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Tájékoztató az önkormányzat üléseiről
2009. augusztus 10.
Napirend volt:
KVG Zrt. szemétszállítási díj módosítási javaslata.
A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program önerő finanszírozása.
Somogyvíz Kft átalakítása.
Beiskolázási támogatások.
Idősek napja rendezvény.
Benyújtott pályázatokról, tervezett fejlesztésekről tájékoztatás.
2009. augusztus 24.
Napirend volt:
Orci község közútjainak tehermentesítésére kijelölt - Jókai utca, 130., és 014/2.
hrsz-ú – utak felújításának, karbantartásának terve; Taurina Takarmány Kft
hozzájárulása ezen utak fenntartásához.
Orci Községi Önkormányzat 2009. I. féléves költségvetési beszámolója.
Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009 (III. 5.) sz. rendelet
módosítása.
Pénzügyi, végrehajtási társulásra vonatkozó társulási megállapodás módosítása.
2009. november 16.
Napirend volt:
Orci község közútjainak tehermentesítésére kijelölt - Jókai utca a 130. és a 014/2.
hrsz-ú – utak felújításának, karbantartásának terve; az Orci Agro-Bész
hozzájárulása ezen utak fenntartásához.
Orci Községi Önkormányzat 2009. III. negyedévi gazdálkodásáról tájékoztató.
Orci Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója.
A helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díj.

Együttes ülések
2009. szeptember 1-én együttes ülést tartottak a magyaratádi, a patalomi, a zimányi és az orci
önkormányzati képviselőtestületek az orci kultúrházban.
Napirend volt:
Magyaratád, Patalom, Orci és Zimány Községi Önkormányzatok Körjegyzősége
2009. I. félévi gazdálkodásáról beszámoló.
Magyaratád, Patalom, Orci és Zimány Községi Önkormányzatok Körjegyzősége
2009. évi költségvetésének módosítása.
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Együttes ülések
2009. november 9-én együttes ülést tartottak a magyaratádi, a patalomi, a zimányi és az orci
önkormányzati képviselőtestületek a zimányi kultúrházban.
Napirend volt:
Magyaratád, Patalom, Orci és Zimány Községi Önkormányzatok Körjegyzősége
2009. III. negyedévi gazdálkodásáról beszámoló.
Magyaratád, Patalom, Orci és Zimány Községi Önkormányzatok Körjegyzősége
2009. évi költségvetésének módosítása.
Magyaratád, Patalom, Orci és Zimány Községi Önkormányzatok Körjegyzősége
2010. évi költségvetési koncepciója.

Pályázaton nyertük
Az „Új Magyarország Vidékfejlesztési Program” pályázatán 10 millió forintot nyertünk.
Ezen összeget a főtér parkosítására, a Hegyi utcában faültetésre, sétány kialakítására, padok elhelyezésére, ívókút felszerelésére és a játszótér bővítésére fordíthatjuk.
A játszótér már elkészült, a további munkálatokat tavasszal folytatjuk.

Tiszteletdíj nélkül
Sovák Lajos 2010. január elsejétől tiszteletdíj nélkül végzi a polgármesteri teendőket.
A képviselőtestület további tagjai - Lengyel István, Péter Ilona, Rozina Lászlóné, Tóth Attila, Vass
Ferenc - szintén javadalmazás nélkül végzik közéleti vállalásukat már a megválasztásuk óta, 2006
októberétől.

Eszmecsere a falu fejlesztéséért
Az önkormányzat képviselőtestülete november 30-án eszmecserét folytatott a községben működő
gazdasági egységek vezetőivel, gazdasági szakemberekkel. A megbeszélésen szó esett a községfejlesztési
célokról, a tennivalókról és az együttműködési lehetőségekről.
A sok hasznos javaslat mellett ígéret is elhangzott. A mezőgazdasági tároló, szárító és feldolgozó üzemek
vezetői ismételten ígéretet tettek az elkerülő utak kialakításának és karbantartásának segítésére.
Ezen támogatások bizonyosan elősegítik a lakossági panaszok megoldását, a kamionok által okozott
kellemetlenségek (zaj, por) csökkenését. (A támogatásokról a következő számunkban adunk tájékoztatást.)
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Elkészült
A Petőfi tér felújítása.
A Jókai utca egy szakaszának aszfaltozása.
A játszótér bővítése.
A temetőben és a templomnál lévő keresztek felújítása.
A kultúrház előtti terület karbantartása.
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Köszönjük
Ezúton is köszönetünket fejezzük ki az önkormányzatnak, különösen Francsics Attilának
és Paulin Lajosnak a temetőben és a Római Katolikus Templom kertjében lévő
kőkeresztek felújításáért.
Az igazán minőségi munkáknak köszönhetően mára a templomunk és környezete a hozzá
méltó rendezettséget tükrözi, ezzel is emelve községünk nívóját.
Köszönettel:

Római Katolikus Egyházközösség Képviselőtestülete

Az önkormányzat köszönetet mond Balogh József orci lakosnak, aki felújította a
temetőben nyugvó Balogh Márton sírkövét.
Balogh Márton a Kunffy család gazdaságát irányította, s a fiatalon elhunyt gazdáról
Kunffy Lajos festőművész is megemlékezett. A sírkő méltán őrzi tovább a Kunffy család
és gazdálkodójuk emlékét.
Neuhoffer László és családja, Sugár László és családja, továbbá Nagy Gyula (Rákóczi
u.) támogatták a gyerekek Mikulás napi ajándékozását. Köszönjük!
Köszönjük a EU élelmiszer-csomagokat,
az önkormányzat segítségét és közreműködését.
Nyugdíjas Klub
A község karácsonyi ünnepségére a
fenyőfát ezévben is Miskolczi Jánosné
ajánlotta fel. Köszönjük!

Az önkormányzat támogatta:
Az egyesületek, klubok munkáját.
A nyári gyermekélelmezést.

Kérdés - válasz
2010-ben emelkednek-e a helyi adók és a közüzemi
díjak?
Az adókról, a szemétszállítási díjról, az ivóvíz- és a
szennyvízdíjról az önkormányzat december második
felében fog tárgyalni. A döntésről írásos tájékoztatás lesz.

Az iskolások szeptemberi tanévkezdését.
A szemétszállítást.
A lakossági szennyvízdíjat.
Az óvodások, iskolások tanulását;
óvodásonként 63.800,- forinttal,
iskolásonként 23.100,- forinttal (a
támogatási összeget a kaposvári
önkormányzatnak utaltuk át).
Az EU élelmiszersegély programját
(június és december hónapokban).
Az önkormányzat ajándékutalvánnyal kedveskedett a 60 év feletti
lakosoknak.

