Orci Hírmondó
2009. június 30.

Az önkormányzat hírlevele

Orci madártávlatból

4. évfolyam 2. szám

Versenyfelhívás
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Versenyfelhívás!
Tisztelt Orci Lakosok!
Községünk hírnevének növelése, lakóhelyünk szebbé, otthonosabbá
tétele érdekében ismételten

„Virágos, gondozott porta”
versenyt hirdetünk.
Ideje: 2009. június 1-től október 1-ig.
Az értékelés szempontjai:
 a lakóházak és az udvarok virágosítása, parkosítása;
 a lakóházak előtti utcarészek tisztán tartása.
Díjazás: vásárlási utalvány
I.
II.
III.
IV.
V.

helyezett porta:
helyezett porta:
helyezett porta:
helyezett porta:
helyezett porta:

20.000.- Ft
15.000.- Ft
10.000.- Ft
5.000.- Ft
5.000.- Ft

Az értékelést a felhívást meghirdető szervezetek egy-egy képviselője folyamatosan végzi.

Aktív közreműködésüket köszönjük.
a Nyugdíjas Klub Elnöksége

a Hajdina Egyesület Elnöksége

az Ifjúsági és Kulturális Munkacsoport

a Sport Klub Vezetősége

a Baba-Mama Klub vezetősége

az Önkormányzat Képviselőtestülete

Tegyük szebbé környezetünket!

Önkormányzati hírek
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Tájékoztató az önkormányzat üléseiről
2009. február 19.
Napirend volt:
Orci Községi Önkormányzatnak „Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről”
szóló önkormányzati rendeletének megalkotása.
Kaposvár és Környéke Pénzügyi Végrehajtási Társulás 2008. évi beszámolója.
Szemétszállításra vonatkozó szerződés módosítása.
Somogyi Egyetemistákért és Főiskolásokért Közalapítvány támogatása.
Megállapodás a Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulással a mozgókönyvtári
feladatok ellátására.
Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület számára támogatás nyújtása.
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program 0324/14. hrsz-ú területen történő
megvalósításához hozzájárulás.
Dél-dunántúli Regionális Ivóvízminőség javító programban való további részvétel.
2009. március 9.
Napirend volt:
Orci Községi Önkormányzatnak „Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről”
szóló önkormányzati rendeletének megalkotása.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 5/2008.
(VII. 29.) számú rendelet módosítása.
2009. április 27.
Napirend volt:
Az önkormányzat 2008. évi zárszámadása.
A helyi környezet védelméről, a közterületek és az ingatlanok rendjéről, a település
tisztaságáról szóló 9/2007. (X. 11.) rendelet módosítása.
A szociális és gyermekjóléti ellátások helyi rendszeréről szóló önkormányzati
rendelet megalkotása.
ÖNHIKI pályázat benyújtása.
Mernye és térsége víziközmű társulat által felvett hitelre és járulékaira
kötelezettségvállalás.
Fogászati ellátásra szerződés kötése Kaposvár Megyei Jogú Várossal és az ellátást
biztosító orvosokkal.
Kaposvár Megyei Jogú Város által fenntartott tűzoltóság számára támogatás
megállapítása.
Somogy Megyei Kéményseprő Kft működésével kapcsolatos többletköltségek
vállalása.
Az önkormányzat munkatervének jóváhagyása.

Önkormányzati hírek
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2009. május 29.
Napirend volt:
Somogyjádi Alapszolgáltatási Központra vonatkozó Társulási Megállapodás
módosítása.
Igal és Környéke Alapszolgáltatási Központra vonatkozó Társulási Megállapodás
és Alapító Okirat módosítása.
Kaposvári közoktatási intézményekre vonatkozó Társulási Megállapodások és
Alapító Okiratok jóváhagyása.
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulásra vonatkozó Társulási Megállapodás
és Alapító Okirat módosítása.
Az önkormányzat 2008. évi gyermekvédelmi tevékenységének értékelése.

Együttes ülések
2009. február 5-én együttes ülést tartottak a magyaratádi, a patalomi, a zimányi és az orci
önkormányzati képviselőtestületek a patalomi kultúrházban.
Napirend volt:
Magyaratád, Patalom, Orci és Zimány Községi Önkormányzatok Körjegyzőségének
2009. évi költségvetése.
Magyaratád, Patalom, Orci és Zimány Községi Önkormányzatok Körjegyzősége
köztisztviselőinek 2009. évre vonatkozó teljesítménykövetelményei.
Magyaratád, Patalom, Orci és Zimány Községi Önkormányzatok Körjegyzőjének
2008. évi teljesítményértékelése.
Létszámcsökkentés elrendelése.
Körjegyzőség átszervezésével kapcsolatos tapasztalatok, észrevételek megvitatása.

2009. április 27-én együttes ülést tartott a zimányi és az orci önkormányzati képviselőtestület az orci
kultúrházban.
Napirend volt:
Orci és Zimány Községi Önkormányzatok Körjegyzőségének 2008. évi
gazdálkodásáról beszámoló.
Magyaratád, Patalom, Orci és Zimány Községi Önkormányzatok Körjegyzősége
Alapító okiratának módosítása.

Elkészült
A halastói út felújítása.
A Jókai utca és a „Szőlőhegyi” út karbantartása.
Az utcák kátyúzása.
A közterek ápolása.
A szelektív hulladékgyűjtés bevezetése.

