Orci Hírmondó
2007. szeptember 5.

Az önkormányzat hírlevele

2. évfolyam 4. szám

Nyári kirándulások

Az Orci Nyugdíjas Klub június 20-án autóbuszos
kirándulást szervezett Ópusztaszerre a Nemzeti Történeti
Emlékparkba. A csodálatos Feszty-körkép megtekintése után
sokat időztek az Árpád emlékműnél és az emlékpark egyéb
kiállító helyeinél.
A 44 fős csoport Szegedre is ellátogatott. A nyári kánikula
okozta kellemetlenségeket a gazdag látnivaló pótolta.
(Szerk)
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Nyári kirándulások

A Hajdina Kulturális és Szabadidős Egyesület tagjai kétnapos
kiránduláson vettek részt. A feledhetetlen élményt nyújtó barangoláson
felkeresték a Mohácsi csata emlékére állított Sátorhelyi Történelmi Emlékparkot, majd Szeged nevezetességeit tekintették meg. Az első nap
fáradalmait Bakson pihenték ki, ahol kellemes fürdőzés várta őket.
A második napon felkeresték az Ópusztaszeri Emlékparkot, ahol a Fesztykörkép valamint a történelmi eseményeket felvonultató kiállítások nyújtottak
maradandó emlékeket a Hajdinásoknak.
Francsicsné, Ági

Nyári kirándulások
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Az Ifjúsági és Kulturális Munkacsoport kirándulást szervezett a falu
óvodásainak és kisiskolásainak a Budapesti Állatkertbe. Augusztus 14-én reggel
izguló kisgyerekek és szüleik várakoztak a polgármesteri hivatal előtt. 7 órakor
megérkezett a buszunk, ami mindenki örömére emeletes volt, így nemcsak az
állatkertben, hanem már út közben is szép látványban volt részünk. Nagy sikert
aratott a pálmaház, a lepkeház, az állatsimogató és a majomház is. Nézelődés
közben mindenkinek jól esett egy-egy jégkrém és fagyi.
Öt órakor bár fáradtan, de élményekkel teli indultunk haza. Meglepetésként
hazafelé autóbuszunkkal áthajtottunk a kőrös-hegyi völgyhídon, ahonnan
fantasztikus kilátás nyílt a Balatonra és a Tihanyi félszigetre.
Köszönjük a biztonságos utat a Németh Travel sofőrének.
Futó Dóra

• Az Orci Önkormányzat mindhárom kirándulás költségéhez (a régi busz térítéséből) hozzájárult.
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Nyári táborozás

Táboroztak a fiatalok

2007.
augusztus
3-4-5-én
nomád
táborozáson vettek részt a Hajdina
Egyesület tagjai az orci halastónál.
Az immár hagyománnyá vált táborozáson
mind a gyerekek, mind a felnőttek nagyon
jól érezték magukat.
(Szerk)

Önkormányzati hírek
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Tájékoztató az önkormányzat üléseiről
2007. június 13.
Napirend volt:
• A községfejlesztési és a pályázati lehetőségek áttekintése.
• Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
• Egyéb.
2007. július 11.
Napirend volt:
• Aktuális ügyek:
- A József Attila utca felújítási munkálatai,
- Az Orci Sport Klub támogatásának
megtárgyalása.
• Egyéb.
2007. augusztus 22.
Napirend volt:
• Beszámoló az önkormányzat 2007 I. féléves gazdálkodásáról.
• Önkormányzati rendeletek hatályosulásának felülvizsgálata.
• Beiskolázási támogatások.
• Egyéb.

Köszönjük!

 Az Orci Hírmondó 2007. június 8-i számának megjelenését a Pető Nyomda (Kaposvár,
Dombóvári út 1.) támogatta. Köszönjük!
 „Férjem, Benkő Béla nagyon szerette a sportot. A helyi labdarúgó mérkőzésekre mindig elment,
segítette a csapatot, amíg élt. Ezért helyette és emlékére 5.000.- forinttal támogatom az Orci
Sport Klubot.” Benkő Béláné
Anna néni, köszönjük!
 Ismételten megköszönjük azon lakosok munkáját, akik rendszeresen gondozzák környezetüket,
a lakóházuk előtti útszakaszt, az árkot és a járdát.
Köszönjük a parkosítást, a virágosítást, a törődést!