Idősek Napja
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Idősek Napja
Az Idősek Világnapja közeledtével községünkben 2009. szeptember 19-én Orci
Önkormányzata megrendezte az Idősek Napja ünnepséget.
Öröm volt látni, ahogy 5 óra előtt benépesült a kultúrházhoz vezető út, ünneplőbe öltözött emberekkel.
Várakozáson felüli volt a részvétel. Mi, idősek sem csalódtunk, ünnepség volt ez a javából! Köszönet érte
Orci Önkormányzat Képviselőtestületének, élükön Sovák Lajos polgármester úrnak, aki a szemekbe
könnyet csaló köszöntőt mondott.
Dr. Kolber István országgyűlési képviselő, -a falu szülötte és díszpolgára- is részt vett az ünnepségen,
ahol jókívánsága mellett átadta a polgármesterünknek a pályázaton nyert 10 millió forintról szóló
okmányt. Értékeljük a településünkért tett lobbizást.
A parádésan összeállított műsort vastapssal ismertük el. A kellemes estét megkoronázta a finom
vacsora, a jó zene, -a hangulat végig oldott volt. Az ünnepség szervezése során nem feledkeztek meg a
SEGÍTÉS-ről sem. Meglepetésünkre ajándékokat és vásárlási utalványt is kaptunk. Hálásak vagyunk érte.
A rendezőknek és a közreműködőknek jó egészséget, további jó
munkát kívánunk.
Az idősek nevében:
Latyák Józsefné
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Az Idősek Világnapja alkalmából megrendezett ünnepségen
az Önkormányzat nevében Sovák Lajos polgármester úr
köszöntött bennünket, a falu időseit.
A kultúrház zsúfolásig megtelt rég nem látott ismerősökkel és új arcokkal. Jó volt együtt ünnepelni.
Izgatottan vártuk a műsor kezdetét, amit unokáink indítottak el szívmelengető verseikkel, majd az Orci
Nyugdíjas Klub énekesei kedves nótákat adtak elő. Ezt követően a Hajdina Egyesület táncos lábú fiataljai
és asszonyai nagyon szép műsort mutattak be, a férfiak hangos kurjantgatással vidám táncot jártak. Nagy
tapssal jutalmaztuk a Somodori Nyugdíjas Egyesület asszonyainak fergeteges műsorát, és a
Szentgáloskéri Citerazenekar hangulatos, vidám zenéjét is.
Mint minden ünnepségünkön, most is megtisztelt bennünket Kolber István képviselő úr, aki kedves
szavakkal köszöntötte a faluban élő „szépkorúakat”, mert most róluk volt szó.
Nagy meglepetésünkre a polgármester úr bejelentette, hogy az önkormányzat minden 60 év feletti
lakosnak ajándékutalványt juttat, és az idősek napját jövőre is megrendezik.
Az ünnepi műsor az orci asszonyok könnyeket fakasztó énekével fejeződött be, majd finom vacsorával
vendégeltek meg bennünket és zenés, táncos vigassággal zárult a nap.

„ … Ezt is megértük!”

A Nyugdíjas Klub nevében is köszönöm:

Benkő Béláné

Idősek Napja

Orci Község Önkormányzata köszönetet mond a kulturális műsorban fellépőknek, a technikai
segítőknek valamint a finom
vacsora elkészítőjének, Bogdán
Zoltánnak.
Az újság és a képek
megtekinthetőek a www.orci.hu
weboldalon is.
Fotó: Marton Ferenc
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Idősek Napja

A legidősebb lakosok köszöntése

Az önkormányzat nevében Sovák Lajos polgármester megható
szavakkal és ajándékkosárral köszöntötte a falu legidősebb
lakosait, Szlávik Józsefnét, Kertész Imrénét, Bordás Sándornét
és Baracsi Lajost.
A legidősebb házaspár, Dömötör Ferenc és felesége köszöntése
is nagy tapsot kapott.
Futó Dóra

Biztonságunkért dolgozik
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Az új körzeti megbízott
Mint azt bizonyára sokan tudják, a körzeti megbízott személyében változás
következett be. Ezért engedjék meg, hogy pár sorban bemutatkozzam.

Pál Péter rendőr törzsőrmester vagyok, Orci község új körzeti megbízottja.
2009.10.01. óta látom el ezt a beosztást, melyet elődömtől Németh Gyula rendőr
főtörzszászlóstól vettem át. Korábban Kaposvár területén, városi körzeti
megbízottként dolgoztam.
2009.10.02-án feleségemmel Orciba költöztünk, most várjuk első gyermekünket.
Az illetékességi terület vonatkozásában nem történt változás. Orci község mellett Toponár, Zimány, Répáspuszta és
Fészerlak tartozik hozzá. Ezeken a településeken látom el szolgálatomat.
Elsődleges feladatomnak tekintem a körzeti megbízotti terület megismerését, a hely- és személyismeretem minél
teljesebb körű kibővítését, a bűnözői életvitelt folytató személyek feltérképezését (akiket ezt követően megillet a
fokozott figyelem is részemről).
További feladatom a települések közrendjének és közbiztonságának fenntartása, a közlekedés ellenőrzése, a
KRESZ betartatása, valamint a bűncselekmények megelőzése, megakadályozása, illetve azok elkövetőinek
felderítése.
Nagyon fontos -szinte a legfontosabb- feladatom a lakossággal való kapcsolatteremtés és kapcsolattartás. A körzeti
megbízott az állampolgárok és a Rendőrség között egyfajta összekötő kapocsként funkcionál.
A továbbiakban néhány fontos dologra hívom fel figyelmüket:
Mivel egy alig 600 fős településen élünk, ahol az emberek többsége ismeri egymást, fontos lenne, hogy figyeljünk
is a másikra. Első sorban az idősekre és a gyermekekre, mivel ők a legveszélyeztetettebb helyzetben lévők,
kiszolgáltatottságukból eredően.
A játszótér és a buszmegállók környékén kérném a fokozott figyelmet, illetve a táblákkal jelzett korlátozások
betartását. Elsősorban a sebesség korlátozását.
Szeretném felhívni a figyelmet a jogszabályi változásokra is, mely szigorúbb megítélést követel és magasabb
büntetés kiszabását teszi lehetővé egyes szabályok megsértése kapcsán. Ilyenek a gyermekülés, a biztonsági öv és
bukósisak használatának elmulasztása, valamint a vezetés közbeni mobiltelefon használat. A biztonsági eszközök,
rendszerek használata még akkor is kötelező, ha „csak a boltba ugrott le” vagy „csak ide a szomszédba megy át”.
Ezek betartását és betartatását a vezetőségünk nem csak a városban, hanem időről időre vidéken is ellenőrzik,
ahogy a sebességtúllépést is.
Végül, de nem utolsó sorban fontos beszélni a besurranásos, trükkös lopásokról. Ezek áldozatai legtöbbször idős,
egyedül élő emberek, de a bűnözők kihasználják a fiatalabbak óvatlanságát és figyelmetlenségét is. Sajnos elmúlt
már az a világ, amikor nyitott ajtónál lehetett aludni.
Éppen ezért a kaput, az ajtót tartsák zárva. Ha hosszabb ideig vannak távol, kérjék meg a szomszédot, hogy
figyeljen a portára. Ha megbíznak benne, célszerű neki kulcsot is adni. Ily módon a házba bejutva villanyt
kapcsolhat, redőnyt húzhat fel és engedhet le. Ezáltal nem tűnik fel a lakók távolléte a bűnözőknek. Idegeneket ne
engedjenek be a házba. Házaló árusoktól ne vásároljanak. A táskájukat ne a bejárati ajtónál lévő fogasra tegyék,
gépkocsijukban ne hagyjanak értéket még akkor sem, ha az ajtók zárva vannak. Ilyen és ehhez hasonló apróságokra
odafigyelve csökkenthető annak esélye, hogy bűncselekmény áldozatává váljanak.
A fent leírtak betartásával nem csak a munkámat segítenék, hanem nagyban nőne a biztonságérzet és a
közbiztonság, ami közös érdekünk.
Tisztelettel:
Pál Péter r. tőrzsörm.
körzeti megbízott
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Szüreti felvonulás