Önkormányzati hírek
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Kérdések - válaszok
Az elkerülő utakon, különösen a Jókai úton a pótkocsis kamionok többsége nagy zajjal
közlekedik! Mikor aszfaltozzák le ezeket az utakat?
Az önkormányzat – anyagi erejéhez mérten - a Jókai u. egy szakaszának aszfaltozására
pályázatot készített, reméljük sikeres lesz. Továbbá reméljük, hogy a szállításban érdekelt
orci gazdálkodó egységek – a korábbi ígéreteiket betartva – segítik az elkerülő utak teljes
felújítását.
Mikor lesz a falunap?
Falunap – az elmúlt évi falunapon történt rendbontások miatt – nem lesz. Helyette
gyermeknap volt, és szeptemberben idősek napja lesz.
Kinek a kötelessége a Toponár-Orci-Zimány közötti kövesút karbantartása?
A Magyar Közút Zrt. feladata.
Az Önkormányzat az út teljes körű felújítását szorgalmazza.

Köszönjük
Kmeczik Tamás (Széchenyi utcai lakos) 2 db szemétgyűjtő
edényt készített és helyezett el a Széchenyi utcában.
Példamutató! Köszönjük!
Köszönjük az EU élelmiszer-csomagokat, az önkormányzat
segítségét és közreműködését.
(Nyugdíjas Klub)

Vegye észre!
A focipályán gyermekek játszanak. A focipálya melletti játszótéren szintén gyermekek játszanak,
éppen ezért a Hegyi u. és a József A. u. e szakaszán illene lassan közlekedni! Egyesek ezzel nem
törődnek, száguldanak!
No komment!…
(Szerk.)

Észrevettük!
A Jókai u. és a Hegyi u. sarkánál lévő áteresz beton fejét (szélét) ismeretlen
gépkocsi vagy traktor letörte. (A gépjármű is biztosan megsérült.)
A károkozást senki sem jelezte, senki nem vállalja! (Ez ám a becsület!)
Így a helyreállítást is mi, orci lakosok fizetjük!
(Szerk.)
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Gyermeknap

Gyermeknap

2009.05.23.

Gyermeknap

7

8

Gyermeknap

2009. május 23-án gyermeknap volt Orciban. A falukerülő csapatverseny után játékok és egyéni
vetélkedők várták az aprónépet az iskolaudvaron. A gyerekek fagyiztak és szalonnát is süthettek. Egy
nagyon vidám, mókás, nevetéstől hangos délutánt töltöttünk el, a gyerekek és a szülők egyaránt jól
érezték magukat.
A falukerülő verseny győztes csapata:
- Deák Richárd,
- Konczer Krisztián,
- Szőcs Soma,
- Szőcs Zsombor.

Köszönet a támogatóinknak:
- a Kaffka Kft. vezetőjének, Mezey Istvánnak,
- Kopácsiné Zsuzsinak,
- Rákos Istvánnénak,
- Szakács Józsefnek.

Köszönjük a lebonyolítást segítők munkáját!
Futó Dóra

Főzőverseny
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Főzőverseny a Fortuna Presszónál

A június 6-i nap programja kispályás focival kezdődött, öt csapat – Kaposvár, Zimány, Taurina, Orci
öregfiúk és fiatalok - részvételével. A villámtornát az orci fiatalok nyerték. Délután ínycsiklandó illatok
keringtek a presszó körül, a főzőversenyen 11 bográcsban készültek a finomabbnál finomabb ételek.
Családok, baráti közösségek szorgoskodtak, ízesítették a töltött káposztát, a halászlét és a különböző
pörkölteket.
A zsűri valamennyi versenyzőt dicséretben és jutalomban részesítette.
A helyezettek:
I.
Nagy Lajos
II. Pauska Gyuláné
III.
Baksa Gábor – Stark Gábor

(kakaspörkölt zsemlegombóccal)
(alföldi töltött káposzta)
(dámvad-pörkölt gombával)

Az ételek elfogyasztása után a májusfa kitáncolása következett, majd fergeteges, jó hangulatú bál volt,
ahol a talpalávalót Pásti Zoltán húzta.
A résztvevők remélik, hogy e rendezvény hagyománnyá válik, és minden évben igyekeznek „kifőzni”
valamit egymás örömére, szórakoztatására.
Köszönet a közreműködőknek és a támogatóknak, az orci önkormányzatnak, a nyugdíjas és a sport
kluboknak, a Taurina Kft-nek, valamint a zimányi és az orci zsűritagoknak.
Ugyancsak köszönet a szervezőknek: Morbertné Horváth Máriának, Takácsné Léber Magdolnának és a
házigazda Rákos Istvánnénak.
(Szerk.)
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Főzőverseny

Főzőverseny

A kullancsról
Júliusban még a saját kertben is ajánlott a hosszú szárú nadrág, hosszú zokni viselete. A felsőtest szabad
bőrfelületét, elsősorban a hajlatokat, a hajas fejbőr peremét, a fül mögötti területet tanácsos
kullancsriasztóval bekenni.
A látó kullancsok a fűszálak árnyékos
fonákján kapaszkodnak, onnan sodródnak
ránk. A szem nélküli fajta lombos erdőben
lakik, de másfél méternél az sem megy
magasabbra, onnan pottyantja le magát.
Nem szabad, sőt tilos bekenni a kullancsot
olajjal, zsírral. Nincs végbélnyílása, így
beöklendezi az áldozat testébe a fertőzést.
Csipesszel a bőrhöz minél közelebbről kell
kirántani; az nem okoz problémát, ha a
szívókája bennragad. Ezután fertőtleníteni
kell a bőrfelületet, és a csípés helyét tollal
bekarikázni, hogy figyelni lehessen az
esetleges elváltozásokat.

(Szerk.)

