Orci Hírmondó
2007. november 03.

Az önkormányzat hírlevele

2. évfolyam 5. szám

Egy évesek lettünk
Egy éves az Orci Hírmondó.
Ebből az alkalomból köszönetet
mondok mindazoknak, akik támogattak bennünket.
Jól esett az a sok bíztatás és
kedves szó, amit kaptunk nemcsak
Orciból, hanem a környék falvaiból is.
Az elismeréseket és a kritikákat
köszönjük; az előbbiből kiderül,
hogy jól „dolgozunk”, az utóbbiból
pedig, hogy javulnunk kell.
Minden alkalommal igyekszünk
újítani, hogy Önök még több információhoz jussanak. Írásaikat köszönjük, azokat lehetőségeinkhez
képest megjelentetjük.
Célunk továbbra is a korrekt, nyílt
tájékoztatás az önkormányzat
munkájáról, a községet érintő
ügyekről, a faluban történt eseményekről, rendezvényekről.
Szerkesszük együtt a Hírmondót!
Várjuk írásaikat,
javaslataikat.

hirdetéseiket,

A szerkesztőség valamennyi tagja
nevében további jó olvasást
kívánok.
Futó Dóra
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Fél évtizedes jubileum

5 éves az Orci tánccsoport

Gratulálunk!

A Hajdina Kulturális és Szabadidős
Egyesület (a volt Orci Aprók tánccsoport)
megalakulásának 5. évfordulóját ünnepeltük
október 13-án a kultúrházban.
A gálaműsort Kolber István országgyűlési képviselő
nyitotta meg, aki méltatta az „Orci Aprók” és nagyok
összefogását, kulturális és hagyományőrző munkájuk nagyszerűségét.
Nem érkezett üres kézzel. Ajándékát az egyesület vezetőjének, Francsics
Attiláné, Ágnes asszonynak adta át, további sikereket, jó munkát kívánva.
A teltházas kultúrház közönsége előtt fergeteges műsor kezdődött. Láthattuk az
egyesület fejlődését, az Orci Aprók kezdeti tánclépéseitől kezdve a mai kiváló
színvonalú produkciókig.
Műsorukkal köszöntötték a házigazdát a szomszédos Zimány dalos-kedvű
asszonyai, a répáspusztai gyerekek, a Szajánból érkezett barátok, az Ifjúsági és
Kulturális Munkacsoport, valamint a Nyugdíjas Klub tagjai.
Remek hangulatú estét varázsoltak a szereplők ezen a szombaton. A vastaps
elhangzása után a meghívottak sok-sok dicsérő szó után átadták ajándékaikat Ágnes
asszonynak, az Egyesületnek, megköszönve a csodás élményt, a nagyszerű
szórakozást.
Az Egyesület vacsorával vendégelte meg a meghívottakat, majd „kivilágos
virradatig” állt a bál.
Színvonalas munkájukhoz további sok sikert, erőt, egészséget kívánunk!
Vass Ferenc

Közélet, közügy
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Újszülötteknek ültettünk fákat 2007. október 6-án
délután
a játszótér melletti területen. A kedves és szép,
Életfa-ültetés
reméljük hagyománnyá váló Életfa-ültetés a szüreti
felvonulás programját gazdagította. Meghitt, kedves kis műsorral köszöntötte az
Ifjúsági és Kulturális Munkacsoport a gyermekeket és szüleiket, majd Sovák Lajos
polgármester úr köszöntő szavait hallhattuk. A jeles eseményen összesen 15
kisgyermek (10 kislány és 5 kisfiú) vehette át névre szólóan a fát, a névtáblát és az
önkormányzattól kapott ajándékcsomagot.
A szülők nevében jómagam, mint édesanya mondtam köszönetet Kovács József
erdőmérnök úrnak a kis fákért, illetve mindazoknak, akik megszervezték és
lebonyolították az Életfa-ültetést. Továbbá kértem a szülőket, hogy gyermekük
fejlődésével, növekedésével párhuzamosan gondozzák a „kis csemetéjüket”,
ápolják azokat az évek során.
A műsor és a köszöntő beszédek után mindnyájan átvonultunk a játszótérre, hogy elültethessük az életet
jelképező apró fákat. Az édesapáknak könnyű dolguk volt az ültetéssel, hiszen a gödrök már elő voltak
készítve. Ennek ellenére nagyon lelkesen dolgoztak, büszkén ültették és öntözték immár gyermekeik
fácskáit, miközben csattogtak-villogtak a fényképezőgépek vakui.
Egy nagyon meghitt, jó hangulatú délutánban volt részünk, melyet tovább fokozott a szüreti
felvonulás hangulata. Köszönet érte!
Illésné Tóth Szilvia
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Szüreti mulatságok