Önkormányzati hírek
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Elkészült
•
•
•
•
•

A szennyvízhálózat kiépítése az Arany János utcában.
A József Attila utca felújítása.
A közterek karbantartása, virágosítása.
A polgármesteri hivatal előterének, egy irodájának és az orvosi rendelő folyósólyának felújítása.
Az árkok kimetszése és a padkák javítása a Hegyi, a Petőfi és a Dózsa utcákban.

Hírek röviden

• Orci Község Önkormányzata a szennyvízcsatorna kiépítéséhez
42 millió 450 ezer forinttal járul hozzá. Az önkormányzat ezt az
összeget az OTP Banktól felvett hitelből fizeti.

• Az önkormányzat társulási szerződést kötött Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatával az óvodák
és az általános iskolák közös fenntartására. E szerződésben rögzítésre kerültek a működés feltételei,
valamint az anyagi hozzájárulás mértéke.
Orci község a 2007/2008-as tanévben az óvodások után 58.000 Ft/fő, az iskolások után 21.000 Ft/fő
összeget fizet a kaposvári önkormányzatnak. Mindez összességében többmilliós hozzájárulást jelent
(a pontos összeg a szeptemberi évkezdés után állapítható meg).
• Az önkormányzat – a jelenlegi és a tervezett fejlesztések jelentős anyagi terhe mellett – 103 tanulónak
(az általánostól az egyetemig) egységesen 3.000 forintos utalvánnyal segítette a tanévkezdést.
• Az általános iskolások utazási költségeként az önkormányzat 305.000 forintot fizet a Kapos Volán Zrt.nek. Az óvodások egy részének Toponárra történő utaztatását az önkormányzat végzi.
• Az önkormányzat mindhárom nyári autóbuszos kirándulás költségeihez (a régi busz térítéséből)
hozzájárult.
• A könyvtárban július óta gyermek és felnőtt folyóiratokat lehet olvasni, amelyeket az önkormányzat
rendelt meg. Ezek: Dörmögő Dömötör, Kincskereső, Vadon, Kertbarát Magazin, Lakáskultúra, PC World.
• Az önkormányzat a „Nyári gyermekétkeztetés” kapcsán a Szociális és Munkaügyi Minisztérium
támogatásával 6 tíz év alatti gyermek részére (akik gyermekvédelmi támogatásban részesülnek) étkezési
támogatást juttatott.
• Megalakult a „Virágos, gondozott porta” verseny zsűrije.
A versenyt meghirdető szervezetek az értékeléssel Futó Dórát, Hideg Sándornét, Hering Attilát, Takács
Sándort és Trevisán Gyulánét bízták meg. Emlékeztetőül: a verseny 2007. október 1-ig tart, díjazása
vásárlási utalvány (az első öt helyezettnek).
A zsűri elnöke: Varga András, Várda község polgármestere.
Sovák Lajos

Vass Ferenc

Közélet, közügy
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Lakossági felvetések,
jelzések
1. Miért a József Attila utca lett felújítva?
2. Milyen következményekkel jár, ha valaki nem fizeti a helyi adót?
3. Egyesek este –amikor felfrissül a levegő és szellőztetni lehetne a lakásokat- elkezdenek
tüzelni! Mások meg hétvégeken –amikor a mosott ruhák száradnak- gyújtanak be!
Vannak olyanok is, akik veszélyes hulladékot (gumi, műanyag) tüzelnek. Mindezek után a
kérdés: mikor lesz szabályozva a hulladékégetés?