Visszaemlékezés

Kisgéczi István 1954-57 között Orci
község vb. titkára volt. Felesége
Varga Rózsa orci lakos, a Kossuth L.
u. 40. számú házban laktak 1963-ig.
Jelenleg Nagykanizsán élnek.
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Kedves Orciak! Tisztelt polgármester úr!
Engedjék meg, hogy nagy tisztelettel, óriási elismeréssel
gratuláljak Önöknek falujuk, Orci történetének könyvalakban való megjelentetéséhez.

A sors kegyes volt hozzám, nekem is jutott ebből a nagyszerű
könyvből, és mint egykori orci lakos nagy örömmel és óriási
kíváncsisággal olvastam. Nagy örömömre és elismerésemre szolgál az
a csodálatos fejlődés, ami ebben a kis faluban az utóbbi évtizedekben
végbe ment. Lenyűgöznek azok a fényképfelvételek, amik a fejlődést
igazolják és bizonyítják. Csodás! Büszkék lehetnek falujukra, a község
vezetőire és arra a szép közösségi életre, aminek Önök a résztvevői,
szervezői, alkotói. Szerintem még egy csoda történt Orciban, de most
nem a „Szentlélek csodatétele”, hanem az akarás és az összefogás
csodája.
Gratulálok mindazoknak is, akiket az Orci Hírmondóból ismertem
meg: Robinak, Ferinek, Erzsinek, a sok ügyes sportolónak, a
táncosoknak, a hajdinásoknak, a nyugdíjasoknak és az egész
lakosságnak! Szeressék és becsüljék falujukat!
Az én szememben és az én tudatalattimban még az ötvenes-hatvanas évek Orcija él, s még mindig
azokat a környezeti körülményeket látom, amiben annak idején éltünk. Most pedig gyönyörű lakóházakat,
gyönyörű portákat látok, rendezett utcák, járdák, utak, vezetékes ivóvíz, gáz, szennyvízhálózat,
összefogás és szép tartalmas közösségi élet van. Ennek a fejlődésnek a láttán érett meg bennem a
gondolat, hogy az Orci könyv II. kiadásához szeretném megírni emlékezéseimet, s azt a múltat, hogy
hogyan és milyen körülmények között éltünk mi akkor.
A Hírmondóban megjelent felhívásuknak szeretnék ezzel eleget tenni, hozzájárulni a könyv második
kiadásához, annak sikeréhez, olyan események, epizódok, szokások és történések leírásával, ami az első
kötetben nem szerepelt, vagy csak épp meg lett említve.
Még egy gondolat engedtessék meg nekem a könyv megjelenésével kapcsolatosan: Nagyon örülök,
hogy Orci története című könyv megjelent, mert ezzel az eseménnyel egy idős barátom ifjúkori álma
-a falu történetének feldolgozása- valósulhatott meg. Ő egy életen át aktív szereplője a falu életének, de
álma csak mostanra teljesült, mert voltak olyan személyek, akik ezt felkarolták és megvalósították.
Köszönet érte.
Tisztelettel:
Kisgéczi István
egy volt orci lakos

Megfejtés
A januári számban levő feladvány megfejtése:
a fotó a Rákóczi utcában készült.
Nyolc helyes megfejtés érkezett. A társadalmi szervezetek vezetői közreműködésével megtartott
sorsoláson a szerencse Mátyás Lajosnak, Petkes Lajosnak és Suhajda Gábornak kedvezett.
Mindhárman könyvjutalomban részesültek.
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Nyári jótanácsok

Mire figyeljünk napozáskor?
A leggyakoribb nyári panasz, a
leégésnek nevezett fájdalmas pirosodás
nem más, mint a bőr gyulladása. A
tünetek két-három órával a napégés után
jelentkeznek. A gyulladás súlyosságától
függően az egyszerű bőrpirosodástól a
diónyi hólyagokig sokféle elváltozás kialakulhat;
a bőrtüneteket láz, fejfájás, súlyosabb esetben
hidegrázás vagy ajaksömör kísérheti. A nagy
vízfelület és a homok visszaveri, ezzel felerősíti
a napsugarakat.
A szőke vagy vörös hajúak, a
világos bőrűek és szeműek sokkal
könnyebben leégnek, ezért nekik
fokozottan kell vigyázniuk.
Tévhit, hogy szoláriumozással
felkészíthető a bőr a későbbi napozásra: a
legtöbb szoláriumgép fénye csak barnító UV-A
sugarakat bocsát ki, a bőr mélyebb rétegeiben
így nem alakul ki a természetes védelmi
rendszer.
A túlzott napozás legsúlyosabb
következménye a bőrrák lehet: a
betegség sohasem a leégést követően
alakul ki, hanem évtizedekkel később,
mert a bőr "emlékszik" a napégésre. Sok adat
bizonyítja az élet során elszenvedett többszöri,
esetenként súlyos napégés szerepét a betegség
kialakulásában, amelynek elkerülése érdekében a
napégés megelőzése a legfontosabb.
A naptejek régebben csak az UV-B sugarakat
szűrték, de ma már tudható, hogy az UV-A
sugarak is igen károsak (a legtöbb Magyarországon kapható napvédő ma már "komplex",
vagyis az UV-A és UV-B sugarak ellen egyaránt
hatásos). Az UV-B sugarak adják a tartós
barnaságot, viszont ez felelős a napégés
kialakulásáért; az UV-A sugarak a mélyebb
bőrrétegekbe jutva a bőr idő előtti öregedését
okozhatják, barna foltok és anyajegyek
alakulhatnak ki miatta.
Örök szabály, hogy délelőtt tíz és délután négy
óra között tilos napozni! A félárnyékba húzódva

