nem indul autóbusz
Kaposvárról 19.25 órakor már nem indul autóbusz
December 27-én, 28-án és 29-én
Zimányból 5.50-kor és 16.50 nem indul autóbusz
Kaposvárról 5.20-kor és 16.20 nem indul autóbusz.

Várjuk felajánlásaikat
Kapos Volán Zrt.

Tisztelt Orciak!

2006-ban elhaláloztak
Nyári Jánosné
Böröcz Károlyné
Packy János
Ács-Gergely Csabáné
Koncz József

Szükségét látjuk, ezért kezdeményezzük és kérjük szíves
felajánlásaikat közösségi célokra.
Várunk:
- új íróasztalt az orvosi rendlőbe,
- könyvet a könyvtár részére,
- számítógép asztalt a Teleházba.
Előre is köszönjük.
Ifjúsági és kulturális munkacsoport
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Karácsony
„Mert úgy szerette Isten e világot, hogy egyszülött Fiát adta,
hogy, aki hisz Őbenne el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”

A Fiú érkezik !

Réges – régen , nem sokkal karácsony előtt egy lelkész indult útnak
a hideg estében, hogy még egy utolsó kísérletet tegyen egy házaspárnál, akik válni készültek.
Már hónapok óta megromlott közöttük a kapcsolat, visszafordíthatatlan volt. Harminckét évi
együttélés után úgy gondolták mindketten, hogy nem bírnak tovább együtt élni. Elég volt a bajokból, a
problémákból, nem tűrnek tovább egymásnak. Nem volt miért együtt maradniuk. Fiúk, egyetlen
gyermekük már régen elköltözött otthonról, sőt az országból is. Hallani már nem hallottak felőle, nem
jelentkezett.
A lelkész segíteni akart nekik. Jól ismerte őket, hiszen már régóta a gyülekezet tagjai voltak.
Minden vasárnap ott ültek a templomba és minden alkalmat megragadtak, hogy másokon segítsenek.
Most azonban nekik volt szükségük a segítségre. A lelkipásztor beszélt nekik a szeretetről, a kitartásról, a
megbocsátásról, megpróbált az érzelmeikre hatni, majd az értelmükre, de hasztalan. A két ember, mint
két idegen ült a lelkész mellett. Mindketten a padlót bámulták és arcukon közöny és érdektelenség
látszott. „Nincs visszaút.”- gondolta a lelkész. Már ő is feladta, amikor megszólalt a bejárati ajtó
csengője. Az asszony megdöbbenve kelt fel helyéről és lassan az ajtóhoz ment. Az ajtóban egy
távirathordó állt, levelet nyújtott át az asszonynak. Lassan kibontotta majd olvasni kezdte: „Még
karácsony előtt érkezem. Velem jön feleségem és kislányunk is. Csók: fiatok.”
Az asszony visszament a szobába, megállt az ajtóban és csak annyit mondott : „A fiú ékezik!” A
férj rámeredt, majd felállt és lassú léptekkel felesége felé indult. Nem szóltak egy szót sem, csak egymás
szemébe néztek és lassan könnycseppek jelentek meg szemükben. A férj gyengéden átkarolta feleségét és
rámosolygott. A vendégük tudta, hogy rá ott már nincs szükség. Az az egy mondat mindent
megváltoztatott, neki már nem volt dolga. Csendben felállt és hazaballagott a havas utcán, saját
családjához, úgy, mint aki csodát élt át.
Advent és karácsony ugyanezt a csodát tartogatja nekünk és ezzel az üzenettel kopogtat be szívünk
ajtaján: „A Fiú érkezik!”. Biztos vagyok benne, hogy mindannyiunknak szüksége van ilyen csodákra.
Ha igazán szeretnénk átélni a karácsony üzenetét ne zárjuk be az ajtót előtte. Ne csak az
ajándékokkal, a fa és az ünnepi ételek illatával legyen tele házunk, hanem a hálaadás örömével is. Az
ünnep mindannyiunkat hívogat, mindannyiunknak személyes üzenete van. Mennyei Atyánk elküldte Fiát
ebbe a világba. Odaadta azt, akit a legjobban szeret, azért, hogy nekünk, teremtményeinek örök életet
szerezzen. Ne felejtkezzünk meg erről az ajándékról sem! A Fiú érkezik, és mindenkihez be akar térni,
nyissuk ki szívünk ajtaját. Legyen ez a karácsony más, mint az eddigiek, legyen teljes!
Áldott és békés karácsonyt mindenkinek!
Perpékné Papp Éva
református lelkipásztor