Szüreti felvonulás
Ebben az évben is volt szüreti felvonulás Orciban. A parádés menet a focipályától
indult, majd az összes utcán végighaladva a kultúrháznál ért véget. Idén is Francsics
Attila és Ági volt a bíró és a bíróné, a kisbíró pedig Tóth Attila.
Mi, fiatalok szintén részt vettünk a vidám mulatságban, sokan öltöztünk be
cigánygyereknek, betyárnak. A táncos lányok és a bíróék minden megállónál
megmutatták tehetségüket. A kalácsot szépséges cigánylányok kínálták a
nézőközönségnek, a fogatosoknak pedig Hering Sándorné készített finom vacsorát.
Mindenkinek köszönjük a részvételt, jól éreztük magunkat.
Galambos Gergő

Szüreti bál
A szüreti felvonulást rég nem látott „Batyus” bál követte. A szépen feldíszített kultúrházban a KreDance együttes kiváló zenéjére táncra perdültek fiatalok és idősek egyaránt. Közben jó étvággyal
fogyasztottuk a finom süteményeket, szendvicseket. Italból sem volt hiány.
Jó, örömteli hangulat volt, énekkel, szólótáncokkal fűszerezve.
A szervezők a bál bevételét és a felajánlásokat a Baba-Mama Klub vezetőjének adták át, aki jelezte,
hogy az összegyűlt 90.000.- forintot a játszótér bővítésére fordítják. Köszönjük a hozzájárulásokat, a
felajánlásokat!
Tóth Attila

Önkormányzati hírek
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Tájékoztató az önkormányzat üléseiről
2007. szeptember 17.
Napirend volt:
•

Csatlakozási lehetőség a regionális ivóvízminőség-fejlesztő programhoz

•

Egyéb

2007. október 8.
Napirend volt:
•

Tájékoztató a szennyvízberuházás építésének üteméről

•

Az önkormányzati számviteli politika módosításának megtárgyalása

•

A helyi környezet védelméről, a közterületek és az ingatlanok rendjéről, a település
tisztaságáról szóló rendelet módosítása

•

Egyéb

Főbb döntések voltak:
1. Orci Község Önkormányzata csatakozott a regionális ivóvízminőség-javító programhoz. Az ivóvíz
tisztítását a Somogyvíz Kft. ügyvezetője is javasolta, mivel a víz ammóniatartalma nem felel meg az
EU szabványnak. A program kapcsán –a pályázati pénzek elnyerése érdekében– 109 önkormányzat
fogott össze, Siklós város gesztorságával.
2. Az önkormányzat rendeletben szabályozta az avar, a kerti hulladék és a száraz nyesedék nyílttéri
égetését, az alábbiak szerint:
• a felsorolt hulladékokat csak jól kialakított tűzrakó helyen, felügyelet mellet, hétfőn, szerdán
és pénteken 900-1900 óra között lehet elégetni, úgy, hogy az egészséget és a környezetet ne
károsítsa,
• a felsorolt hulladékokon kívül más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (PVC, gumi,
műanyag, veszélyes hulladék) elégetni tilos!
Aki a fentieket nem tartja be, az szabálysértést követ el, és 30.000.- forintig terjedő
pénzbírsággal sújtható! (Megjegyzés: a helyi környezet védelméről, a közterületek és az
ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló törvény megtekinthető az önkormányzatnál és
a www.orci.hu honlapon).
3. A szennyvízhálózat építésének üteméről Babinszki Ágnes, a BITT Kft. ügyvezető igazgatója adott
tájékoztatást. A beruházás megfelelő ütemben halad, ez évben a Kossuth és a Széchenyi utcában
dolgoznak.
A munka jó minőségben történő elvégzésére, a föld megfelelő tömörítésére az önkormányzat ígéretet
kapott.
Vass Ferenc