Válaszok, reagálások:
 A József Attila utcában óriási a forgalom! A szárítóhoz és a raktárakhoz több száz-mázsás
pótkocsis kamionok közlekednek!
Az utca felújítási terve már 2003-ban elkészült! Az út javítására az önkormányzat 2006 tavaszán
2.535.000.- forint pályázati pénzt nyert. Ehhez az önkormányzat ugyanennyi összeggel járult
hozzá. Az út felújítását a szennyvízcsatorna kiépítését követően volt célszerű elvégezni.
 A 2007. I. félévi adózárás után értékelésre került az adóbefizetések teljesítése. Ennek során
megállapítást nyert, hogy nagy összegű hátralékok állnak fenn, a magánszemélyek kommunális
adója, valamint a gépjárműadó tekintetében egyaránt. A magánszemélyek kommunális adójának
61 %-a, a gépjárműadó 51 %-a került befizetésre. Jelentős azon adózók száma is, akiknek az
előző évekről tartozása van.
Az adózárás után a település lakossága megkapta a fizetési értesítést. Az értesítésben foglaltak
alapján kell határidőre befizetni az adót.
A határidőben meg nem fizetett helyi adó és gépjárműadó után késedelmi kamatot kell fizetni,
melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki
alapkamat kétszeresének 365-öd része. A befizetési határidő elmulasztása után még egy
felszólítást kap az adózó a tartozásának rendezésére.
Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy a végrehajtási társuláshoz kerül kimutatásra behajtás
végett a rendezetlen tartozás.
A végrehajtás elsődlegesen jövedelem letiltás. Amennyiben ez is eredménytelen, akkor van helye
a továbbiakban ingó-, illetve meghatározott összeghatáron túl, ingatlan vagyon lefoglalásának.
Felhívom az érintett lakosság figyelmét a tartozások határidőben történő megfizetésére,
illetve az előző évi hátralékok haladéktalan kiegyenlítésére.
Szijártó Józsefné - főmunkatárs

 A hulladékégetést az önkormányzat ez év őszén fogja szabályozni. A falu lakosainak megértő
hozzájárulásával jelentősen csökkenthető ez a „kellemetlenséget okozó” és az egészségre káros
„füstölés”!
(Szerk)

Közélet, közügy
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Időskorúak Otthona Somogyjádon
Az „Együtt Könnyebb” Időskorúak Otthona 1998. szeptember óta működik Somogyjádon, a
Kossuth Lajos utca 14. szám alatt. Az intézmény fenntartója: Somogyjád Község Önkormányzata.
Az intézményben az engedélyezett férőhelyek száma 19 fő.
Az időskorúak elhelyezésére 3-4 ágyas szobákban van lehetőség, minden szobához fürdőszoba, WC
tartozik. Egyszeri belépési hozzájárulás nincs. A havi térítési díj: 56. 916.- Ft.
Az Időskorúak Otthona a falu közepén helyezkedik el, nagy udvar veszi körül virágoskerttel és
konyhakerttel. Lakói számára teljes körű gondozást és ápolást nyújtanak, a gondozás része a 24 órás
szakmai felügyelet, a rendszeres orvosi ellátás. A kormányrendeletben meghatározott gyógyszereket,
gyógyászati segédeszközöket térítésmentesen biztosítják. Az élelmezést a helyi általános iskola
konyhájáról szállítják naponta háromszori alkalommal és heti három nap meleg vacsorával.
Az otthon számára elsődleges szempont, hogy az idős emberek családias, biztonságos környezetben
töltsék el napjaikat.
Az időskorúak otthonában történő elhelyezéssel kapcsolatban érdeklődni Czompóné Marosvölgyi
Valéria intézményvezetőnél a 82/589-072 vagy a 06-30/257-5008 telefonszámon lehet.
(Szerk)

Orvos válaszol:

Mely esetekben nem kell vizitdíjat fizetni?