2006-ban születtek
Nagy Sebestyén
Pucz Zalán
Deák Léna
Perpék Gergely
Hering Vivien
Szak Benjamin
Illés Anna
Kmeczik Zétény Ábris

02.03.
02.22.
07.11.
07.19.
08.07.
08.11.
11.22.
11.28.

„Amelyik családba
gyermek érkezik,
az arcokra szelíd
mosoly költözik,
hozzánk isteni
gyermek született,
ünnepeljük mind
az ÉLETET!”

Karácsony

Karácsonyi gondolatok
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Jézus születésének történetét szinte minden ember ismeri.
Hallott a júdeai puszta és a betlehemi barlang
eseményeiről.

Ismeri a szegény názáreti ifjú pár Mária és József betlehemi utazásainak viszontagságos
körülményeit, a róluk szóló bibliai elbeszéléseket. Jézus születésének történetét azonban a Szentírás
más módon is megörökítette. Szent János evangélista leírásában nincs szó angyalokról és
pásztorokról, a betlehemi csillagról és a fényes csillagról. Szent János evangéliuma mégis ugyanezt
az igazságot közvetíti csak éppen másként, a lényegre szorítkozva. Ez a lényeg pedig a következő:
„Kezdetben volt az Ige, az Ige Istennél volt és Isten volt az Ige, Ő volt kezdetben Istennél. Minden
általa lett nélküle semmi sem lett, ami lett. Benne az élet volt, s az élet volt az emberek világossága.
„A világosság világít a sötétségben, de a sötétség nem fogta fel.” Jánosnál a betlehemi éjszaka
történetét egyetlen mondatba összesűrítve olvashatjuk: „S az Ige testté lett, és közöttünk élt. Isten
Fia, aki a világba jött a világ világossága, aki eljött hozzánk sötétségben tapogatózó emberek közé.”
Kiemeli az evangélista, hogy „övéi közé jött az Ige, de azok nem fogadták be. Ám akik befogadták,
és hisznek nevében, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek.” A karácsonykor
megszülető isteni üdvözítő az igaz hit világosságát hozta az embereknek, és megnyitotta előttünk a
Mennyei Atya országának kapuját.
Krisztus világosságának fényében kell élnünk. Éljen hitből szegény és gazdag, államférfi és
állampolgár és akkor mindannyian meglátjuk majd „az Atya Egyszülöttjének dicsőségét”, akit
kegyelem és igazság tölt be. Ha így élünk, nem csak egy-két napra leszünk boldogok. Mindennap
élvezni fogjuk isteni üdvözítőnk jóságát és megtapasztaljuk, hogy Krisztus világossága elűzi a világ
összes árnyát.
N. M.
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Karácsony

A karácsonyi képeslap története
Kedves szokás karácsony táján
távoli ismerősök, barátok köszöntése
karácsonyi
képeslappal.
Gondolták volna, hogy több mint
százharminc évvel ezelőtt küldték
el az első üdvözlőlapot? De nézzük
csak sorjában, hogy is alakult ki ez
a hagyomány!
Karácsonyi képeslapokat először gyerekek készítettek az
iskolában. A legszebb kézírásukkal
írták a lapokra az üdvözleteket és
díszítették szebbnél szebb rajzokkal azokat. Ezzel ajándékozták meg
szüleiket, testvéreiket, barátaikat. A
kereskedők körében szintén szokás
volt különleges formákkal díszített
karácsonyi üdvözlőlapokat küldeni
a barátoknak, ismerősöknek.