is barnul a bőr, igaz, lassabban, de a
fájdalmas leégéstől és az esetleges
későbbi következményektől megmenthető.
Fontos ezen kívül, hogy nem szabad
sminkelve napozni, mert a napsugárzás
hatására a különféle kozmetikumok is elváltozást
okozhatnak a bőrön. Bizonyos gyógyszerek
szintén fényérzékennyé tehetik a bőrt: a
tabletták, krémek betegtájékoztatójában ezt
mindig jelzik, így ha ilyen gyógyszert szedünk,
érdemes komolyan vennünk a figyelmeztetést.
A bőrrák megelőzésére hasznosabb módszer a napozás kerülése, mint a napsugár káros
hatásai ellen óvó olajok és krémek
használata: a megelőzés legjobb
módja, hogy a minimálisra kell
csökkenteni a napfényen való tartózkodás
időtartamát, és fejfedőt, valamint a napsugaraktól védő öltözéket kell viselni.
Az orvosok olyan, lehetőleg kifejezetten erre a
célra tervezett öltözék viselését ajánlják, amely
valóban hatékonyan véd az ultraibolya
sugaraktól: erre a célra nem felel meg akármi,
így például egy világos színű pamuting csak 10es faktorú védelmet nyújt. A hatásfok függ az
anyag jellegétől, porozitásától,
színétől és vastagságától. A pamut
és a len kevésbé felel meg, mint a
gyapjú vagy a poliészter, a világos
színek pedig kevésbé óvnak, mint a
sötétek.
Az sem mindegy, miként használjuk a napsugártól védő krémeket és olajokat: fontos, hogy
bőséges mennyiséget vigyünk fel a bőrre,
méghozzá egyenletesen és legalább 15-30
perccel a napozás megkezdése előtt. Ezeket a
termékeket nem szabad a napozás idejének
maximális
meghosszabbítására
használni,
ajánlott továbbá, hogy legalább 15-ös faktorú
szűrőket alkalmazzunk.
Futó Dóra

Életképek
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Megszületett
2009
február 19 -én

Dobos Milán
Jó egészséget és boldog életet kívánunk!

Segítségből jeles
Egy család életében az otthon a nyugalmat, a békét, ha akarom a magányt, ha akarom a teljes baráti
társaságot, a családot, az életet jelenti.
Ahhoz, hogy ezt az életet elveszítsük elég egy erős szél és egy kéményből kipattanó szikra.
Nemrégiben egy ilyen szikra tette tönkre egy család életét, életük munkáját Toponáron.
A család, meghittség, szeretet, mindez egy helyen az OTTHON. Arról sem szabad megfeledkezni, hogy
milyen fáradságos megteremteni, hát még egy idős házaspárnak újjáépíteni.
A Toponári Részönkormányzaton kívül az Orci Hajdina Kulturális és Szabadidős Egyesület is kifejezte
segítő szándékát, melyet egy Jótékonysági műsorral valósított meg. A műsor zárásaként egy ének
csendült fel, melynek fő gondolata: „ha van elég szív, az sokat segít”.
A szervezőkön kívül számos orci néző, és támogató bebizonyította, hogy ez mennyire igaz.
Önöknek köszönhetően egy igen jelentős összeget tudtunk átadni a családnak.

Köszönjük!
Francsics Attilláné

14

Alternatív gyógymód

Homeopátia, az alternatív gyógymód
Minden évszaknak megvannak a szépségei és
sajnos a vele járó betegségei is. A gyógyítás
mára határtalan.
Szeretnék egy kis segítséget nyújtani abban,
hogy a gyógyulásunk érdekében a leghatásosabb
módszert válasszuk.
Sokszor érezzük egy-egy betegség első tüneteit,
ilyenkor mérlegelünk mit is vegyünk be, hogy a
komoly bajt megelőzzük.
Érdemes gyógyszer helyett a természet erejét
kihasználni. Ilyen készítmények a homeopátiás
szerek is. Egy-egy gyógynövény hatóanyagait
oldják ki és csepegtetik rá édes kis golyócskákra,
különböző töménységben.
A patikákban beszerezhető kis könyvek remek
útmutatást adnak, csak a tüneteket kell magunkon megfigyelni és korán szedni a megfelelő
szert. A betegségek nagy valószínűséggel ki sem
alakulnak egy egészséges, erős szervezetben. Ha
valamilyen okból gyengébb az immunrendszerünk, akkor kevésbé képes a betegséget
leküzdeni, de elérhetjük a kívánt hatást, a
gyógyulást, csak pár nappal tovább tart.
A homeopátia széles körben alkalmazható
terápia, a mindennapi sérülésekre, túlzott
napozásra (napszúrásra), rovarcsípésekre, allergiára, nyári hasmenéses betegségek, téli hurutok,
tavaszi
influenza,
őszi
meghűlések,
izomfájdalmak, reumás betegségek enyhítői
lehetnek. Érdemes tehát informálódni, kipróbálni
ezeket a gyógyhatású készítményeket.
Kellő tapasztalattal gyermekünk gyógyulását
is segíthetjük, mert jó kiegészítői bármilyen
hagyományos terápiának. A szokványos rossz
ízű gyógyszerekkel szemben ezek édes kis
cukorkára hasonlítanak és a problémás gyógyszerszedő gyerekek is szívesen beveszik.