Szüreti felvonulás
Október 10-én – hagyományőrző szándékkal –
újra megrendeztük a szüreti felvonulást.
A résztvevőket és a fogatosokat finom ebéddel
vártuk, majd megkezdődött a zenés felvonulás,
melynek során a falu utcáit tánccal és
vidámsággal töltöttük meg, s közben az
érdeklődőket finom kaláccsal és borral kínáltuk.
A remek napot fergeteges bállal zártuk.
Köszönjük a fogatosok, a táncosok és a
szereplők közreműködését, valamint Rákos
Istvánnénak, hogy a Presszóban és környékén
helyet adott a rendezvénynek.
Reméljük, hogy a következő mulatság – a
februári farsang – is sikeres lesz.
Morbertné Horváth Mária
Takácsné Léber Magdolna

Fotó:

Mikó Balázs, Morbert Péter

Szüreti felvonulás
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A szebb környezetért
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Virágos, gondozott porták
Alig néhány hónappal ezelőtt a föld még sötét, élettelen és csupasz volt. Aztán jött a tavasz és hírtelen
minden csupa szín, csupa virág, csupa derű lett. Új erővel, új lendülettel vetettük el a magokat a földbe,
ültettük virágainkat, szépítettük környezetünket. A „virágos, gondozott porta” felhívásnak is ez a célja.
Településünket végigjárva örömmel tapasztaltuk, hogy egyre virágosabbak a porták és elkezdődtek a
házak előtti közterületek gondozása, ápolása is. Sok helyen elidőztünk, rácsodálkozva egy-egy gyönyörű
rózsalugasra, egy hófehér virágaitól roskadozó leanderre, egy mélyzöld színű pázsitra.
Igyekeztünk részlehajlás nélkül, igazságosan bíráskodni. Bár nem adhatunk mindenkinek díjat,
szeretnénk a falu összes lakójának köszönetünket kifejezni az erőfeszítéseikért.
Jómagam és zsűri-társaim nevében szeretnénk Önöknek a jövő évre is ugyanilyen kitartást, csodaszép
virágokat, rendezett portákat kívánni!
Paszterkóné Dia
A helyezettek névsora:
I.
II.
III.
IV.
V.

Virág Zoltánné és családja
Kanyar Zsolt és családja
Baráth Károly és családja
Pauska Gyula és családja
Bánfalvi Tibor és családja

-Arany János u. 34.
-Széchenyi u. 19.
-Kossuth u. 36.
-Szőlőhegy
-József A. u. 9.

Elismerő oklevélben részesültek:
Horváth György és családja
Horváthné Stark Gabriella és családja
Kiss Virág és családja
Kopácsiné Kisiván Zsuzsanna
Léb Jánosné
Molnár László és családja
Oláh Lajos és családja
Pásti Zoltán és családja
Salamon Lajos és családja
Stepper Imréné és családja
özv. Szlávik Józsefné és családja

-Petőfi u. 6.
-Széchenyi u. 27.
-Széchenyi u. 33.
-Petőfi tér 6.
-Kossuth u. 8.
-Széchenyi u. 32.
-Dózsa György u. 4.
-Hegyi út 4.
-Rákóczi u. 11.
-Széchenyi u. 21.
-Petőfi u. 14.

Örömmel fogadtuk
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Bővült a játszótér
A nyáron sok időt töltöttünk a játszótéren a barátaimmal és azon gondolkodtunk, de jó lenne, ha új
játékokkal bővülne. Amikor először megláttuk az épülő kisházat még csak reméltük, hogy több
játék is követi. Aztán már látszott, hogy elkezdték a csúszda, a hinta, a homokozó, a mászóka
építését is és nagyon örültünk. Csak nézegettük még, aztán lekerült az utolsó „frissen mázolva”
tábla is és megrohamoztuk a játszóteret. Az erődítmény lett a kedvencem.
Kedves gyerektársaim!
Kívánom, hogy sok örömet okozzon nektek is az új játszótér és kérlek benneteket, hogy
közösesen vigyázzunk az épségére és tisztaságára!
Tóth Ádám

Nekünk nagyon tetszik a játszótér! A sok szép
új játék, különösösen a mászóka.
Gyertek el megnézni és játszani!
Teleki Olga, Teleki Gergő, Teleki Mihály

16

Orci történetéhez

Tisztelt Polgármester úr! Kedves Orciak!
Kedves Olvasó!
Régóta készültem, hogy egyszer eljussak arra a
helyre, amely a családunk nevét viseli. Isten
kegyelme, a munkám és a szabadidőm 2009.
október 26-án ezt lehetővé tette. Amikor a község
határához érve megpillantottam az ORCI feliratot,
az a különös, megható érzés fogott el, amely
családfa kutatásom során oly sokszor, ha
találkozom, találkoztam őseim, elődeim nevével,
tetteivel. Tudom, az embert magatartása,
cselekedetei alapján illik, kell megítélni. Neve
alapján csak akkor, ha az a tetteivel összhangban
van. Viszont a történelmi név KÖTELEZ!
Történelmi és lélektani középpont! Önfeltáráshoz
vezet! Régi korok átélt örömei, szenvedései
empátiára, mély alázatra intenek.
Családfakutatásnál – ismeretlen tájon – mindig
felmerül a kérdés, hol kezdjem? Hol keressek?
A bevált válasz: a temetőben. Így első utunk
Orciban is a temetőbe vezetett.
Keresgélés közben, éppen akkor ott sírt ápoló
helybéli asszonyokkal találkoztunk, akik azonnal
megkérdezték kit keresünk? Segíthetnek-e?
Bemutatkoztam és feltártam mi járatban vagyunk.
Válaszukban elmondták, tudomásuk szerint Orczy
sír nincs a temetőben, - ami egy picit meglepett. A
régiek közül „csak” Balog Márton intéző – gazdáé
található, de a polgármesteri hivatalban az Orci
község történetéről van egy szép könyv! A faluban
mindenki kapott! A polgármester úr nagyon rendes
ember, biztosan ad nekem is, ha kérek! Nagyon

kedvesek voltak! Ezúton is köszönöm az
útbaigazítást, habár név szerint sajnos nem tudom,
kik voltak akkor ott a temetőben.
...És láss csodát! Valóban a Polgármesteri
hivatalban is előzékenyen és kedvesen fogadtak!
Azonnal telefonáltak Sovák Lajos polgármester
úrnak, aki megkérdezte, van-e időnk megvárni,
félórán belül itt lesz! Így lett! Rövid beszélgetés
után engem is megtisztelt azzal a gyönyörű
könyvvel, amiről a temetőben az orci asszonyok
említést tettek.