Sovák Lajos
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A falu életéből

Köszönjük!
§ Az Orci Agró BÉSZ elvégeztette a Hegyi utca egy részének kátyúzását. Köszönjük Jani
Tibor úr aktív közreműködését.
§ Kovács József úr, az Orci Mag-Bt. vezetője 20 db facsemetét ajándékozott az újszülöttek
részére, az „Életfa” ültetéshez. Köszönjük!
§ Az „Életfa” ültetés, a szüreti felvonulás és a szüreti bál valamennyi szervezőjének
köszönjük a lelkiismeretes munkáját. Külön köszönjük a táncosok és a fogatosok aktív
közreműködését.
§ Köszönjük a focipályánál végzett társadalmi munkájukat: Dobos Lajosnak, Hering
Attilának, Horváth Zoltánnak, Kanyar Zsoltnak és Stark Gábornak.

Elkészült
•

A kultúrház északi oldalának külső szigetelése, valamint belső terének és öltözőinek
felújítása. Megújult a színpad hátsó függönye is.
• A focipályához 2 db új kispad készült társadalmi munkában.
• A játszótér új elemekkel bővült (lásd a 7. oldalon).

Lakossági felvetés,
jelzés
Miért kell kivágni a focipályánál lévő fákat?

Válasz, reagálás:
Ø A focipályánál 54 darab rezgőnyárfa van. A kivágás okai:
- Kovács József szakmérnök szerint a fák vágásra érettek, e fafajtánál –ilyen állapotban- kiemelten
fennáll a gomba- és rovarkárosodás veszélye. Ez gyors lefolyású és a fák kidőléséhez vezet.
- A fák mögött közvetlenül a víztorony kifeszítő kötelei vannak, félő, hogy a mostanság előforduló
nagy viharok a terjedelmes fákat kidöntik, s azok a feszítő kötelek révén megrongálhatják
(eldönthetik) a glóbuszokat, így többmilliós kárt okozhatnak. (E tényről a helyszínen bárki
meggyőződhet.)
- A fák allergiát okozhatnak.
- Kivágásukat a labdarúgó klub vezetői is kérik.
(Szerk.)

Közélet, közügy
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Megalakultunk !
Örömmel adunk hírt arról, hogy falunkban megalakult a BABA-MAMA KLUB.
Jelenleg 10 fővel kezdtük el a foglalkozásokat, de folyamatosan várjuk a Gyesen, Gyeden lévő
édesanyák, illetve családok jelentkezését. A klubba azon érdeklődőket is szeretettel várjuk, akiknek
gyermeke már óvódás, kisiskolás és szívesen részt venne a programjainkon.
A klub célja:
−

hogy összefogja és segítse a községünkben élő kismamákat, Gyesen, Gyeden lévő édesanyákat a
mindennapokban,
− egymás megismerése, segítése, támogatása, baráti kapcsolatok építése,
− közösségformálás.

A klub tevékenysége:
−

−
−
−
−
−
−

Kötetlen beszélgetések a mindennapok ügyes-bajos dolgairól. Tapasztalatcsere, tanácsok, ötletek adása
egymásnak,
Mama torna szervezése,
Játszóház kicsiknek és szüleiknek,
Közös játékok szervezése a kicsikkel: éneklés, mondókázás, mesélés-bábozás.
Beszélgető fórumok szervezése, ahová előadókat (pl. védőnőt, gyermekorvost, táplálkozási szakértőt,
gyógytornászt, diabetes tanácsadót, logopédust, óvodapedagógust, gyógypedagógust stb.) hívunk meg
témától függően.
Börze szervezése (rászorulóknak játékok, könyvek, ruhák gyűjtése).
Évente egy alkalommal jótékonysági bál szervezése, a játszótér folyamatos fejlesztésére, eszközbővítésére.