18 év alattiak kezelése esetén, rosszindulatú daganatos betegségekben szenvedők ellátásakor,



vesebetegek dialízis kezelése és az azzal összefüggő vizsgálatok esetén,



a véralvadási rendszer veleszületett betegségében szenvedők ellátásakor, véradással összefüggő
vizsgálatok során, cukorbetegség kezelése, gondozása esetén,



szerv-és szövetátültetésre várók, valamint szerv-és szövetátültetésen átesettek gondozása során,



HIV fertőzés és AIDS betegség kezelésekor,



skizofrénia, skizoaffektív pszichózis, súlyos depresszió, súlyos bipoláris kórképek kezelésekor,



kötelező járványügyi intézkedés esetén,



katasztrófa-egészségügyi ellátáskor,



népegészségügyi célú, célzott szűrővizsgálatok esetén (pl. mammográfia),



terhes gondozás, szülés, szülészeti ellátás és gyermekágyas anya gondozása során,



sürgősségi, vagy hatóságilag kötelező gyógykezeléskor,



amennyiben az ellátás igénybevétele során a beteg elhalálozott,



nem számít külön alkalomnak, ezért nem kell fizetni az injekciós kúráért, valamint a kötözésért,
amennyiben nem az orvos végzi,



nem kell vizitdíjat fizetni a korábban is díjköteles alkalmassági vizsgálatokért (pl. jogosítvány-,
lőfegyver-, kishajó vezetői alkalmassági vizsgálat, stb.).
Dr. Szávai Valéria

Nem csak gyerekeknek
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Őshonos állataink
A honfoglaló magyarok lovai a feltárt leletek szerint alacsony, mokány, széles homlokcsontú, dús sörényű,
egérszürke, szíjjalt hátú, kemény jószágok voltak. Sajnos ez a ló elveszett a történelem viharaiban. A
visszatenyésztésére történt kísérletek is sikertelenek voltak.
Mai lófajtáinkat ezért aligha nevezhetjük őshonosnak, mégis mint régi magyar lófajtákat itt szokták
megemlíteni a nóniuszt, a gidránt, a kisbéri félvért és a mezőhegyesi félvért. Ez utóbbit két legjelentősebb
vonaláról ma furioso-north star-nak nevezik. Ezek a fajták az 1800-as években alakultak ki, tehát szűken 200
évesek.
A nóniusz nehezebb, tömegesebb, inkább hámos típus, a gidrán és a kisbéri félvér elegánsabb, könnyebb hátas
típus, a furioso-north star is elsősorban hátasló, de könnyű fogatban is megállja a helyét.
Nóniusz A fajtát alapító Nonius senior anglonormann fajtájú mén
hadizsákmányként került a kincstár kezére. 1816-1822-ig a mezőhegyesi ménesben
fedezett. Arab és spanyol eredetű kancák termékenyítésével hasznosították. A múlt
század közepétől a nóniusz fajtává alakult. A tenyésztés előterébe a nehéz vértesló,
illetve a hámos jelleget állították. Kialakult tájkörzetei: Makó vidéke, Bánát és a
Hajdúság. Legértékesebb volt a Mezőhegyesi ménesbirtok és Debrecen város
tenyészete. Jelentősebb tenyészet a Hortobágyi Nemzeti Parkban található.
A gidrán fajta eredete egészen 1816-ig nyúlik vissza, ekkor vásárolta ugyanis
Fechtig báró Egyiptomban Gidran Seniort, a fajtaalapító arab mént. Mezőhegyesen
kezdték tenyészteni, melyhez felváltva használtak arab méneket illetve angol
telivéreket, így lett a gidrán kevert, angol-arab populáció. A gidrán többhasznú
melegvérű fajta, hátas és fogatlóként egyformán bevált. De szép eredményeket tud
felmutatni díjugratásban is. A fajtát 1992-tól a Kisbéri-félvér és Gidrán Lótenyésztő
Országos Egyesület tarja fenn, nyilvántartásukban mintegy 160 fajtatiszta kanca
található. Magyarországon kívül csupán Bulgária és Románia rendelkezik kisebb
állománnyal, így az itthoni - 20-25 generációs múlttal rendelkező - fajta jelentős genetikai értéket képvisel.
Ferencziné Poszovácz Orsolya

Tisztelt Orci lakosok!
Az Ifjúsági és Kulturális Munkacsoport
kirándulást szervez Horvátországba, a
Plitvicei Tavak Nemzeti Parkba.
Időpontja: 2007. szeptember 22 (szombat)
Az utazás buszköltsége: 2.500 Ft.
A belépő 97 horvát kuna (kb. 3.500 Ft)
Jelentkezni szeptember 10-ig Oláh Máriánál
lehet a 82/705-029-es telefonszámon, vagy a
Rákóczi u. 2. szám alatt, 16 óra után.