Nagyon
változatosak,
ötletesek és szépek voltak ezek
a múlt században készített
üdvözlő-kártyák. Az első
karácsonyi képeslap ötlete egy
angol úr, Sir Henry Cole
nevéhez
fűződik,
aki
érdeklődött a művészetek
iránt. 1843 decemberében
elhatározta, hogy személyes
üdvözleteket ír a barátainak.
Üdvözlőkártyákat nyomtatott
– összesen 1000 darabot –, és
azokat küldte el ismerőseinek.
Európában
a
színes
nyomtatás fejlődésével, 120
évvel ezelőtt terjedt el a
karácsonyi
képeslap.
A
postaforgalom úgy megnőtt,

hogy a postahivataloknak hetekkel
karácsony előtt fel kellett hívniuk a
lakosság figyelmét arra, hogy
időben
adják
postára
képeslapjaikat,
hogy
azok
karácsonyra megérkezzenek a
címzettekhez.
Ma már sokféle képeslapot
vásárolhatunk: különböző méretűt,
formájút, de akár zenélőt is. Mégis
– a régi, szép hagyományt őrizve –
arra biztatunk mindenkit, hogy
készítsenek képeslapot, s ezzel
örvendeztessék meg szeretteiket.
Az ilyen személyes ajándékkal még
nagyobb örömet szerezhetnek
családtagjaiknak.
Oláh Kamilla

Karácsonyi ajándékozási szokások a nagyvilágban
A szeretet ünnepének szokáskörében a nemzeti
sajátosságokat hordozó étkezési hagyományok
mellett lassanként kialakult az ajándékozás rítusa is.
A karácsonyi ajándékozási tradíciók ugyan szinte
országokként és nyelvterületenként mások, azért
nem nehéz észrevenni a hasonlóságokat.
A gyerekek természetesen mindenütt azért is
várják a karácsonyt, mert ilyenkor ajándékokat
kapnak. A magyar családokban a Jézuska, hozza a
meglepetéseket. A velünk szomszédos Ausztriában
Christkindl, vagyis karácsony szülötte az
ajándékhozó. Németországban Weihnachtsmann,
vagyis
Télapó
(szó
szerinti
fordításban
Karácsonyapó) a "felelős" a csomagok fenyőfa alá
"csempészéséért".
Az
angoloknál
Father
Christmasra (szó szerint szintén Karácsonyapónak
fordítható) várnak a gyerekek. A mi szokásainktól
eltérően az angol gyerekek nem Szenteste
(Christmas Eve), hanem december 25-én reggel
kapják meg a csomagokat. A brit mesék szerint a

Télapó a kéményen keresztül érkezik és a
kandallóból bújik elő, az ajándékokat pedig egy
hosszú, vastag zokniba rejti el
Olaszországban
és
Spanyolországban
az
ajándékozás fő napja nem Szenteste, avagy
karácsony napja, hanem Vízkereszt napja, vagy
annak előestéje januárban. A gyerekek arrafelé a
karácsonyi ünnepkört lezáró Vízkeresztkor várják
az ajándékhozót.
Az Amerikai Egyesült Államokban a Karácsony
fényét kicsit elhomályosítja a november végi
Hálaadás ünnepe. Az amerikai gyerekek azért nem
járnak rosszul, hiszen alig egy hónap leforgása alatt
két családi ünnepen lehet ajándékot kapni. Az
amerikai gyerekek meséiben Santa Claus, azaz
Mikulás rénszarvas szánon érkezik és az angol
mintának megfelelően a kéményen keresztül
lopózik be és rejti a fenyőfa alá az ajándékokat
Kmeczik Tamás