A klubfoglalkozások helyszíne a kultúrház, ahol havonta két alkalommal tartjuk összejöveteleinket, a hónap 2. és 4. keddjén, 15-16 óra között.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Tisztelettel:
Illésné Tóth Szilvia
Baba-Mama Klub vezetője

Gyarapodott a játszótér
Új eszközökkel bővült a játszótér. A szüreti „batyus” bál bevételéből a Baba-Mama Klub
homokozót, padot, libikókát valamint szemétgyűjtőt vásárolt.
Köszönjük a kezdeményezést, az aktivitást és a gyors intézkedést.
(Szerk.)
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Hírek…

A Nyugdíjas Klub életéből
2007. augusztus 27-én Fonyódligeten rendezték meg a szépkorúak versenyét,
amelyen az Orci Nyugdíjas Klub is részt vett 10 fővel. A csapattagok különböző
ügyességi versenyekben próbálhatták ki magukat. A versenyszámok között
szerepelt például gyaloglás, kosárlabda, szkander, darts, ping-pong, tánc és hullahopp karikázás. Minden résztvevőt oklevéllel és finom ebéddel jutalmaztak meg.
2007. szeptember 1-jén részt vettünk a kaposfüredi káposztás napon. Itt
Rozina Lászlóné főzött bográcsban finom somogyi káposztát, Orosz János
segédletével, amiért elismerő oklevelet kaptunk. A műsor nagyon színvonalas
volt, sok résztvevővel, melyben Hideg Sándorné versmondással szerepelt.
2007. szeptember 3-án köszöntöttük a III. negyedévben névnapjukat
ünneplőket. Mivel Stepperné Annuskának is most volt a névnapja, felajánlotta,
hogy a szőlőhegyi pincéjénél tartsuk az összejövetelt. Nagyon jó hangulatban telt
az este, és külön köszönet az ízletes marha-, kakas- és sertéspörköltért.
2007. október 8-án ingyenes hallásvizsgálatot szerveztünk, az Amplifon
Halláscentrum közreműködésével.
Hering Sándorné
Futó Dóra

Kirándulás
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Plitvicei kirándulás
2007. szeptember 22-én az Ifjúsági és Kulturális Munkacsoport szervezésében a Plitvicei Nemzeti
Parkba látogattunk. A korai kelésért és az öt és fél órás útért mindenkit kárpótolt az elénk táruló
látvány. Fantasztikus csobogók, hatalmas vízesések és halakkal teli tavak után megérkeztünk egy
tisztásra, ahol pihenőt tartottunk. Itt több büfé és ajándékbolt kínálta portékáit.
Ezután hajóval jutottunk át a túlpartra, ahol a Nemzeti Park újabb látnivalóiban gyönyörködhettünk.
Sokféle nemzetiségű emberrel is találkoztunk, akik nagyon kedvesek voltak. Fáradtan bár, de
élményekkel teli indultunk haza.
Köszönjük az utat az Ifjúsági és Kulturális Munkacsoportnak és Oláh Marcsinak, aki mindent megtett
azért, hogy jól érezzük magunkat. Már várjuk a következő kirándulást!
Futó Melinda
Horváth Detti
Kósa Petra
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Vigyázat, életveszély!