Kiadásért felelős:
Lapszerkesztő:
Szerkesztők:

Túladagolás esetén, ha véletlenül gyermek
kézbe kerül, nincs más teendő csak egy mentolos
cukorkát vagy rágót kell etetni és hatását veszti.
Ezért alkalmazásánál, ha szeretnénk, hogy
hasson, kerülni kell a mentol fogyasztását, a
mentol
tartalmú
kenőcsök,
fogkrémek
használatát. Előtte és utána 20 perccel vízen
kívül semmit sem szabad enni-inni.
Más gyógyszerekkel kombinálhatóak és nem
befolyásolják hatásukat, erősítik immunrendszerünket, segítenek a minél gyorsabb
felépülésben. Nincs mellékhatásuk és nem
terhelik be méregtelenítő szerveinket se, mint
más gyógyszerek.
A homeopátiára nem úgy kell tekinteni, mint
olyan kezelésre, amely az összes többi
gyógymódot helyettesítheti. De vannak esetek,
amikor igazából az antibiotikum szedése
felesleges, mert a betegség nem bakteriális,
hanem egy egyszerű vírus okozta fertőzés
áldozatai vagyunk.
Nekem nagyon sok sikeres gyógyulásos és
gyógyításos tapasztalatom van már két
gyemekem mellett. Voltak esetek, amikor más
gyógyszereket is kellett szedniük, antibiotikumot, grapefruit-mag cseppet stb..., de sokkal
ritkábban, mint a homeopátiás kezelések előtt. A
gyógyulási idő jelentősen lerövidült.
Megfelelő tudás birtokában bárki megtanulhatja, hogyan alkalmazza sikeresen a
szereket. Ehhez kívánok kellemes informálódást.
Sok sikeres gyógyulást, de mindenekelőtt jó
egészséget!

ORCI ÖNKORMÁNYZAT
Sovák Lajos
Futó Dóra
Ferencziné Poszovácz Orsolya,
Huszár Patricia, Kmeczik Tamás,
Magony Eszter, Oláh Mária

Bodóné Szücs Márti

HÍRLEVELE

Szerkesztőség:
Tel/fax:
E-mail:
Honlap:

Önkormányzati Hivatal
7461 Orci, Petőfi tér 2.
82/ 317-802; 20/ 489-9035;
orciujsag@freemail.hu
www.orci.hu

Az egészséges, tiszta környezetért
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Napjainkban
A hársfaillat bódítóan kellemes, az udvarokban
virágillattal vegyül, a muskátlik és a rózsák is
szépek. Szorgos méhek járják a virágokat,
kitartóan dolgoznak.
A rét felől gólyák repülnek, a falu nekik is
tetszik, hiszen sokan gondozzák portájukat, a
lakóházuk előtti területet, az utcát, a mezőn a
földeket, úgy, ahogy azt apáink tették.
Az árpa- és búzatáblák selymesek, a napraforgó sárga virága nyiladozni kezd, a halastónak
varázsa van.
A parthoz közel egy akkumulátor kérdezi a
békáktól: hol vagyok, mit keresek itt? Az
ablakkeret is csodálkozik! Az autógumi csendben van, nem akarja elzavarni a szitakötőket.

A törmelékkupac sem érzi jól magát, éppen
telefonál a szánkódombi társával, aki jelzi, hogy
az egyes parcellák körüli gaztenger szintén
kiváló búvóhely. „Minket könnyelműen eldobtak
a gazdáink!” – mondja a sörösüveg, majd várható sorsukról beszélgetnek.
A nád nem rezzen, a tó vizén látni a part menti
fákat. A szikrázó napsütést csak néhány bárányfelhő zavarja meg.
Nyár van, a gyermekeknek vakáció. Fiataljaink
talán sétálnak a faluban, a mezőn, a dűlőutakon.
A szépet, a jót biztosan észreveszik.
Kedves felnőttek! Még van tennivalónk.
2009. június derekán
Sovák Lajos

Támad a parlagfű
Sajnos nem csak a parlagfű, hanem az összes allergén. Viszket a szemem, folyik az orrom, tüsszögök,
gyógyszert szedek, de attól meg tompa vagyok... ugye ismerős?
Az allergiát okozó növények irtása mindannyiunk közös feladata és érdeke. A virágport a szél nagy
távolságra is elviszi, így egy-egy kiskertben csak akkor van értelme az irtásnak, ha átfogóan, kül- és
belterületen mindenki teszi. Az ide látogató külföldiek is az után ítélik meg az országunkat, amilyennek
látják.
A tisztítószer üzem szervezésében Orci külterületén is folyik a parlagfű irtása. Így pl. Toponár és Orci
között az út mellett már nincs parlagfű. Az irtást Orci 3 km-es körzetében tovább folytatjuk, egyúttal
kérünk mindenkit, hogy a saját területén - mindannyiunk egészsége védelmére érdekében - szíveskedjen
az irtást elvégezni.
Nagy Gyula
Orci, Rákóczi u.7.

Fontos információk:
Beton törmeléket, téglát, követ a Taurina mögötti gyűjtőhelyen lehet elhelyezni!
Föld és egyéb építési törmelék lerakását Francsics Attilával vagy Paulin Lajossal kell
egyeztetni!
Üveg, papír és a műanyag gyűjtőedények az autóbuszváró mögött találhatók!
A zöldhulladék szállítsa megoldott.
Az utcai szemétgyűjtők használhatók!
Valamennyiünk érdekében!
Orci Község Önkormányzata
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Közösségek hírei

A Nyugdíjas klub életéből
Már második éve vettünk részt a március 15-i
népdaltalálkozón, amelyet idén Ecsenyben tartottak, illetve
szintén második éve szerepeltünk az áprilisban tartott
kulturális és népdaléneklő találkozón. Mindkét fellépésről
sok élménnyel és dicsérettel tértünk haza.
Május 30-án tartották Barcson a II. Drávamenti
Szépkorú Nyárköszöntő fesztivált, ahol a somogyi, a
baranyai és a tolnai nyugdíjas egyesületek színes műsorait
láthattuk.
Június 3-án ünnepeltük az első félévben esedékes
névnapokat. Az összejövetelre hivatalos volt a Kistérség
vezetője, Varga Józsefné és férje, akik nagyon jó
hangulatot varázsoltak a kultúrházba. Ezúton is köszönjük!
Június 6-án részt vettünk a patalomi nyugdíjas találkozón, ahol sport- és ügyességi versenyek is voltak. A
sodrófahajításban 3. helyezést értünk el.
Hideg Sándorné