Karácsony
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A karácsonyfa története
Ma már el sem tudnánk képzelni a karácsonyestét karácsonyfa nélkül. Talán ez a legszebb és leglátványosabb
ünnepi szokás. A különböző ünnepek során a fák, örökzöld növények szerepe jelentős volt, minden népnél. A
magyar népi hagyományokban a karácsonyi életfa vagy termőág tekinthető a karácsonyfa elődjének. A
karácsonyfa, bibliai eredetű magyarázat szerint õsi, családfa jelentéssel bír; eszerint ez a fa Jézus családfáját is
jelenti. Kapcsolatba hozzák a bibliai tudás fájával is, hiszen karácsony napja az első emberpár: Ádám és Éva
napjára esik. A karácsonyfa-állítás német eredet Szilveszter estéjére malacot és kakast kell sütni. Egyik eltúrja,
másik elrúgja az óesztendőt szokás, a 17. században terjedt el. A németek abban a hitben éltek, hogy a téli
napforduló idején a gonosz szellemek, a halottak szellemei kiszabadulnak és szabadon csatangolnak a világban.
A kísértetektől az emberek csak úgy menekülhetnek meg, ha az élet örökzöldje, a fa alá húzódnak. A
hagyomány szerint Luther Márton állított először karácsonyfát
gyermekeinek. Ő azonban már Jézus születésének tiszteletére
állította a fát és számtalan kis gyertyát gyújtott rajta. Az első,
történelmileg is megalapozott adat 1605-bõl származik. Egy
strasbourg-i polgár jegyzetei arról árulkodnak, hogy városában
akkoriban terjedt el, hogy fenyőfákat állítanak. A fákat
gyümölcsökkel,
papírkivágásokkal,
aranyláncokkal
és
édességekkel díszítették. Magyarországon csak a múlt század
második felében kezdett elterjedni ez a szokás a bécsi udvar
ösztönzésére. Először csak a nemesi családoknál, később a
módosabb polgároknál is. A parasztok körében csak ebben a
században, sokaknál csak 1945 után honosodott meg a
fenyőfaállítás. Angliában ma sem szokás fenyőfát állítani,
helyette fagyöngyből készült koszorút függesztenek a mennyezetre. Van ahol az a hiedelem él, hogy a
karácsonyfát is az ajándékozó földöntúli lény hozza.
Magony Eszter

Csendbe csengő,
halkan
tovahangzó
és dagad a
mélyből új
harangszó,
hozzon néked
örömet és békét.

Karácsonynak Szent estéjén
Fenyő alatt állok békén.
Ahogy áttör a tűleveleken a fény
Úgy gyúl ki szívemben az érzés:
A kis Jézus szeretetet hoz és békét
Boldog Karácsonyt!

Kiskarácsony, nagykarácsony
Isten fényét szórja rátok
Tiszta szívnek erejével,
Költözzön a szívetekbe.

Jégvirág költözzön mindegyik
ablakba,
Gőzölgő kalácsból jusson az
asztalra.
Legyen sok ajándék - szívemből
kívánom -,
s hogy gazdagon, örömökben
teljen a Karácsony!
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Karácsonyi hiedelmek