Tisztelt Polgármester úr! Kedves Orciak! Kedves Olvasó!
A munkám és a családkutatás során sok és különféle rendű, rangú, színes és színtelen helytörténeti
kiadvánnyal találkoztam. Elfogultság nélkül mondom, ilyen, kívül-belül szép, igényes, tartalmas
könyvhöz nem volt még szerencsém!
Szívből gratulálok! A mai rohanó, anyagi értékrendű világunkban, a mindennapi küzdelem mellett,
akartak és tudtak értéket teremteni! Nem tisztem megítélni, elbírálni az egyébként nívós munkát, csak
őszinte elismeréssel, személyes, laikus véleményemet tudom kifejezni.
Vonyó Anita munkája kiváló! Finom érzékkel, jó aránnyal, precízen, minden igényt kielégítve nyúlt a
múlthoz, jelenhez, színessé, olvasmányossá varázsolva adatokat, dokumentumokat. Legjavát adta a Pethő
Nyomda is. Tulajdonképpen a könyv teljes 8-ik oldalát felsorolhatnám Baracsi Lajos díszpolgártól, Sovák
Péter képein át, Kolber István segítségén keresztül, az anyagi támogatókig.
Külön ámulattal tölt el a könyvből és a Hírmondóból is sugárzó közösségi életük pillanatfelvételei: a
Hajdina Egyesület, a Nyugdíjas Klub, a Baba-mama Klub, az Ifjúsági Munkacsoport, a Sport Klub, a foci
pálya, a játszótér, a galambászok, a kaktuszgyűjtemény – csak néhány címszó a teljesség igénye nélkül. A
rendezvényeken belül a Gyermeknap, a Falunap, a Farsangi felvonulás, a Mikulás és a karácsonyi
ünnepség, az életfa-ültetés. Nagyon tetszett a „Virágos, gondozott porta” versenyfelhívás. Mint magán-

Orci történetéhez
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emberként, mint Budapest, I. ker. Városfejlesztési és Környezet-védelmi Bizottság elnökeként örömmel
gratulálok! Kíváncsivá tett, hogy vajon kik nyerték meg? Hogy néznek ki a díjnyertes portálok?
Itt most befejezem, nem szeretnék visszaélni a türelmükkel. Köszönöm Önöknek, hogy ismeretlenül és
váratlanul betoppanva örömmel és kedvesen fogadtak!

ÁLDOTT, SZERETETTELJES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET,
és SIKERES, BOLDOG, BÉKÉS ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNOK
magam és családom nevében szeretettel:
Orczy Antal
Tisztelt Orczy Antal Úr!
Köszönjük látogatását és a kedves sorait.
Tudjuk, hogy elődei szorosan kapcsolódtak falunkhoz, ezért
szívesen adunk helyet kutatásainak, az Orczyak és a község
története újabb fejezeteinek.
Várjuk írásait!
a Hírmondó Szerkesztősége

Pályázat
Fotósok figyelem!
Örökítsük meg falunkat fiaink és unokáink számára!
E célból
„Orci község jelene” címmel

fotópályázatot hirdetünk.
A felvételeket papír (13×18 cm) és elektronikus formában egyaránt
kérjük eljuttatni a polgármesteri hivatalba (orci@kapos-net.hu).
Határidő: 2010. május 20.
A legjobb öt kép alkotója jutalomban részesül.
Sok jó „pillanatot” kívánunk!
Orci Község Önkormányzata
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A Nyugdíjas Klub életéből

A Nyugdíjas Klub életéből
A klub idén másodszor volt kirándulni, ezúttal Szigetvárra. Itt megnéztük a várat, majd a gyógy- és
élményfürdőben töltöttünk pár nyugtató órát.

A szeptember nagyon eseménydús volt. Segítettük az „Idősek Napja” megrendezését, a műsorban
énekkarunk is fellépett. A szereplésre való felkészülés sok munkát igényel, de megérte.
A fárasztó nap után nem pihentünk, másnap Szigetszentmiklós felé vettük az irányt, ahol egy
fantasztikus napot töltöttünk el a Hortus Hungaricus elnevezésű virágkiállításon.

A halottak napján szívhez szóló műsorral emlékeztünk meg
az I. és a II. Világháborúban elesett Orci katonákról.

November 14-én ellátogattunk Somodorba a Nyugdíjas
napra, ahol egy kellemes délutánt tölthettünk el a helyi
nyugdíjasok körében.
Hideg Sándorné

Megemlékezés
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Megemlékezés
Krizantémok, koszorúk, mécsesek és gyertyák.
Ültünk a padon, s néztük az elénk hulló színes faleveleket.
Az emlékműnél szeretteinkre emlékeztünk. Gondolatban ismét együtt volt a család, beszélgettünk, …
milyen szép is volt a gyermekkor, majd a felnőtt évek, … csak a háború ne lett volna! …
A csendet a templomok harangjainak ékes zúgása, szép versek, énekek és szívhez szóló szavak törték
meg.
Főhajtás, könnyek és koszorúk.
Emlékeztünk. Szüleinkre, nagyszüleinkre, testvéreinkre, rokonainkra, ismerőseinkre.
Emlékezünk. Így múlik el az életünk …
Sovák Lajos

Közreműködtek: Kesztyűs Dávid, Rozina Lászlóné, Tóth Attila és a Nyugdíjas Klub tagjai.

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

2009-ben elhunytak:
Baksa Lajos
Gángó József
Horváth Ferenc
Jakab Pál
Tóth Gábor
Tóth Gáborné

Nyugodjanak békében!
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„… a mi picike falucskánknak bizony röplabda csapata is van!”