A Hajdina Egyesület életéből
Az egyesület 2009-ben már több felkérésnek tett eleget, így részesei voltunk a sántosi, rácegresi
falunapnak, a toponári óvodabál megnyitójának valamint a hurkatöltő fesztiválnak, Zimányban a március
15-i ünnepségnek.
Bemutatkoztunk: a Francia Kézműves Egyesületnek, a Patalomi Szociális Otthon lakóinak, szerepeltünk a
Vöröskereszt anyák napi műsorán, Magyaratádi Pálinka Fesztiválon, gyermekeink pedig felléptek a
városi Pedagógus Napon.
A túra kedvelőknek kerékpártúrát szerveztünk a Desedai Arborétumba.
A csoport számára a nyár is igen mozgalmasnak ígérkezik: meghívást kaptunk a vajdasági Szajánba,
Gadácsra, Pátkára a Rózsafesztiválra, Patalomba a Rizsfesztiválra, Magyaratádra a Kézműves napra, a
zimányi falunapra, valamint augusztusban egyesületünk szervezi az immár „hagyománnyá” vált Nomád
tábort, amelyre már most sok a jelentkező.
Francsics Attilláné

Közösségi hír. Interjú
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Az Orci SC életéből
A 2008-2009-es megyei IV. osztályú Labdarúgó Bajnokságban az Orci Sportklub a 13 induló csapat
közül a 8. helyen végzett. Sajnos sok meccset nem a várakozásoknak megfelelően sikerült teljesítenünk,
de a következő szezonnak újult erővel fogunk nekilátni -mind a vezetőség, mind a játékosok erre
törekszenek.
A csapat támogatói nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a klub továbbra is fenn tudjon maradni, ehhez ki
pénzadománnyal, ki pedig sporteszközök vásárlásával járult hozzá. Ezúton köszönném meg ismételten –a
vezetőség és a játékosok nevében is– a szíves adományokat.
Támogatóink voltak: az Orci Agro BÉSZ, a Best Chemical Kft., az Indukció Kft., a Kaffka Kft., Péter
Ilona, Baksa Gábor és Török Imre.
Külön köszönetünket fejezzük ki az Önkormányzatnak, hogy 2009-ben is a legnagyobb mértékben járult
hozzá klubunk működéséhez.
A csapat játékosai:
Csiszár Tamás, Glós Tamás, Hazai Tamás, Hering Attila, Horváth Róbert, Horváth Zoltán, Kanyar Zsolt,
Kenyér Lajos, Konczer Gyula, Laczó Ferenc, Májer Szilveszter, Morbert Richard, Nagy Tamás, Németh
Gábor, Szarka László, Török Kornél, Vas Zoltán és Vass Péter.
Reméljük, hogy a következő, 2009-2010-es szezonban szurkolóink továbbra is minket választanak.
Horváth Zoltán

Szakácsok! Szakácsok?
Kis falunkban élnek szakácsok, akik életük
nagy részét a tűzhely mellett töltik, akik mások
mindennapi betevőjét készítik nap mint nap.
Ugyanakkor élnek Szakácsok, akik bár
Szakácsok, mégsem a tűzhely mellett töltik
napjaikat.
Közülük kerestem fel két embert és beszélgettem velük pár percet életükről (a teljesség
igénye nélkül).

Szakács József mindenki által ismert lakója
községünknek. Elsőként vele készítettem riportot.
VF.: Kedves József! (Nem. Ez túl hivatalos.) Szia,
Jóska!
Hogy állsz a főzés tudományával?
Sz.J.: Soha nem próbáltam . A jó ételeket szeretem, de
főzni nem tudok. Egy Szakácsné van a családban, de ő
sem szakácsnő!
VF.: Vannak férfiak, akik jól főznek, vannak, akik jól
nősülnek. Te az utóbbiak közé tartozol. Mikor történt az
eset?
SZJ:: 1975-ben nősültem, 1977-ben született Zsolti
fiunk, 80-ban Kati lányunk. Gyönyörű kis unokánk
Dominika is már nyolc éves.
VF.: Te vagy a falu legjobb szódása. Mióta kevered a
fröccsbe valót?

SZJ.: Lakatos szakmát tanultam Kaposváron, iskola
után szakmámban helyezkedtem el. A nyolcvanas
évek elején kezdtem el a
vállalkozást. 85-ben egészségügyi okokból nyugdíjaztak. Azóta ez a fő elfoglaltságom, mellette gázcsere telepet is üzemeltetek.
VF.: Akkor Te sosem
unat-koztál. Hová szállítod
a szódát?
SZJ.: Itt helyben, Zimányban és Kaposváron vannak
vásárlóim. De ők is tudják rólam, hogy én még a szódát
is vizezem.
VF.: Remélem, hogy a bort nem.
SZJ.: Nem. De ha tehetném, elrendelném, hogy mindig
nyár legyen. Nekem a klímaváltozás bejön. Minél
melegebb van, annál több fogy a „portékából”.
VF.: Mindig Orciban laktatok?
SZJ.: Tősgyökeres helyi lakos vagyok. Nagyszüleim itt
éltek és gazdálkodtak, szüleim is itt éltek. Itt jártam
iskolába, még a régi iskolában is tanultam, a református
templom mellett. A felső tagozatot Toponáron
végeztem.
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VF.: Ügy tudom, hogy a választások során is komoly
szereped van.
SZJ.: A Szavazatszámláló Bizottság elnöke vagyok.
Eddig 5 országgyűlési, 5 helyhatósági választást és több
népszavazást bonyolítottunk le eredményesen. Még a
rendszerváltás előtt lettem tagja a csapatnak.
VF.: Milyen „sztorikra” emlékszel vissza?
SZJ.: Szinte minden alkalommal volt, aki megharagudott rám. Többeket kellett visszaküldenem az
okmányaikért, sokaknak én vettem észre, hogy lejárt a
személyije. Voltak, akik megköszönték, de olyan is
akadt, aki nem jött vissza szavazni. Egy azonban biztos:
soha nem kellett újraszámolni a szavazatokat, soha nem
volt probléma.