DECEMBERI IDŐJÓSLÁS, HIEDELMEK
Ha a veréb fészkébe szalmát
hord, állandóan nagy hideg lesz.
Fagyos időben, ha kis hó esik,
sokáig tart a fagy.
Sok hó, sok búza.
Ha karácsony hava zöld, Húsvét
napján havas a föld.
Ha karácsony éjszakáján esik a földre a hó, bőven
terem minden jó.
Ha a karácsony esős, szeles, búzának és bornak szűk
termése lesz.
A „hivatalos” évszakváltás küszöbén mondogatták
régen ezt a népi megfigyelést: ha korábban beköszönt
a keményebb tél, akkor előbb véget is ér majd, s nem
rontja meg a tavaszt.
December huszonkettedikéig, Zénó napjáig
(reggel 8 óra 44 perckor van a téli napfordulat) a
népi kalendárium is igen zsúfolt emlékeztetővel
színesíti az ünnepvárás adventi hangulatát.
Régebben – a Lucát követő – Szent Nikázius
vértanú napját is számon tartották a karácsonyra
készülődők, főként a gazdasszonyok. Ez a dátum
jelezte a házkörüli rendcsinálás kezdetét. Féregűző
nap lévén Baranyában a viccelődő férfiak azt
javasolták az asszonyoknak, hogy hajnalban
ruhátlanul kerüljék meg a házat, és vesszővel
hajtsák el a patkányokat, egereket. Másfelé
elegendőnek tartották a „védekezéshez”, ha a
féregűző Szent nevét a küszöbre írták.
Az esztendő legrövidebb és rendszerint legködösebb
napjait enyhítette – tizenhetedikén – Szent Lázár
névünnepe – a hiedelem szerint. A bibliai Mária és
Márta fivérét Jézus támasztotta fel, s Lázár lett a
betegek védőszentje.
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Ádám-Éva napjának estéjén köszönt ránk a téli
ünnepkör legnagyobb ünnepe: nagykarácsony estéje
Minden fogásbó1 az első falatot, többfelé, a
megmaradt morzsákat – az asztál alá helyezett
növényi magvakkal együtt – a jószágoknak tették
félre, hogy szaporák legyenek.
Az egyazon almából szétosztott gerezdek közös
elfogyasztása jelentette, hogy együtt maradjon a
család.
Ugyancsak babonás hiedelmek társultak az éjféli
miséhez is. A Luca-székre állók megpillanthatták a
falu boszorkányát, még a hívekre leselkedő
gonoszokat ostorcsattogatással riasztották el a
pásztorok, köszöntvén vele Jézus Krisztus születését.
Természetesen elmaradhatatlan alkalma volt a
karácsony esti örömszerzésnek a házról házra járó
gyerekek ablak alatti köszöntő éneke, rigmusos
mondókája.
Már talán feledésbe merült a Krisztus-tuskó
égetésének ősrégi szokás is, karácsony estéjén. A
kiszemelt tuskót a ház szabad kéményes tűzhelyén
gyújtották meg, s ha sikerül elérni azt, hogy 12
éjszakáján keresztül égjen, akkor ez bőséges áldást
jelentett az elkövetkező esztendőre. Megóvta a házat
a tolvajoktól, tűzvésztől és más csapásoktól. Gyógyító
erőt tulajdonítottak a visszamaradt hamunak is:
belekeverték az állatok takarmányába, s a hóborította
földekre is szórtak belőle, hogy növeljék a talaj
termékenységét. Szilveszter estéjére malacot és
kakast kell sütni, egyik eltúrja, másik elrúgja az
óesztendőt.
Magony Eszter

Karácsonyi receptek
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Halászlé
(5 literhez)
Hozzávalók:
- 3-3 db közepes méretű keszeg és kárász
- 4-5 db nemeshal (ponty, amur, harcsa) feje és farktöve
- halszelet (2 db 1-1,5 kg-os ponty, amur, vagy harcsa)
- ikra
- 4 nagy fej vöröshagyma
- só, pirospaprika, víz, étolaj
A hagymát félbe vágjuk és a hallal együtt 5 liter vízbe feltesszük főni. A forrástól számítva 20 percig főzzük,
majd a levét leszűrjük. A halhúst leszedjük a gerincről (kiszálkázni nem fontos), és apró lyukú húsdarálón kétszer
ledaráljuk, ezzel eltűnnek a szálkák. Egy fél főtt hagymát is hozzádarálunk.
A leszűrt levet visszatesszük a tűzre, beletesszük a ledarált halmasszát. Ha elkezd forrni beleöntünk 1,5-2 dl
olajat, hozzáadunk 5-6 evőkanál tört pirospaprikát, ízlés szerint cseresznyepaprikát is. Ezután hozzáadunk fél liter
házi paradicsomlevet, vagy 10 dkg paradicsomsűrítményt.
Belerakjuk az előre besózott halszeleteket és az ikrát.
Az újraforrástól számítva még 10 percig főzzük, szükség esetén ízesítjük és forrón tálaljuk.
Jó étvágyat kívánok:

Futó László

________________
Gesztenyével töltött pulyka
Hozzávalók 8 személyre:
1 konyhakész bébipulyka
37 dkg sertéshús
15 dkg füstölt szalonna
50 dkg főtt gesztenye
25 dkg csiperkegomba
30 dkg hosszú szemű rizs
1 fej vöröshagyma

50 dkg aszalt szilva
1 szikkadt zsemle
2 dkg liszt
2 tojás
3 dl száraz vörösbor
8 dkg vaj vagy margarin
2 evőkanál cukor

2 dkg paradicsompüré
citromhéj, 1 rúd fahéj
3-4 szegfűszeg
1 teáskanál majoránna
reszelt szerecsendió
só, bors

Elkészítés:
A zsemlét vízbe áztatjuk, kinyomkodjuk, és a sertéshússal együtt ledaráljuk. Hozzágyúrjuk a főtt,
széttört gesztenyét, a tojásokat és 5 dkg vajat. Sóval, borssal, majoránnával, szerecsendióval ízesítjük.
A pulykát kívül-belül besózzuk, majd megtöltjük a húsos- gesztenyés masszával. A nyílást
összevarrjuk.
A pulykát tepsibe helyezzük, szalonnaszeletekkel befedjük, és kevés vízzel meglocsoljuk.
Lefedve, előmelegített sütőbe toljuk. 200 fokon (gáztűzhelynél 3-as fokozaton) két és fél óra hosszat
sütjük. A fedőt levesszük, a szalonnaszeleteket félretesszük. A pulykát a pecsenyelével locsolgatva,
kb. 30 perc alatt pirosra sütjük.
Közben az aszalt szilvát felöntjük a vörösborral. Cukorral, fahéjjal, szegfűszeggel, citromhéjjal
ízesítjük, majd 15 percig főzzük.
A maradék vajon üvegesre pároljuk a kockákra vágott hagymát, majd megpirítjuk a félbevágott
gombát. Hozzáadjuk a rizst, felöntjük 7,5 dl sós vízzel, és lefedve, 20 perc alatt megpároljuk.
A megsült pulykát kivesszük a sütőből. A pecsenyelevet kevés vízzel felöntjük, belekeverjük a
paradicsompürét, és liszttel besűrítjük A rizst tálra halmozzuk, és ráfektetjük a pulykát. Vörösboros
aszalt szilvával körítjük. A mártást külön kínáljuk hozzá.
Jó étvágyat kívánok:

Oláh Mária
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Ünnepségek

Mikulás ünnepség
December 2-án nagy sürgölődésre figyelhettek fel az
orciak. A kisgyerekek Mikulás ünnepségre igyekeztek a
kultúrházba. Sok-sok éneklés után megérkezett a várt Télapó.
Lovaskocsival jött, két fiatal krampusz kísérte és négy kosár
ajándékot hozott. Nagyon megörült, amikor meglátta a csillogó
gyerkőc-szemeket. A szakállas öregúr fáradságos munkájának
köszönhetően minden lurkóról tudott jót és rosszat mondani. A
gyerekek az ajándékcsomagot meglátva megígérték, hogy jövőre
kevesebbet fognak rosszalkodni, és többet segítenek a
szüleiknek. A nagyobbak közül sokan mondtak verset, és
énekeltek is a Télapónak. Az sem járt rosszul, aki a végére
maradt, ugyanis mindenki kapott sütit és üdítőt.
Jövőre is gyere el, várunk Télapó!
(Sz)

MEGHÍVÓ
Tisztelt Orci Lakosok!
Szeretettel meghívjuk Önöket a közösségi

Karácsonyi Ünnepségre, amely
december 22-én (pénteken) 1800 órai kezdettel lesz a Kultúrházban.
Mindenkit szeretettel várunk!
Ifjúsági és Kulturális Munkacsoport

Boldog új esztendöt
kivánunk!
a szerkeztöség tagjai