Vigyázat, gyilkos galóca!
Javában benne járunk az őszi termőtestképzési
szezonban, lépten-nyomon látni nagy kosár
gombazsákmánnyal járó-kelő embereket. A piaci
gombaszakellenőröknek is ilyenkor a legnagyobb
a hajtás. Való igaz, a vadon termő gomba kiváló
táplálék, már az ókortól ismert, gyűjtött csemege.
Ugyanakkor ebből az időből származnak az első
mérgezésekről szóló dokumentációk is.
Magyarországon évről évre értesülhetünk a
médiából ilyen mérgezéses esetekről, melyek
többsége ilyenkor, az őszi „gombaszezonban”
történik. A mérgezések némelyike halálos, ezek
döntő többségét egy gombafaj, a gyilkos galóca
/Amanita phalloides (Fr.)
Link/ okozza, bár a fenyő
tőkegombában és egyes
kisméretű őz-lábgombafajokban is megvan a
halálos méreg.
A mérgezés hosszú lappangással jár (6-24 óra),
ez alatt a méreganyag
felszívódik.
Gyomorpanaszokkal
kezdődik,
majd
csillapíthatatlan hányással, hasmenéssel, lázzal
folytatódik, ezután átmeneti tünetmentesség
következik, majd májkárosodás, gyomor- és
bélvérzés. Súlyos vagy kezeletlen esetekben egykét héten belül bekövetkezik a halál. A letalitás
(halálozási arány) napjainkban 15%-ra csökkent
az egyre hatásosabb kezelési módok miatt.
Hatóanyagai közül az amatoxin nevű vegyület
okozza a mérgezést.
Mérgezés gyanúja esetén, kiváltképp, ha a
gombafogyasztástól hosszabb idő telt el, a
beteg mielőbbi kórházba juttatása a feladat,
illetve, ha lehetséges, ételminta megőrzése.
A gyilkos galóca felismerése egyszerű lenne, ha
a középiskolában legalább egyszer 15 percet
foglalkoznának a gomba bemutatásával.

A fejlődő, fiatal gombát teljes burok fedi,
ilyenkor tojás alakú, fehér, de elvágva látszik a
belsejében a kis gomba. Kifejletten kalapja (4)-615-(16) cm átmérőjű, húsos, később vizenyős,
harang alakúból domború vagy kúpos-domború
lesz, később kiterül.
Felszíne bőrszerű tapintású, sugarasan benőtten
szálas, széle nem bordázott. Színe alapvetően
olajzöld: sápadt-zöld, szürkészöld, olívazöld,
lehet barnás vagy sárgás árnyalat is rajta.
Lemezei sűrűek, szabadon állók, puhák, fehérek,
öregen lehet rajtuk zöldes árnyalat is. Tönkje (6)8-15-(16) cm hosszú, 1-2-(3) cm vastag, karcsú,
hengeres, üreges, alján nagy, fejlett gumó
található, melyet fejlett, nagy, elálló, maradandó,
fehér bocskor fed (a teljes burok maradványa).
Fehér alapon világos vagy sötét kalapszínű, szálas
vagy
kígyóbőrszerűen
mintázott.
A
tönkön
lelógó gallér található (a
részleges burok maradványa),
mely
fejlett,
hártyás, fehér, sima, de
egyes esetekben nagyon
halvány bordázottság is
látható rajta.
Húsa vizenyős, fehér, nem színeződik, jellegzetes retek- vagy ammóniaszerű szaga van.
Lomberdőben terem, tágtűrésű. Elterjedt,
gyakori, nyártól őszig találhatjuk. Elkülönítő
bélyegkombináció: alapvetően olajzöld, puha
húsú, nem bordás kalap + fehér lemezek + fehér
gallér + fejlett gumó, rajta fejlett, fehér bocskor.
Ha ezt a kombinációt látjuk egy gombán,
mindenképpen kerüljük.
A gombamérgezések elkerülése érdekében a
legfontosabb, hogy a gyűjtött gombákat
feltétlenül mutassuk meg szakellenőrnek,
házaló gombaárustól ne vásároljunk, illetve
nem ismert eredetű gombát ne együnk.
Pál-Fám Ferenc

Negyedszázados jubileum
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25 ÉVES AZ ORCI VÍZMŰ
Nekünk, a fiatalabb korosztálynak és a gyerekeknek egyértelmű,
hogy a víz a csapból folyik, holott
alig negyed százada vált csak ez a
szolgáltatás mindenki számára
elérhető itt, Orciban.