Második emberem szakács. Szakács, aki csaknem
tíz éve él falunkban. Bogdán Zoltán.
VF.: Szia, Zoli! Mikor költöztetek Orciba?
BZ.: 1999. december 12-én Kaposvárról jöttünk ide
lakni. Családi okok miatt szerettünk volna családi házba
költözni. Megtetszett ez a csendes falu, így kerültünk
ide. Lányommal, vőmmel és a
feleségemmel élünk együtt. Fiunk
Kaposváron él, náluk van három
gyönyörű lány unokánk. A legidősebb
tíz, a középső nyolc, a legkisebb kettő
és fél éves. Imádom őket!
A gyerekeink mindketten a kórházban
dolgoznak. Fiunk műtős, a leányunk
telefonközpontos.
VF.: Hogy érzed magad Orciban?
BZ.: Köszönöm, jól. Már megszoktam a reggeli
kakaskukorékolást, a kutyaugatást. Eleinte szokatlan
volt, most már észre sem veszem. Szeretek itt élni.
VF.: Úgy tudom, hogy Te is dolgoztál a kórházban.
BZ.: Így van. 1998. november kilencedikéig 25 évet
dolgoztam a kórház konyháján. Ott kezdtem
szakácskodni, ott voltam tanuló. Munka mellett
végeztem el a szakiskolát 1977-ben. 1998. óta az
egyetem konyháján dolgozom.
VF.: Gyakorlatilag állandóan konyhában vagy. Mi volt
a legnagyobb létszám, amire főztél?
BZ.: A kórházban 1200 főre főztem. Volt mikor a
betegeknek, volt mikor az alkalmazottaknak.
VF.: Mekkora mennyiségeket kellett készíteni?
BZ.: Naponta 400 liter leves készült. Volt olyan
alkalom, hogy tökfőzelékből 12 féle készült. Pörköltet
70 kilogramm húsból készítettem. Ha rántott hús
készült, délután kettőkor fejeztük be a sütést.
Alkalmanként előfordult, hogy 1180 darab sült ebédre.

VF.: Ennek igazán örülünk. Végezetül azt szeretném
megkérdezni, hogy mi az, amit szeretnél, ha mielőbb
megvalósulna a faluban?
SZJ.: Mindenki látja, hogy sok minden elkészült
falunkban. Nekem egy dolog jutott eszembe, mégpedig
az irányítószám kérdése. Helyre kellene tenni ezt a
dolgot, mert kellemetlen szituációk alakulhatnak,
alakulnak ki egyes esetekben. Azonkívül a biztosításoknál (kötelező gjmű.) plusz kiadást jelent.
VF.: Remélem, hogy megoldódik ez a probléma.
További jó egészséget kívánok, köszönöm, hogy szántál
rám pár percet.

VF.: Ki volt a leghíresebb személy, akinek készítettél
ételt?
BZ.: Szerintem Hofi Géza volt a leghíresebb. Bár
főztem én Torgyán Józsefnek, Magyar Bálintnak,
Lamperth Mónikának, más politikusnak, profeszszoroknak, de Hofi Géza volt számomra a legemlékezetesebb vendég.
VF.: Csak hétköznap dolgozol?
BZ.:
Á,
dehogy!
Főzök
lakodalmakon,
ballagásokon,
banketteken, egyéb rendezvényeken.
Fogadásokra hideg-tálakat készítek,
így mindig foglalt vagyok. Persze arra
szakítok időt, ha a faluban van rám
szükség.
A
falunapon
tavaly
megkóstolhatták az emberek a főztöm.
De szívesen részt vettem korábban az
aratófesztiválok főző-versenyének zsűrijében is.
VF.: Mik a terveid? Van-e valami kívánságod?
BZ.: Azt szeretném, hogy tisztes öregkort érjek meg.
De legfőbb vágyam egy fiú unoka!
VF.: Van-e valami, amit szeretnél, ha elkészülne a
faluban?
BZ.: A faluban láthatja mindenki, hogy sok dolog
elkészült. A Rákóczi utcai járda, az elkerülő utak, a
Dózsa György utca, stb. Ha valami fontos lenne, az a
falu közepének, a bolt előtti területnek a rendbetétele.
Jó lenne, ha a közlekedés, a parkolás rendje változna a
téren. De úgy tudom, vannak már erre elképzelések.
VF.: Zoli! Köszönöm, hogy megosztottad velem
gondolataidat. Kívánom, hogy mielőbb teljesüljön
legfőbb kívánságod!
Vass Ferenc
A „Szakácsokkal” készített interjút a következő számban folyjuk….