Nyárvégi munkálatok
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Kertészkedjünk együtt!

A gyeptelepítés legalkalmasabb időpontja
augusztus végén, szeptember elején van.
Céltudatosan írok gyeptelepítést és nem
gyepvetést, mert ez a munka 10-15 évre hat ki,
tehát érdemes nagyon körültekintően, takarékosan
de alaposan elvégezni.
A gyeptelepítés a terület elrónázásával veszi a
kezdetét. A pázsitterület lejtése 1-2% legyen, hogy
a tavaszi hóolvadás vize lefolyjék róla. Ezután
következik a talaj javítása, mert - bármilyen
különös - a pázsit tápanyagigényes növény. Ezért a
talajba érett istállótrágyát, tőzeget vagy zsákos
szerves trágyát kell keverni. Gondoljunk arra, hogy
a gyepet rendszeresen (hetente!) nyírjuk és ez
bizony sok nedvességet és főként tápanyagot
használ fel. Ezután a talajt fel kell ásni és nagy
gondossággal, morzsalékosra elmunkálni, hogy az
apró fűmagot befogadja.
Sokféle
fűmagkeverék
kapható
a
kereskedelemben. Válasszuk a célnak megfelelőt!
Ha arra gondolunk, hogy a gyerekek fognak
tollaslabdázni, futkározni rajta, akkor a strapát
jobban elviselő Sport keveréket ajánlom, ha
viszont csupán esztétikai igényeket elégít ki a
pázsit, akkor a finomabb Pázsit keverék lesz
alkalmasabb. Ahhoz, hogy kezdettől fogva szép,
sűrű legyen a gyep, négyzetméterenként legalább
30-40 gramm fűmagot kell elvetni, méghozzá
egyenletesen! Ennek előkészítésére mérjünk ki egy
négyzetméternyi területet, 40 gramm fűmagot, és
készíts egy próbavetést, etalont!

Ezzel még nincs vége a bonyolult folyamatnak.
A fűmag csak akkor csírázik, ha sekélyen a talaj
felszíne alá kerül, ezért gereblyével a magot be
kell a talajba veregetni. Ha sok fűmag marad a
felszínen, akkor a verebek és más madarak
rájárnak, megdézsmálják a költséges vetésünket.
Ezután a talaj felszínét tömöríteni kell. Kisebb
felület esetén a legegyszerűbben úgy történhet,
hogy a lapát hátával ütögetjük a talajt, nagyobb
területet viszont hengerezéssel kell tömöríteni.
Ennek az a célja, hogy a nedves talajrészecskék a
fűmaghoz tapadjanak és elősegítsék annak gyors
csírázását.
A befejező munka az öntözés. Amíg melegebb
van, addig naponta, reggel és este is meg kell
öntözni a friss vetést, mégpedig ügyelve arra, hogy
a fűmagot ne mossuk ki, mert akkor a vetés
egyenetlen, foltos lesz. A most lezajlott
gyeptelepítés eredménye már egy hét múlva
megmutatkozik: kezdetben csak gyámoltalan, kis
fűszálacskák jelennek meg, de azután gyorsan
kizöldül a felület.
Augusztus második felében még egy sor
zöldségfélét lehet vetni és ültetni. Zöldbabnak
való, sárga- vagy zöldhüvelyű babvetőmagot még
érdemes vetni, mert a fagyok előtt friss hüvelyeket
szedhetünk róla. Most újra vethető a zöldborsó is,
mert a hűvösebb, rövidebb nappalok idején a
tavaszit megközelítő termést várhatunk.
A késői termények sikere attól függ, hogy a
talajukat jól előkészítették-e. Az ásás, az aprólékos
gereblyézés ilyenkor is elengedhetetlen. Amikor
pedig a növények már fejlődőben vannak, akkor
bőségesen el kell látni őket öntözővízzel és
könnyen felvehető nitrogénnel.