Az orci röplabdacsapat életéből
Bemutatkozásunk óta sok idő telt el, lezárult a 2008/2009 – es Megyebajnoki versenysorozat, valamint
véget ért a nyári Megyei Strandröplabda Bajnokság is!
A Somogy Megyei Röplabda Bajnokság 2008/2009 – es szezonjában fiatal csapatunk játék szettek
elvételével ugyan, de az utolsó helyen zárta az idényt. Pontarányainkat tekintve nem kell szégyenkeznünk
senki előtt, mivel ellenfeleinknek számtalan esetben csupán pár pont különbséggel sikerült fiatal
csapatunktól elvenni a győzelmet.
Strandröplabdában viszont a Scherer Cintia – Futó Melinda páros aranyérmes, első helyen,
a Kopácsi Dzsennifer – Kósa Petra páros pedig ezüstérmes, második helyen fejezte be
a játékokat! Nekik a csapat nevében ezúton is gratulálunk ismét!
Idén májusban volt csapatunk 1 éves, megkésett születésnapi ajándéknak a két bajnok párosunk
teljesítményét is tekinthetjük!
Nyáron, a Bonyhádon megrendezett Országos Röplabda találkozón vettünk részt, ahol vegyes
csapatokban 4 fős, és 6 fős felállásban játszottunk! Elmondhatjuk, hogy baráti társaságban, játékkal
fűszerezve tölthettünk el 3 napot a csendes kisvárosban, ahol nagy meglepetéssel fogadták, hogy a mi
picike falucskánknak bizony röplabda csapata is van! Ez meglehetősen büszkévé is tett bennünket!
Az őszi szezont a Táncsics Mihály Gimnázium tornatermének használatával kezdtük el. Heti két
alkalommal, kedden és csütörtökön tartunk edzéseket, és csapatunk is kibővült azóta!
Csapatunk életében edzőnk terén is változás következett be. Előre nem látható akadályok miatt Ágfalvi
Krisztina edzőnk, aki az előző szezon tavaszi fordulói alatt készítette fel csapatunkat, a KASI Gyerek
csapatának edzése mellett, egyéb elfoglaltságai miatt sajnos idén már nem vállalhatta a velünk való
foglalkozást!
Edzőnk Október 1. – től Szlábi Ferenc, aki a Kométa utánpótlás csapatát erősítette korábban, és szívesen
vállalta a velünk való bajlódást! Ezért neki hálásak is vagyunk, mert higgadtságával, és kitartásával
csapatot kovácsol belőlünk egyre inkább.
Az idei 2009/2010 – es Somogy Megyei Röplabda bajnokságban csapatunk eredményesebben szerepel,
mint az előző szezonban! Két ízben sikerült meccset nyernünk, kezdésnek a legelső megmérettetésen a
KASI USE csapatával szemben nyertünk 3 – 1 arányban, valamint a Nagybajom Gyerek csapatától
sikerült a teljes játszmát elvennünk 3 – 0 arányban!
A Pécs PEAC csapatától pedig egy nyert szettet vettünk el.
Kitartásunk töretlen, még két megmérettetés vár ránk idén, a Táncsics Mihály, és a Munkácsy Mihály
Gimnáziumok csapataival! Bízunk benne, hogy utolsó két meccsünkön is sikerrel járunk!
Bízunk benne, hogy kicsi falunkat a kibővülő csapatunk -elszántságával és kitartásával- hamarosan újabb
dicsőséggel ajándékozza meg a sport terén!
Női csapat tagjai:
Bodó Klaudia (center, 12.), Futó Melinda (szélütő, 14), Huszár Patricia (szélütő, 9), Kopácsi
Dzsennifer (feladó, 10), Kósa Petra (feladó, 7), Matesz Georgina (szélütő, 3), Petkes Ildikó (szélütő,
16), Pfundt Szilvia (feladó, 6), Scherer Cintia (center, 5), Takács Vivien (center, 2), Varga Beatrix
(feladó – szélütő, 4)
Férfi csapat tagjai:
Balajcza Zsolt (center), Balatincz Benjámin (szélütő), Bajzik András (center) Biró Péter (feladó),
Szlábi Ferenc (edző – szélütő), Vass András (szélütő)
Huszár Patricia

Az Ifjúsági és Kulturális Munkacsoport életéből
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Nyári kirándulás az orci gyerekekkel
Az elmúlt évekhez hasonlóan idén júliusban is útra kelt csapatunk. A megszokott gyerekarcok most is
örömmel vették tudomásul, hogy a Balaton felé vesszük az irányt. Első állomásunk Sümegen volt, ahol
nem csak a csodálatos kilátásban gyönyörködhettünk, hanem egy igazi lovagi játékot is megnézhettünk.
Az izgalmas délelőtt után Salföldre buszoztunk, ahol a major állatait néztük és simogattuk végig, majd
lovas kocsival vágtattunk egészen a pálos kolostor romjaiig. Délután fürdőzéssel és nagyon finom
fagyival hűtöttük magunkat a rekkenő hőségben.
A kirándulók nevében ezúton köszönjük az önkormányzat támogatását valamint Dóri és Marcsi töretlen
lelkesedését.
Remélem, jövőre is találkozunk!!!
-kölyök-

Adventi játszóház
December 5-én negyedik alkalommal került megrendezésre az adventi játszóház az Ifjúsági- és
Kulturális Munkacsoport szervezésében. A délelőtt folyamán valamennyi gyermek elkészíthette a neki
tetsző ajándéktárgyakat és a karácsonyi dekorációkat.

Oláh Mária
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A Hajdina Egyesület életéből

Békességet, boldogságot,
Csengőszót és gyertyalángot.
Ajándékot, szeretetet,

S mindent, ami fontos neked.
Ajtód elé fehér bársonyt,
Így kívánok neked szép és boldog Karácsonyt!

Hajdina Egyesület
A 2009-es év ismét eseményekben gazdagon telt a Hajdinásoknál. A második félében pihenésre nem
igazán maradt idő, hisz minden hétvégén felkéréseknek tettünk eleget: Gadácson, Zimányban,
Patalomban, Jután, Répáspusztán, Várdán, Sántoson, Somogyjádon és Toponáron.
A csoport egy háromnapos vajdasági
meghívásnak is eleget tett, ahol az
aratóünnepség mellett a szervezők
sok színes programmal vártak
bennünket.
Aratócsoportunk első helyezést ért el
a hagyományos aratóreggelivel. A
csapat tagjai: Kissné Sebők Adrienn,
Petkesné Varga Ildikó, Csiszár Tamás
és Petkes Lajos voltak.
Szekértolásban szintén első helyezést ért el csapatunk. A csapat tagjai:
Csiszár Tamás, Paszterkó Gábor, Törzsök Róbert, Kmeczik Tamás, Francsics Attila voltak.

A hagyományos Hajdina nomád
táborba az idén is meghívtuk a
szajáni barátainkat, a három nap
igen jó hangulatban, kellemesen
telt.
Pátkára, a Rózsafesztiválra kaptunk meghívást, melynek
keretében Székesfehérváron megtekintettük a Bory-várat.

Gyalogtúrát szerveztünk Magyaratádra, majd az estét szalonnasütéssel zártuk.
Francsics Attiláné

Interjú
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Szakácsok! Szakácsok?
A szakácsokról készült riportok sorában most egy
„profi” és egy „amatőr” szakács bemutatására kerül
sor. Az egyik szakács profi, hiszen tanult szakmája
a konyhaművészet. Másik emberünk műkedvelő,
de a profik is megirigyelhetik tudását.
A profi szakács: Miszlai