A kezdetektől fogva Horváth
Ferenc látja el a vízmű körüli
feladatokat. Ő mesélt nekünk az
elmúlt évekről:

Az ivóvíz-hálózat kiépítését nagy várakozás és
hosszú tervező munka előzte meg. A beruházás
1982 tavaszán kezdődött, részben állami
pénzekből, illetve lakossági hozzájárulásából.
A kutat az állam fúratta, aminek vízhozama 400
liter volt percenként, ez a mai napig működik.
A további munkálatokhoz az orci családok
18.000.- forinttal járultak hozzá telkenként. Az
első víztornyot a TSZ adta a falunak. 1986-ban új kutat fúrtak, ami a
taszári laktanyát is ellátta vízzel.
Az új víztornyot a toponári telepről kaptuk. Az amerikai katonák itt
tartózkodása alatt a Sátorváros innen kapott vizet. Jelenleg két kút látja el
az igényeket a nap 24 órájában percenként 600 liter vizet kitermelve. Ez
napi 800 m3 vizet jelent, bár a napi fogyasztás a 150 m3-t sem haladta
meg a legmelegebb nyári napokon.
A telepet 1993 óta a Somogyvíz Kft. üzemelteti. Az elmúlt
években kisebb javításokon, karbantartásokon és toronymosásokon kívül nem volt probléma a helyi vízellátásban.
Az ivóvíz jelenlegi ára 197 Ft / m3, ami jóval alacsonyabb a
környező települések vízdíjainál. Ha lenne, aki megvenné
tőlünk a felesleget, még olcsóbbak is lehetnénk.
Most, 2007-ben egy új beruházásnak, a szennyvízhálózatnak
lehetünk szemtanúi, melynek részleteiről már korábban, itt az
Orci Hírmondóban mi is beszámoltunk.
Kedves Feri! Az elkövetkező évek munkájához további sok sikert és egészséget kívánunk!
Oláh Mária
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Környezetünk szebbé tételéért

Várdai tapasztalatok
Várda község szép. Ősszel is az. A lakóházak környezete gondozott, a szorgos munka eredménye szinte
mindenütt látszik. Az udvarokban és a házak előtt virágok, fák, bokrok; az árkok és az útpadkák is tiszták.
A közterületek rendezettek.
Az ott lakók akarják a rendet, a szépet, a kulturált környezetet, és tesznek is érte. A várdaiak büszkék a
falujukra, méltán azok!
Az önkormányzat minden évben díjazza a legszebb portákat. Az ötletes megoldások mellett elsősorban
a kétkezi munka eredményét értékelik. A házak előtti utcarészek virágosítása a verseny fontos része.
A lakóházak többségén a „Tiszta udvar, rendes ház” felirat látható.

Mindezekről személyesen győződtünk meg az egyik vasárnap délután. Varga András polgármester
úrnak köszönjük a szívélyes fogadtatást, és a tapasztalatok átadását. Vendéglátóinkat szeretettel várjuk
Orciban.
Sovák Lajos

Elismerés
A „Virágos Magyarországért” környezetszépítő
verseny országos zsűrije Orci községet dicsérő
oklevéllel jutalmazta.
Ez a megtisztelő elismerés mindazoknak szól,
akik rendszeresen ápolják környezetüket: virágot,

fát ültetnek, tisztán tartják udvarukat és a házuk
előtti utcarészt.
Ez az elismerés szól a hivatal alkalmazottainak is,
akik hozzáértéssel gondozzák a köztereket és a
temetőt.
Ez az elismerés nekünk, orciaknak szól! Erőt ad a
további munkához, az igényes, szép település
alakításához.
(Szerk.)

Dr. Kolber István országgyűlési képviselő ez év április 22-én, a Föld Napján hirdette meg
választókörzetében a „Legyen szebb a mi falunk!” elnevezésű virágosítási pályázatot.
A kezdeményezés célja, hogy a választókerület falvai, portái és középületei barátságosabbak, az ott
lakók és az oda látogatók számára egyaránt vonzóbbak legyenek. A meghirdetett határidőre szép
számmal érkeztek nevezések. A pályázat ünnepélyes eredményhirdetésére és a díjak átadására 2007.
szeptember 15- én Somogyjádon került sor. Orciból Ferencziné Poszovácz Orsolya, Latyák
Józsefné, Dr. Pozsgainé Szabó Ilona és Pöczön Gyula kapott elismerő oklevelet és ajándékot.
Gratulálunk!

Orciban is lezárult a „Virágos, gondozott porta” verseny. A zsűri értékelését a Hírmondó következő
számában ismertetjük.
(Szerk.)