Végül egy veszedelmes, gyorsan terjedő gyomnövényről:
A parlagfű most virágzik, és hihetetlen tömegben szórja a levegőbe parányi virágpor szemcséit,
amelyek sok embernek kellemetlen, allergiás megbetegedést okoznak. Az egyetlen védekezés e jelenség
ellen az, ha a parlagfüvet kigyomláljuk, vagy kikapáljuk - még mielőtt virágozni kezdene. Ezzel elejét
vehetjük annak, hogy jövőre még több gyommal kelljen megküzdenünk.
Kmeczik Tamás

Közélet, közügy
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Megszülettek
2007. június 2-án,

Tóth Johanna

2007. június 29-én,
megszületett

Orbán Enikő

2007. július 19-én

Kujáni Bence

Jó egészséget és boldog életet kívánunk nekik!

Faluszépítő verseny és környezetünk védelme…
Az Ifjúsági és Kulturális Munkacsoport
tagjaként azt a feladatot kaptam, hogy
ötödmagammal zsűritag legyek a Tiszta, virágos
porta versenyben. Az értékelés során végigjártuk
a falut, megnéztünk minden portát. Örömmel
nyugtáztuk, hogy mindenki komolyan vette a
felhívást, ugyanis majd’ minden háznál rendet
találtunk. Az utca és az udvarok is szépen
nyírtak, virágosak és ápoltak voltak, látszott,
hogy sokat jelent mindenkinek a környezete.
Azért néhány közterületen még mindig
találni jócskán szemetet is. Fontos lenne, hogy
legalább a nem lebomló szemetet ne szórjuk szét

az utcán, buszmegállóban stb. Tudták Önök,
hogy a műanyag zacskók és az üdítős üvegek
akár 300 év alatt sem bomlanak le? Ennek
tudatában kérjük Önöket, hogy a szemétgyűjtőbe
dobják azokat, de ha tehetik, gyűjtsék össze és
szállítsák el szelektív hulladékgyűjtőbe. A
pillepalackok összetaposva igazán kis helyet
foglalnak, és nem is nehezek.
Zsűri-társaimmal együtt reméljük, hogy a
verseny végéig is megőrzik a tulajdonosok a
porták szép, gondozott külsejét, és minél több
udvart tudunk díjazni.
Futó Dóra
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Élet a hegyen
Gyermekkorom egyik élménye a nyüzsgő hegyi élet: a szép pince- és gyümölcsillatú fasor, az otelló és a
noa szőlőfürtök sokasága, a hangulatos szüretek, meg a szívességen alapuló összefogás, egymás
boldogulásának segítése.
Napjainkban viszont krumpli, szőlő, hagyma és egyéb termények lopásáról, hangoskodásról érkeznek
jelzések. Az elhanyagolt, gazos ingatlanok látványa sem szívderítő.
A hegy varázsa, jelene és jövője többet érdemel! Az ott élő és gazdálkodó emberek valamint a falu
érdekében egyaránt.

A temető csendje
A temetőbe virágot és szeretetet viszünk az elhunyt szülőkhöz, gyermekekhez, hozzátartozókhoz. Ott
ismét találkozik a család. Csendben, békésen. Ezt a helyet, ezeket a perceket nem illik megzavarni.
A temetőben nem illik kutyát futtatni és zsákos szemetet lerakni! Nem illik a sírok között kerékpározni,
hangoskodni! Még a gyerekeknek sem! Remélem, már ők is tudják.
A mi kis falunk temetője -általában- csendes. Fák, bokrok, virágok őrzik azt.
Sovák Lajos

„Egy egész örökkévalóság
őrzi mindannyiunk sorsát.”
(Pilinszky)

2007-ben elhunytak:
Antal József
Oláh Gyuláné
Péntek Józsefné
Lengyel István
Varga Mihály
Handli Jánosné

Nyugodjanak békében!
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