Jenőné

Ibolya néni! Mikor költöztek Orciba?
- Bizony nem most volt, már 17 éve.
1992. szeptember 04-én költöztünk
Kaposvárról ebbe a csendes faluba.
Mi volt az oka, hogy ott hagyták a
várost?
Megváltoztak a körülményeink, a
párom akkor kezdett vállalkozásba,
fuvarozni kezdett, célszerű volt a
változtatás. Így kerültünk ide, amit azóta sem
bántam meg. Szeretünk itt élni.
Jenő bácsival mióta házasok?
Negyvenöt éve esküdtünk össze Kaposváron.
Szennai lány voltam, ott ismerkedtünk meg, Jenő a
harmadik házban lakott az utcánkban. A
szerelemből tartós házasság lett.
Család, gyerekek?
Egy lányunk és egy fiunk van, de büszke
dédnagyszülők vagyunk már. Lányoméknál két
gyerek van, a fiú Amerikában él. Náluk született
két kislány dédunokánk. Fiaméknál egy fiú
unokánk van, Robika.
Voltak már a dédunokák itthon?
Hogyne! Mindent megértenek magyarul, de nem
sokat beszélnek. Meg keveset esznek. Főzhetek
bármit, nekik más az ízlésük. Hiába, más világ az
övék.
Bizony, a főzés! Meddig szakácskodott, hol kezdte
pályafutását?
- Össze sem tudom számolni, hogy hány évet
dolgoztam szakácsként. Valamikor kézilányként
kezdtem dolgozni a siketek intézetében. Munka
mellett végeztem el a vendéglátó iskolát, így lettem
szakképzett szakács. Aztán főszakács, majd a
gépipari iskolában dolgoztam főszakácsként. Ott
üzletvezető lettem, közel hét évig gyakorlatilag
élelmezésvezetőként dolgoztam. Érdekes, hogy a

lányom is az, Szennában. Mikor az iskola az
üzemeltetést átadta másnak, akkor megszűnt a
munkahelyem és egy évig a szakszervezeti
székházban szakácskodtam. 1994-ben lettem
előnyugdíjas.
De gondolom nem sokáig volt itthon?
- Nem sokáig? Két napot! Kerestek a
siketektől, hogy szakácsra lenne
szükségük. Három évig dolgoztam
ismét náluk. Majd újabb három évet
álltam az akkori GYIVI konyhájának
tűzhelye mellett. Bizony, sok reggelit,
ebédet,
vacsorát
elkészítettem
életemben.
Mennyi volt a legtöbb étel, amit
egyszerre meg kellett főzni?
A
legtöbbet
a gépipariban
készítettem, ott napi 1200 főre főztünk. Ennyi ebéd
mellett 450 reggelit és ugyanennyi vacsorát kellett
minden nap a kollégistáknak elkészíteni. Nem volt
egyszerű feladat, de megoldottuk.
Egyéb rendezvényeken is szakácskodott?
- Számát sem tudom, hány lakodalmat főztünk ki
az évek alatt. A gépészben a nagy étterem, a nagy
hely miatt gyakoriak voltak a rendezvények.
Számtalan fogadást tartottunk, nagyon sok
hidegtálat készítettünk.
Ibolya néni! A családnak mit készít szívesen?
- Szerencsére mindent megesznek, de talán a
kedvenc a rántott gomba, tartárral. Persze mindent
én készítek el, saját alapanyagból. Igyekszünk
mindent megtermelni, így gazdaságosabb.
Ibolya néni! Említette, hogy szeretnek itt élni. Mi
lenne az, amit meg kellene oldani a faluban, amin
esetleg változtatni szeretne?
- Ha mondhatom, hát a Rákóczi utcát kellene
szebbé tenni. Azt az akácos részt kivágni az iskola
épülete mellett, mert olyan kedvezőtlen képet
mutat. A másik oldal rendezett, de ez kicsit
gazdátlan. Az ígért fákat el kellene ültetni, mindjárt
szebb lenne a falu.
Ibolya néni! Köszönöm, hogy időt szakított rám!
Jó egészséget kívánok!

24

Interjú

A másik riportalanyom egyben a barátom is, az „amatőr” szakács:

Baksa József
Szervusz Józsi bácsi! Hogyan kezdődött a
szakácskodásod?
- Még szinte gyerek voltam, amikor Nagy Bandi
bácsi mellett kuktáskodni kezdtem. Bandi bácsi az
Alföldről származott, onnan hozta a
bográcsfőző tudományát. Én, mint
afféle legényke, gyakran mellé
szegődtem.
Honnan eredt a barátság?
- Nekem az őseim mind Orci
származásúak voltak, anyai és apai
ágon egyaránt. Mezőgazdasággal foglalkoztak, öregapámnak lovai is voltak,
Bandi bácsi meg fuvaros ember volt,
így hamar összebarátkoztak. Én meg
szerettem foglalkozni a főző tudománnyal, hát gyakran csapódtam Bandi
bácsi mellé.
Miket főztetek akkoriban?
- Nagy sláger volt a birkapörkölt. Ha
tehettük, mindig az készült a 60-70 literes vas
bográcsban. Persze fával tüzeltünk alatta, és akkor
volt az igazi, ha egy egész birka rotyogott benne.
Mikor Bandi bácsi visszaköltözött az Alföldre, a
bográcsát nekem adta. Máig megvan, az alja már
eléggé elkopott, elvékonyodott, de még mindig
használható lenne. De vigyázok rá, inkább
kímélem.
Sokszor használtad?
- Bizony eleget. Mikor legény voltam, tagja voltam
a helyi focicsapatnak. Akkor még nem volt szokás
a futballmeccsek utáni eszem-iszom. Kint a
hegyen, a pincéknél persze volt egy-két kellemes
összejövetel, de igazán azután lett rendszer a
vacsora, mikor már a vezetőségbe beválasztottak.
A vidéki meccseken szendvicseket, a hazai
meccseken vacsorát adtak az „ügyeletes” vezetőségi tagok. És persze a záró bulikon az öltözőnél
bográcsozás. De az arató fesztiválokon is sokszor
használtuk, még Jugóban is. Kecelen is ebben
főztünk. Főztünk Nagy Andrással, Kocsi Zoltánnal,

még díjakat is nyerünk. Volt abban első díj,
oklevél, de a legszebb mindegyikben a barátság,
meg az emlékek.
Emlékszem, mikor a fiam bevonult katonának,
akkor
tartottunk
egy
nagyobb
összejövetelt a bevonulóknak a hegyen.
Ott is ezt a bográcsot használtuk.
Úgy tudom, hogy nem csak a főzéssel
vagy nagy barátságban, hanem a
„feldolgozással” is. Magyarázd el az
olvasóknak, hogy ez mit jelent!
- Nem nagydolog ez. A családban, a
rokonságban és ismerősöknek telente
én szoktam levágni a hízókat.
Mégis mennyit?
- Úgy húsz, harminc disznót levágtam
egy jó idény alatt. Több kilométer
kolbászt, hurkát megtöltöttem életemben. Orciban, Toponáron, Zimányban szoktam böllérkedni. Minden
felszerelés, szerszám meg van hozzá. Még a múlt
szombaton használatban is voltak, mert éppen
disznóölés volt nálunk. A bontószék mellé most is
odaálltam.
Szereted is az ilyen ételeket?
- Szeretek én minden féle tölteléket, húsos,
bográcsos ételt. De a bográcsos akkor az igazi, ha
nagy mennyiségben, csontosan, fatüzeléssel készül.
Akkor adja ki az igazi ízeket.
A családban szeretik az általad készülteket?
- Több mint 46 éve élünk együtt a párommal, eddig
nem panaszkodott. Fiam, menyem, unokáim is
szeretik a jó ízeket. Még mostanság is szoktam
bográcsban birkát, vadat, marhát főzni. Persze már
nem akkora mennyiségben, nem fával, hanem
gázzal, de azért így is elfogy.
Köszönöm, hogy szóba álltál velem. Kívánom,
hogy sok-sok alkalommal állj még a bogrács és a
bontószék mellett.
Vass Ferenc

Örömteli pillanatok
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Megszületett
2009
november 12 -én

Neuhoffer László
Jó egészséget és boldog életet kívánunk!

