Orci Hírmondó
2006. november 6.

Az önkormányzat hírlevele

I. évfolyam 1. szám

Tisztelt Orci Lakosok!
A gyors és hiteles információ aranyat ér! Ez egy közösség életében is igaz. Megtapasztaltam: az orci
lakosok igénylik a szóbeli és az írásos tájékoztatást. Többet szeretnének tudni az önkormányzat
munkájáról, a falu életéről. Párbeszédet, közös gondolkodást, együttműködést várnak.
Az új képviselőtestület ezen kéréseknek eleget tesz. Információt adunk, rendeletekről tájékoztatunk,
eseményekre hívunk.
Egyben kérünk is! Kérjük, csatlakozzanak az Önkormányzat felhívásaihoz, jöjjenek el a
rendezvényekre. Mondjanak véleményt munkánkról, adjanak ötleteket, javaslatokat.
Céljainkért dolgozzunk együtt!
Amit megvalósítunk, az a miénk, orciaké lesz!
Üdvözlettel:
Sovák Lajos
polgármester
_______________________________________________________________________________________________________________

Szüreti felvonulás
Október 28-án hangulatos,
színes felvonulásnak lehetett
szem- és fültanúja a lakosság.
A település apraja-nagyja a
bíró és a bíróné vezényletével
ünnepelte a szüretet. A jókedv
és a vidámság mellett feleleve-

a kisbíró és a bíróék

nítették a régi népi hagyományokat is.
Az Orci Aprók Táncegyüttes, a bíró és neje, illetve
a polgármester együtt ropták a
Polgármesteri hivatal előtt. A
kisbíró invitálta a nézőközön-

a felvonulók

séget és a fellépőket az esti
szüreti mulatságba, amit a
Fortuna Presszó szervezett
meg. A bálban jól szórakoztak
a gyerekek és szüleik is.
Futó Dóra

az Orci Aprók
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Önkormányzati hírek

Letették az esküt …
Október 12-én Sovák Lajos polgármester és a képviselők: Lengyel István, Péter Ilona, Rozina
Lászlóné, Tóth Attila, Vass Ferenc letették a hivatali esküt, majd átvették a megbízóleveleket.
Az új képviselőtestület az első ülésén több napirendet tárgyalt.
Elsőként a polgármesteri programot fogadták el.
Sovák Lajos hangsúlyozta:
„Önkormányzatunk tevékenységének alapja a község lakosságának szolgálata, a mindenki
számára áttekinthető és megismerhető törvényes működés, az értékek megóvása,
gyarapítása, új értékek létrehozása.
Meghatározó célnak tekintjük a kötelező feladatok eredményes ellátását, az igazgatási és a
hivatali tennivalók megfelelő színvonalú végzését.
A gazdálkodás során célunk a likviditás megőrzése. A pénzügyi stabilitás érdekében
bevételnövelő, kiadáscsökkentő intézkedésekre van szükség. Az önként vállalt feladatokat
körültekintően kell meghatározni.
Orci község Önkormányzatának 2006-2010 közötti időszakra szóló fejlesztési programját a
jelenlegi és a következő évek költségvetési, illetve pályázati lehetőségei határozzák meg.
A program elkészítésénél figyelembe vesszük a már megkezdett beruházásokat, a község
hosszútávú fejlesztési tervét, valamint a térségi hatású projekteket.
A fejlesztések és a beruházások sorrendjét a lakosság véleményének figyelembe vételével
–a pénzügyi és a pályázati lehetőségek alapján– alakítjuk ki.
A legfontosabb célkitűzés a szennyvízhálózat kiépítése a 2007-2008-as években.”
Polgármester úr a további terveket és a tennivalókat falugyűlésen fogja ismertetni.
A testület ezt követően módosította az önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatát,
bizottságokat hozott létre, megválasztotta a község alpolgármesterét.
Alpolgármester: Vass Ferenc
Az ügyrendi bizottság vezetője:
tagjai:

Lengyel István
Rozina Lászlóné
Tóth Attila

A pénzügyi- és szociális bizottság elnöke:
tagjai:

Péter Ilona
Halmai Gyuláné
Lengyel István
Rozina Lászlóné
Takács Sándor

A képviselőtestület –törvény által előírt napirend alapján– döntött a polgármester tiszteletdíjáról is.
A polgármester tiszteletdíját a korábbi polgármester javadalmazásával azonos összegben állapította meg.
Az alpolgármester és a testület tagjai anyagi juttatásban nem részesülnek.
Az új testület végezetül áttekintette a folyamatban lévő ügyeket, a pályázati lehetőségeket, majd
javaslatot tett ifjúsági- és kulturális munkacsoport megalakítására.
Gerencsér György
körjegyző

Önkormányzati hírek
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A falugondnok bemutatkozik
Francsics Attila 40 éves Orci lakos vagyok. Jelenleg Orci falugondnokaként
dolgozom. Ezt megelőzően 23 évig szobafestőként dolgoztam itthon és
külföldön.
1991 óta élek a faluban feleségemmel és két gyermekemmel. Feleségem Ági
évek óta táncot oktat a falu fiataljainak. Gyermekeim Kaposváron végzik
gimnáziumi tanulmányaikat.
1998-ban hallottam először a falugondnoki szolgálatról, amit nagyon jó és nemes munkának tartottam,
hisz ez a szolgáltatás megkönnyíti az időskorúak és a fiatalok szociális- és kulturális életét.
A falugondnoki szolgálat működésének elsődleges céljai –élethelyzettől függően– a rászorultak
segítése (például orvoshoz szállítás, gyógyszer kiváltás, szociális információs szolgáltatás, alapvető
élelmiszerek, fogyasztási cikkek beszerzése) valamint részvétel a kulturális rendezvények szervezésében.
Egyéb céljai például: közreműködés az önkormányzati feladatok megoldásában, árubeszerzés, ügyintézés.
Bízom abban, hogy a munkám során szerzett tapasztalataimat a rászorulók segítségnyújtására
fordíthatom.
Elérhetőségem:

70/ 7039-516
Tisztelettel:
Francsics Attila
falugondnok

___________

___________

A falugondnoki szolgálat tevékenységi köre
Az Orci Önkormányzat Képviselőtestülete 2005. október 17-én rendeletet alkotott a falugondnoki szolgálat
céljáról, az ellátandó feladatokról és a szolgálat igénybevételének lehetőségeiről.
A falugondnoki szolgálat tevékenységi körét – többek között – az alábbiakban határozta meg:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Az idősek, az egyedül élők látogatása, meghatározott ügyekben történő segítése;
A szociális étkeztetésben való részvétel;
A rászorulók részére alapvető élelmiszerek, fogyasztási cikkek beszerzése;
Kórházba, szakrendelésre, felnőtt-, és gyermekorvoshoz, védőnőhöz szállítás
(a háziorvos véleménye, illetve rászorultság alapján);
Gyógyszer kiváltása és házhoz szállítása.
Gyermekek óvodába, illetve onnan haza szállítása (önkormányzati felmérés és döntés
után);
Ifjúsági-, és kulturális feladatok végzése, rendezvények szervezése;
Önkormányzati rendezvények, összejövetelek szervezésével, lebonyolításával
kapcsolatos feladatok;
Önkormányzat számára árubeszerzés, egyéb szállítás, ügyintézés.
Kapcsolattartás az önkormányzat és a lakosság között.
Csoportos bevásárló utak szervezése (térítés ellenében);
A község rendjének, tisztaságának figyelemmel kísérése, egyes munkák szervezése.

Az ellátásokért fizetendő térítési díj (a falugondnoki kisbusz költségeinek térítése):
- Az alapellátások (szociális ügyek, rászorulók támogatása) ingyenesek (ezen esetekben a kisbusz
költségeit az önkormányzat állja);
- Az egyéb szolgáltatások díja: 90 Ft/km.
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Aktuális