(Szerk)
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Kopácsiné Kisiván Zsuzsanna vezeti a helyi
kisboltot. Kezdetben egyedül, ma már egy
kisegítővel, Melindával, de számára így is
megterhelő a hét minden napján reggeltől estig
dolgozni.
Vele készült a következő beszélgetés.
Mióta dolgozol a szakmában?
A vendéglátásban kezdtem a szakmát, saját kocsmát
vezettem a nővéremmel. Később több évig otthon voltam a
gyerekeimmel, Dzseni 16, Csabi 9 éves. Kb. négy éve
kerültem ide Orciba, azóta vezetem a helyi boltot.
Hogyan értesültél a bolt bérleti lehetőségéről?
A tulajdonos régi ismerősöm és nekem kézenfekvő volt a
vállalkozás, hiszen itt lakom pár km-re, Toponáron.
Hogy érzed itt magad?
Nagyon jól, nagyon szeretem a falut, a gyermekeimnek is
itt van minden barátja. Dzseni röplabdázik a helyi
röplabdacsapatban, az Orci SE-ben, Csabi pedig focizni
szeret a barátaival.
Hogy megy a bolt?
Vannak nehézségek, a válság, áremelkedések következményei igazából most kezdenek lecsapódni. A forgalom
csökken.
A napi törzsvásárlók maradtak?
Zömmel az idősebbek és a környékbeliek magmaradtak, ők
alkotják a törzsvásárlói réteget.
A nehézségek ellenére továbbra is foglalkoztatod
Melindát?
Igen, feltétlenül, mert a két nap, az amikor ő dolgozik én
intézem a hivatalos ügyeket és némi pihenés sem árt, hiszen
minden nap hajnali négy körül itt vagyok és az este fél hét
még itt ér.
Próbálkozol a vásárlói réteg kiterjesztésével?
Nehéz dolog ez, mivel a reklám pénzbe kerül, én pedig
jelenleg nem tudok erre áldozni. Megszűntek a régi
élelmiszer nagykerek, így szinte semmit sem tudok olyan
olcsón megvenni, hogy érdemben jelentős akciót tudnék
csinálni. Tulajdonképpen én is, mint minden kikereskedő, a
nagyobb üzletláncoknál szerzem be az árut.
Mit gondolsz, a közelgő áfa emelése tovább ront a
helyzeten?
Igen, valószínűleg a napi bevásárlásokon érezhető lesz. Én
is rá vagyok kényszerülve a napi árubeszerzésre, mert
sajnos nincs annyi bevételem, hogy heti beszerzésre
átálljak. Az áruszállítóktól függ, hogy mikor kit kell
kifizetni, mert ezek jelentős összegek.
Mit szállítanak helybe?
Természetesen naponta a pékárut, kedden, pénteken a friss
hentesárut és tejterméket; hétfőn és csütörtökön a zöldséges
jön; szerdán a jégkrémes; kedden a dohányárut szállítják.
A mozgó abc beengedése és a traktorok kitiltása hatott a
forgalomra?
Valamelyest igen. A munkásemberek nálam vették meg a
napi betevőjüket ez most már teljesen kiesik. A mozgóbolt
oly mértékben, hogy akik eddig is a kocsinál vették meg a
kenyeret azok természetesen ezután is, csak pl. a doboz
tejfölért már nem jönnek el hozzám.

Milyen változások történtek a boltban?
Új lett a pultrendszer, Fornetti látványpékséget működtetünk, és a használtelem-gyűjtő kihelyezése folyamatban
van.
A változtatásoknál említeném, hogy a hét két napján már
egésznap nyitva van a bolt, azaz reggeltől estig várjuk a
vevőket.
Törekszel-e a készlet bővítésére?
A vásárlóréteg ezt befolyásolja. Bővült a kínálat
papírtermékekkel, műanyagárukkal, de minden kapható,
amire egy háztartásban szükség van a gombostűtől a
kávéskészletig. Kérésre pedig igyekszem bármit beszerezni.
Mind személyesen, mind telefonon a vevők rendelkezésére
állok.
A gyerekeidre van elég időd?
Nincs. Csabinak szüksége lenne, hogy többet vele legyek,
de maximálisan megértik, miért vagyok ennyire elfoglalt.
Dzseni sokat segít, megfőz, istápolja Csabit, de hát nem
helyettesítheti az anyát. Nagyon büszke vagyok rájuk.
Barátok?
Én is táncolok a Hajdina Egyesületben, tulajdonképpen
barátaim mindannyian. A tánc kikapcsol, feltölt, ez hetente
mintegy másfél óra.
Szakmai fejlődés?
Rendszeresen van szakmai továbbképzés, ahol tájékoztatják
a kiskereskedőket az aktuális követelményekről,
jogszabályokról, mert ezek időről időre változnak. Az
adminisztrációs munka tulajdonképpen egy embert igényel,
ha mindent precízen betartunk.
A jövő?
Szeretnék még sokáig itt lenni, szeretnék fejleszteni.
Vannak terveim, de a jelenlegi helyzet még nem alkalmas a
megvalósításukra. Szeretnék optimista lenni, de mint ahogy
mások számára, most nekem is nehezebb.
Szeretnék neked sok erőt, kitartást, könnyebb jövőt és
nagyon sok elégedett, hűséges vásárlót kívánni.
A bolt megváltozott nyitva tartása:
Hétfő, Szerda, Péntek: 5:30 - 11:00 és
14:00 - 18:00 óra
Kedd, Csütörtök:
5:30 - 18:00 óra
Szombat, Vasárnap:
6:00 - 11:00 óra
Tel.:30/209-0905

(magony eszter)
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Feladvány!
1.) Hol állt a fotós, amikor a címlapon látható felvételeket készítette?
2.) Honnan fényképezett a fotós, amikor a hátlapon látható felvételeket készítette?
A megfejtéseket az önkormányzati hivatalhoz kérjük eljuttatni, július 20-ig.
Három megfejtő könyvjutalomban részesül.