Csomagol Télapó,
Lejárt az ideje.
Tenger sok
a dolga,
kapkod, fő a feje.
Maradt egy kis
hó még,
jól becsomagolja:

-No, most már
indulokCsendesen mormolja.
Messzire
kísérik
a szarkák, verebek.
Cserregik,
csipogják
-Télapó, ég veled!

Itt járt a Mikulás…

A Mikulás hátra hagyta a megfáradt rénszarvasait, és ígéretét
megtartva idén is megérkezett Orciba, hogy az őt váró
gyermekeknek átadja az ajándékokat, melyeket előző napokban
segítő manói és krampuszai csomagoltak nagy szeretettel. A
Mikulás semmit sem öregedett a tavalyi látogatása óta, és mit sem
csökkent a gyermekek várakozása az elmúlt évekhez képest.
Mikor végre megjött, minden kisgyermeknek hozott ajándékot, és
mosolyt csalt arcára. Még a manók is ajándékkal kedveskedtek a
kicsiknek.
A Mikulással kezdődik a tél és a legszebb ünnepek. Szent Miklós
legendája mesévé, ő maga mesehőssé vált. Így lett valóságból
szimbólum. A szeretet, az adakozás és az ajándékozás örömének
szimbóluma. Jövőre is vár Téged Orci, kedves Mikulás!
Ferencziné Poszovácz Orsolya

Hamarosan karácsony
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A nagy szavak nem érnek semmit,
Elszállnak, mint az őszi szél
De a szeretet, ha tiszta szívből fakad,
Elkíséri az embert, amíg él.
(József Attila)

A boldogságot nem lehet ajándékba kapni,
Egyetlen titka: adni, mindig csak adni.
Jó szót, bátorítást, mosolyt, hitet,
És sok-sok önzetlen, tiszta szeretetet.
(Goethe)

Szálljon szívünkbe álldott akarat,
Ez kösse egybe mind a kezeket.
Karácsony édes ünnepén
Te légy vendégünk: Jóság, Szeretet!
(Móra László)

Gondolatok a szeretet ünnepére
Mindenik embernek a lelkében dal van,
és a saját lelkét hallja minden dalban.
És akinek szép lelkében az ének,
az hallja a mások énekét is szépnek.
(Babits Mihály)
Kívánom tiszta szívemből,
hogy karácsonyod mindaz legyen, mi lényege:
Gyertyalángnyi melegség a tél derekán,
fénysugár a télsötétből!
Kívánok álommegvalósító, narancs- és fenyőillatú
csodaszép szentestét Néked!
(Ismeretlen szerző)

Énekkari tagok toborzása
Kedves Orciak!
A Római Katolikus templomunkban működik egy énekkar, amely a nagyobb ünnepeken szép
énekek előadásával járul hozzá a liturgiához, a szentmiséhez.
A Karácsony közeledtével ismét előtérbe került a megfelelő zenemű kiválasztása,
begyakorlása.
Sajnos az utóbbi időben egyre kevesebben vagyunk, ezért most segítőket, új énekkari tagokat
hívunk.
Lányok, fiúk, fiatalok és idősek, egyszóval mindenkit szívesen várunk!

Pásti Zoltán
kántor

Emlékek
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Régi karácsonyok
A szeretet ünnepére készülve, egy decemberi napon meglátogattam Csapó János bácsit és
családját, valamint Dézsi Ferencet és feleségét Katit, hogy elevenítsék fel gyermekkoruk
karácsonyait, az akkori örömeiket, a hagyományokat és az ajándékozási szokásokat.

Csapó János: Én Vadépusztán nevelkedtem, és

Dézsi Ferenc: A mi gyermekkorunkban,

a 40-es évek vége felé Gamásra jártam iskolába.
Akkor a téli időszakban a gyerekeknek minden nap
egy hasáb fát kellett az iskolába vinni, hogy a
helységet fűteni tudják. A gyerekek együtt indultak
el, és ha nagyobb volt a hó, akkor is a 4 km-es
távolságot gyalog kellett megtenni. A közösség
sokkal összetartóbb volt (akkor még nem volt
rádió, és televízió): télen közösségben történt a
kukorica kobzása, tollfosztás, így ez az együtt
elvégzett munka közelebb hozta az embereket.
A Miklós napi hagyományoknak nagy szerepe
volt, a gyerekek már nagyon várták a Mikulást,
akitől egy-egy diót, almát, cukrot
kaptak ajándékba.
A karácsonyi előtti időszakban
az asszonyok kalácsot sütöttek,
egyéb sütemények elkészítése
nem volt hagyomány. A férfiak,
akik a gazdaságokban dolgoztak
mindennap, Szenteste napján az
állatokat ellátták napközben és
este már a családé volt a főszerep,
az asszonyok és a gyerekek
énekeltek bent.
Betlehemes legények járták a
falvakat, Gamáson és Vadépusztán mentek körbe, akiket
nagy szeretettel fogadtak. Alig
vártuk a karácsony reggelt, hogy
lássuk a karácsonyfát, amin volt
kb. egy kiló szaloncukor és egyszerű díszek.
Kaptunk pár fillért, aminek nagyon örültünk,
valamint ünneplő ruhát, amit alkalmakra tudtunk
használni, melynek nagy értéke volt.
A karácsonyi szentmise is fontos volt az ünnepi
hangulathoz, amit a mostani legényeknek és
leányoknak is csak ajánlani szeretnék, és kívánom,
hogy mindenki meghitt hangulatban a szerettei
körében tudja eltölteni az ünnepeket.

amelynek kezdete a második világháborúra esett, a
téli időszakban meghatározó volt, hogy egyáltalán
a gyerekeknek volt-e cipőjük, hogy iskolába
tudjanak járni. Az akkori időben az étkezés is
nehézséget jelentett, nem volt mindig kenyér,
jegyre lehetett ennivalót vásárolni. Ennek ellenére
sokat jártak össze a családok attól függetlenül,
hogy milyen vallásúak, vagy származásúak voltak.
Mikuláskor a gyerekeknek nagy örömöt jelentett
a halva (kisajtolt napraforgóból készített édesség),
amelyet mindenki nagyon szeretett. Miklós nap
után szép lassan mindenki kezdett készülődni a
karácsonyra. A legények elmentek
kántálni, családról családra jártak,
és egyre többen lettek. Annak
ellenére, hogy az iskolákban a
rendszer nem engedélyezte az
ünnep
megtartását,
mindenki
próbálta a maga módján otthon ezt
megtartani.
Minden családban, anyagi helyzettől
függetlenül
készítették
tyúkból a húslevest, kelt tésztából
kalácsot, a töltött káposztát.
Karácsonyfa azon a környéken
mindenkinek volt, ezt ugye a nagy
erdős területek indokolták.
Karácsonyra kevés kis szaloncukor
volt, valamint ruhákat tudtak
egymásnak adni. Karácsonykor a
téli, húsvétkor a tavaszi ruhát tudták szüleink
ajándékozni számunkra.
A legfontosabbnak azt tartom, hogy az ünnepre
való készülődés sokkal-sokkal hangulatosabb,
meghittebb volt. Csak a szeretetről szól, nem pedig
a gyűlölködésről és a költekezésről, mint
manapság. A lényeges az volt, hogy összejött a
család, dédszülőktől unokákig, s ez mindennél
többet ért. Ezt kívánjuk mindenki számára.