Köszönjük Pannika!
Orci-Zimány Körjegyzőségének dolgozói bensőséges
ünnepségen köszönték meg Zalavári Sándorné, Pannika több
évtizedes köztisztviselői munkáját, nyugdíjba vonulása
alkalmából. Életútjának főbb állomásait, az önkormányzatoknál
történő helytállását Takács János, Zimány község polgármestere
„találóan” elevenítette fel, majd az alábbi kedves szavakat
mondta:
„Köszönjük a nekünk adott éveket, köszönjük, hogy
velünk voltál. Köszönjük a lelkiismeretes munkát.
Köszönjük, hogy a szakmát gyarapítottad, a pálya
hírnevét növelted.
Kívánunk Neked erőt, egészséget, jó pihenést és tevékeny
hétköznapokat. Legyen időd és lehetőséged mindannak a
megvalósítására, amit a felgyorsult évek alatt idő hiányában a
nyugdíjas évekre halasztottál. Kívánjuk, hogy sok boldog órát
tölthess családod, unokáid körében. Jusson eszedbe néha a mi
kis csapatunk, melynek mindig tagja maradsz.”
Orci község lakossága nevében Sovák Lajos köszönte meg
Pannika sokéves, lelkiismeretes tevékenységét, az Orciaknak
nyújtott önzetlen segítségét. A körjegyzőség nevében Gerencsér
György mondott köszönetet.
… Virágeső, könnycseppek, munkatársi ajándékok, szívélyes
vendéglátás – egy szép életszakasz lezárása. Nyugodt pihenés,
megérdemelt évek – egy új szakasz kezdete…
Jó egészséget Pannika!

Baracsi Lajos Bácsi,

Sovák Lajos

Őszi programok

a falu díszpolgára
október 27-én ünnepelte a 85. születésnapját.
Ezúton kívánunk neki
még nagyon sok boldog
születésnapot!

Moziműsor
11.03. 19:00 KARIB
TENGER KALÓZAI 2
(korhatár: -); (szinkronizált)

11.10. 19:00 A TESTŐR
Október 30.: Kirándulás,
terménygyűjtés a karácsonyi
játszóházra
November 2-3.: Gyerekek társadalmi
munkát
végeztek
időseknél, rászorultaknál és
közterületeken
November 11.: Tinidiszkó
a
kultúrházban

(108 perc); (korhatár: -);
(feliratos)

11.17. 19:00 HÁZ A TÓNÁL
(105 perc);
(korhatár: -); (feliratos)

11.24. 19:00 LÚZER SC (85
perc); (korhatár: 12); (feliratos)
12.01. 19:00 RÉM ROM (91
perc); (korhatár: -);
(szinkronizált)
A belépő 50 forint/fő

Jó tudni…
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A Teleház immár másfél éve működik a kultúrház mögötti helyiségben. Nyitva: hétfőtől-szombatig
1600-2000 óráig. Itt két számítógép található, mindegyik Internet hozzáféréssel rendelkezik
(használatuk ingyenes). A számítógépes teremben lehet fénymásolni és nyomtatni is (10 Ft/lap).
A könyvtárban minden korosztály számára találhatóak érdekes könyvek (a tagság díjtalan).
____________________________

A mozi megbízott vezetője és gépésze Szakács József. Minden pénteken 1900-kor kezdődnek az
előadások. A belépő 50 forintba kerül.
____________________________

Ezúton szeretnék egy kéréssel fordulni a lakossághoz. Ha van olyan könyvük, amit már
kiolvastak és nincs már szükségük rá, de még használható állapotban van, akkor ne dobják ki,
hanem hozzák el nekünk, hogy így is tudjuk bővíteni a könyvállományunkat.
Előre is köszönjük.
Tormáné Szakács Katalin
a Teleház megbízott vezetője

Családsegítés, Gyermekjóléti Szolgálat
Értesítem a lakosságot, hogy a szolgálat társulásos formában működik Igal központtal, Igali
Alapszolgáltatási Központ néven.
Azért tartom szükségesnek ezt megemlíteni, mert munkánk kibővült a rendszeres szociális
segélyezettekkel való együttműködéssel is.
Fontos kiemelni, hogy az érintetteknek nem kell elmenni Igalba, mert fogadóóráimon Orciban is
felkereshetnek.
Fogadóóráim Orciban minden kedden 8 és 10 óra között vannak a polgármesteri hivatalban.
Telefonszámom: 06 30/ 237-3963
A szolgáltatás – az alábbi ügyekben – önkéntes alapon, ingyenesen vehető igénybe!
Családsegítés terén:
- információnyújtás,
- ügyintézés,
- családgondozás,
- tanácsadás – lakhatási, egyéb szociális ügyekben,
- ismeretterjesztő előadások szervezése,
- természetbeni juttatások közvetítése (pl. ruhanemű, egyéb adomány).
Gyermekjóléti szolgálat során:
- gyermeknevelési tanácsadás,
- iskolával, óvodával kapcsolatos ügyek intézése,
- tanulási- és beilleszkedési problémák segítése,
- iskolai- és családi konfliktusok megoldásában közreműködés, ha kell pszichológus,
jogász szakember segítségének kérése.
Tisztelettel várom az érdeklődőket:
Kissné Horváth Ibolya
családgondozó
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Emlékezzünk…

Emlékműavatás
Régóta szerettünk volna egy emlékművet a háborúban elesettekért. Az idén sikerült megvalósítani
adományokból, önkormányzati támogatásból. Az
emlékmű méltó helyen, a falu főterén lett felállítva.
A meghívott vendégek között köszöntöttük dr.
Kolber István országgyűlési képviselőt és Neumüller
Miklós plébánost a katolikus egyház részéről. Az
avatáson a falu lakói és a hozzátartozók vettek részt.
Az ünnepség fényét emelte a táncos gyerekek kedves
produkciója.
A Himnusz, versek és köszöntők után
került sor az emlékmű leleplezésére,
melyet követően Baracsi Lajos, a falu
díszpolgára méltatta az elhunytakat,
emlékezve közös fiatalságukra.
Dr. Kolber István beszédében a háború
okozta veszteségekről is szólt, majd
felolvasta az ott elhunytak névsorát. Ezt
követően a plébános úr megáldotta az
emlékművet.
A kegyelet virágait, gyertyáit a vendégek és a hozzátartozók helyezték el,
majd az ünnepség a Szózattal ért véget.
Barna Ágnes

______________________________________________________

ORCI HŐSI
HALOTTAI:
Babóchay József
Baksa József
Bánfalvi Károly
Csiszár Lajos
Forró József
Hegedüs József
Hídvégi Géza
Horváth János
Illés József
Kaposi József
Keczeli György
Keczeli Lajos
Kristóf István
Léber Gyula
Márton János
Pintér György
Salamon Pál
Szili Imre
Szvath József
Tóth Gyula
Tóth József
Varga Lajos

Novemberi jeles napok
November 1. – Mindenszentek napja:

Azoknak a szenteknek az ünnepe, akikről a naptár név
szerint nem emlékezik meg.
November 2. – Halottak napja:
Elhunyt hozzátartozóinkra emlékezünk ezen a napon.
November 3. – A magyar tudomány napja: 1825-ben ezen a napon ajánlja fel Széchenyi István
birtokainak egyévi jövedelmét a Magyar Tudományos
Akadémia megalapítására.
November 11. – Márton napja:
Szent Márton püspök ünnepe, a hagyomány szerint ezen
a napon ludat vágnak és megkóstolják az újbort.
November 17. – Dohányzás elleni világnap
November 19. – Erzsébet napja:
Szent Erzsébetet a szegények, éhezők és betegek védőszentjeként tartják számon, ezen a napon rá emlékezünk.
November 25. – Katalin napja:
Szent Katalin az eladó sorban lévő lányok védőszentje,
talán ezért is e naphoz fűződik a „Katalin-ág” házasságjósló
hiedelme. Úgy tartják, az e napon vízbe helyezett
gyümölcsfaág, ha karácsonyra kizöldül, a lány hamarosan
férjhez megy.
November 30. – András napja:
A disznóvágások kezdetét jelezte régen ez a nap.

Lakossági oldal
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Lakossági felvetések, kérések
Szeretnénk a lakosságnak segíteni azzal, hogy az hírlevélben közöljük a problémáikat,
észrevételeiket és a kérdéseikre is igyekszünk választ adni. Kérjük Önöket, hogy ha bármilyen
közölnivalójuk akad, bátran írják meg nekünk (akár név nélkül is)!
Várjuk leveleiket, észrevételeiket az orciujsag@freemail.hu e-mail címen, vagy a 20/489-9035-ös
sms-számon, illetve a Polgármesteri Hivatal előtt elhelyezett gyűjtőládába.
Szerkessze Ön is a Hírmondót!
a Szerkesztők

 A községben sok a kutya!
Van-e ebtartási rendelet? Mik a szabályok?

 Délutánonként és este nagy a füst, mert mindenki tüzel!
Javaslat: az önkormányzat szabályozza –és csak bizonyos napokon engedélyezze–
a tűzgyújtást!
 A kultúrházban DVD vetítés is legyen, esetleg a mozi helyett, mert az korszerűbb!
 A temető és környéke rendezett.
Köszönjük.
 Orciban nagyon sok idegen zetor és pótkocsis kamion közlekedik!
Kinek jó ez? Meddig kell tűrnünk?
A felmerült kérdésekre a következő számban reagálunk.