Köszönöm szépen, hogy elmesélték gyerekkori karácsonyi emlékeiket!
Kmeczik Tamás
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H1N1

Új influenzavírus és az ellene való védekezés
Az új A(H1N1) influenzavírus okozta emberi megbetegedés tünetei általában hasonlóak a szokásos
szezonális influenza tüneteihez:
Láz
Légzőszervi tünetek, pl. köhögés vagy orrfolyás
Torokfájás
További lehetséges tünetek:
Fájdalom a test különböző részein (különösen izomfájdalom)
Fejfájás
Hidegrázás
Fáradtság
Hányás vagy hasmenés (az influenzára nem jellemző, de az új influenzával kapcsolatban néhány
esetben jelentkezett)
Egyes esetekben súlyos szövődmények léphetnek fel az egyébként egészséges, de az influenzával
fertőzött emberek esetében is.
Az új A/H1N1 influenzavírus hasonlóképpen terjed, mint a szokásos szezonális influenza. Emberről
emberre cseppfertőzés útján, köhögéssel vagy tüsszentéssel terjed; közvetlenül pedig oly módon, hogy az
orrból kézre vagy egyéb felületre kerülő folyadékcsepp vagy váladék más emberek kezét éri, akik ezután
saját szájukhoz vagy orrukhoz érnek.
Az új influenzavírus nem terjed megfelelő módon kezelt és főzéssel elkészített sertés vagy sertésből
készült termék elfogyasztásával. Az új influenzavírust eddig nem izolálták állatokból, és nincs arra utaló
jel sem, hogy a vírus jelenleg megtalálható lenne a sertéstenyésztési láncban. Tanácsos mindig betartani a
megfelelő élelmiszerhigiéniai követelményeket a konyhában, valamint nyers hús kezelése után
szappannal kezet mosni, megtisztítani a konyhai felületeket és berendezéseket.
Hangsúlyozni kell, hogy amennyiben fertőzés nem áll fenn, megelőzésként nem szükséges
vírusellenes gyógyszereket szedni.
Mit tehetek a fertőzés elkerülése érdekében?
Kerülje a betegekkel való közvetlen kapcsolatot. Amennyiben beteg, tartsa magát távol másoktól,
ezáltal védve őket az esetleges megbetegedéstől.
Megbetegedés esetén lehetőleg maradjon otthon, ne menjen dolgozni vagy iskolába.
Kerülje a tömeget és a tömegrendezvényeket.
Tartson zsebkendőt szája és orra elé, ha köhög vagy tüsszent. Ezáltal megelőzheti, hogy a
környezetében lévők megbetegedjenek. Használat után dobja ki a zsebkendőt a tárolóba.
Kézmosással védekezhet a kórokozókkal szemben. Gyakran mosson kezet szappannal és vízzel,
különösen köhögés és tüsszentés után. Hatásos lehet alkoholos alapú kézfertőtlenítők használata
is. Lehetőleg ne nyúljon a szeméhez, orrához vagy szájához, mivel a baktériumok terjedése
gyakran annak következménye, hogy a személy baktériummal fertőzött tárgyat érintve szeméhez,
orrához vagy szájához nyúl.
Takarítson gyakrabban, a normál tisztítószerrel végzett nedves takarítás (pl. ajtókilincs, egyéb
felületek) is segít az influenza megelőzésében.
Barátai és rokonai körében alakítson ki hálózatot azokból, akik megbetegedése esetén segítségére
lehetnek.
Futó Dóra

Hírek

Megfejtés
A júniusi számban lévő feladványok megfejtése:
A fotós a templomtorony
körüli állványról, illetve
helikopterből fényképezett.
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Feladvány!
„Azok a hetvenes-nyolcvanas évek”
Melyik utcákat láthatjuk a fotókon?
A megfejtéseket az önkormányzati hivatalhoz
kérjük eljuttatni, január 20-ig.
Három megfejtő könyvjutalomban részesül.

A sorsoláson a szerencse
Dézsi Ferencnek, Suhajda
Gábornénak és Szabó Zsoltnénak kedvezett.

Szerkesztőség

Könyvjutalomban részesülnek.

Önkormányzati telkek
kedvező áron eladók!
Szép fekvésű, részben panorámás 1,900 m2
nagyságú telkek (3 darab) eladók a Rákóczi
utcában, az iskola mellett.
Eladási ár: 2 millió Ft/telek.
Bővebb felvilágosítás a polgármestertől
kérhető.

Kiadásért felelős:
Lapszerkesztő:
Szerkesztők:

ORCI ÖNKORMÁNYZAT HÍRLEVELE
Sovák Lajos
Szerkesztőség:
Futó Dóra
Ferencziné Poszovácz Orsolya,
Tel/fax:
Huszár Patricia, Kmeczik Tamás,
E-mail:
Magony Eszter, Oláh Mária
Honlap:

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

Szilveszteri finomságok
Szilveszteri bólé
Hozzávalók:
20 dkg meggybefőtt
20 dkg őszibarackbefőtt
15 dkg eper
15 dkg ribizli
1 dl konyak
1 dl Maraschino likőr
7 dl száraz fehérbor
7 dl száraz pezsgő
Elkészítés: A befőtteket bólés tálban összekeverjük, hozzáadjuk a ribizlit és az epret. Ráöntjük a
konyakot, a likőrt és a bort, majd egy órára hűtőszekrénybe tesszük. Fogyasztás előtt felöntjük a lehűtött
pezsgővel.

Újévi malacsült
Hozzávalók:
6 hetes malac bontva (kb. 3,5 kg)
só
majoranna
20 dkg zsír
20 dkg füstölt szalonna
2 dl sör
Leírás:
A malac szőrét lekaparjuk, megmossuk, körmeit levágjuk, térdizületet visszahajtjuk.
Belsejét sóval és majorannával bedörzsöljük. Belsejét egy kiló szárat kenyérrel kitámasztjuk, szájába
almát teszünk. Rácsos tepsire helyezzük, fülét, farkát befóliázzuk. Bőrét bekenjük hideg zsírral, 2-2 és fél
órát sütjük, sörbe mártott szalonnával kenegetjük. Sülés után kigőzöljük, szájában citrommal tálaljuk.
Köret: párolt káposzta, hagymás tört burgonya.

Boldog új esztendőt
kívánunk!

A Hírmondó szerkesztői