Apróhirdetések
Önkormányzati telkek
eladók az Arany János
utcában.

Nagyméretű téglát vásárolnék
készpénzért.

Ár: 1,6 millió forint/telek.
Érdeklődni a polgármesteri hivatalban lehet.

Tel: 20/418-5288

Ha alacsony kamatú
jelzáloghitelre van szüksége,
kérem keressen fel.
Tel: 20/489-9035

Szántót, legelőt
vennék készpénzért.
Tel.: 30/449-5877

Az orci falugondnoki szolgálat
kisbuszának garázst, vagy
egyéb védett helyet keresünk.
Az ajánlatokat a polgármesteri
hivatalhoz kérjük.
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Innen-onnan …

Sör és kalács

13+1 érdekes tudnivaló

A Cambridge Egyetemen történt az alábbi eset: a
vizsgán egyszer csak felpattant egy ifjú hallgató és
arra kérte a vizsgáztatót, hogy hozzon neki sört és
kalácsot. Ekkor a következő párbeszéd hangzott el:
Vizsgáztató: Tessék? Mit mondott?
Hallgató: Uram, arra kértem, hogy hozzon nekem
kalácsot és sört.
Vizsgáztató: Sajnálom, de nem hozok.
Hallgató: Uram, engem ez nagyon felháborít. Kérem és
elvárom, hogy hozzon nekem kalácsot és sört!
Ezen a ponton aztán a hallgató elővett egy másolatot a
Cambridge-i Egyetem törvénykönyvének egy 400 éves
törvénycikkelyéről. A törvény latinul íródott, és mivel
még nem helyezték hatályon kívül, ezért érvényes is
volt, és kimondta (durva fordításban): „A vizsgázóurak
kérhetnek és megkövetelhetnek sört és kalácsot a
vizsga ideje alatt.” A vizsgabizottság úgy ítélte, hogy
egy kóla és egy hamburger elfogadható a sör és
kalács modern megfelelőjének, így a hallgató
önfeledten szürcsölhetett a vizsgatételek kidolgozása
közben. Azonban a szemfüles hallgató nem örülhetett
sokáig sikerének: három hét múlva, a következő
vizsgáján 5 font büntetést kellett fizetnie, mert nem
hordott kardot a vizsga ideje alatt...

__________________________________________

A szüreti felvonulás gyerekszemmel

1. A tigrisnek a bőre is csíkos, nem csak a
szőre.
2. Az ember az egyetlen emlős, amelyik
mosolyogni tud.
3. 19. század előtt nem készült külön cipő
a jobb és bal lábra.
4. Anglia összes hattyúja a királynő
tulajdona.
5. A fejjel a falat verni 150 kalóriát
fogyaszt óránként.
6. A poloskák már a dinoszauruszok
megjelenése előtt is éltek a Földön.
7. -90 °C fok alatt megfagy a lehelet, és
leesik a földre.
8. A szövetségesek első bombája a II.
Világháborúban megölte a berlini
állatkert egyetlen elefántját.
9. Al Capone névjegykártyáján „használt
bútor kereskedő” állt.
10. A nők kb. kétszer annyit pislognak,
mint a férfiak.
11. A szöcskének a lábán van a füle.
12. Izlandon tilos háziállatot tartani.
13. Lehetetlen nyitott szemmel tüsszenteni.
+1 A szú kétszer olyan gyorsan rágja át
magát a fán, ha rockzenét hallgat.

Nagyon jó szüreti felvonulást láthattunk a múlt szombaton. Öt lovaskocsi
járta végig a falut. Francsics Attia volta bíró, a felesége a bíróné. A kisbíró
pedig Tóth Attila.
Sokan megnézték a felvonulást és örömmel fogadták el a kalácsot és a
bort, amit mi kínáltunk nekik. Ági néniék a táncos lányokkal egy műsort
adtak elő a Petőfi téren, amit galamberegetés követett.
Minden utcában megálltunk és a kisbíró híreket mondott a nézőknek. Egy
külön lovaskocsin utaztak a zenészek, akik este a presszóban is játszottak.
Góman Mária és Galambos Gergely
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